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√ Намалява разликата между минималната и средната работна заплата 
Най-благоприятно е съотношението за област София 
Минималната работна заплата в България се е доближила много до средното възнаграждение в почти всички области. 
Това показват последните данни на националната статистика за миналата година. Най-ниското възнаграждение е било 420 
лв., което от януари е достигнало 460 лв. С това последно увеличение, според работодателите, вече има области, в които 
минималната заплата е 80% от средната, пише в. "Сега". 
Само в столицата за изминалата година заплата от 420 лв., заедно със средната добавка за стаж от 12%, е била под 50% от 
средната. За София това съотношение е било 37% и е най-благоприятното у нас. Във всички останали области границата от 
50% вече е премината. В 17 области у нас минималната заплата е между 60 и 70% от средната в тях. За сравнение - по данни 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) - средното ниво през 2015 г. е било малко над 40%. 
Минималната заплата у нас остава най-ниската в Европа, като разликите с повечето страни са доста сериозни. Анализ на 
АИКБ за последните 17 години показва, че ножицата между българските и европейските минимални доходи леко се 
затваря. Работодателската организация е събрала информация за периода от 2000 до 2016 г. През това време минималната 
заплата у нас е нараснала седем пъти, което не е достатъчно да я отлепи от дъното в Европа. 
Част от мотивите на социалното министерство, с които бе предложено увеличението на 460 лв., бяха, че минималната 
заплата у нас е 78% от тази в Румъния и девет пъти по-ниска от същата в Люксембург. Ако се сравняват нивата на 
минималните заплати у нас и в Европа, се вижда, че разликите намаляват.  
 
 
в.Сега 
 
√ Фирмите са притеснени от препоръките за поскъпване на тока 
Разходите трябва да се свият, а скъпите контракти да се предоговорят, смятат работодателите 
Бизнесът е притеснен от препоръките на Световната банка за по-скъп ток и смята, че те ще се отразят зле на развитието на 
фирмите. Преди дни Световната банка (СБ) излезе с очаквания от около година доклад за енергетиката. Както "Сега" писа, 
в него експертите препоръчват на България поетапно увеличение с по около 5% на година на таксата "задължение към 
обществото". 
Тази такса струва на фирмите на свободния пазар по 36.8 лв. на мегаватчас и се определя всяка година от енергийния 
регулатор. Тя влиза и във формулата за формирането на крайната цена на тока за бита. Заради нейното повишение според 
СБ цената за гражданите ще се вдига с по 2% годишно. 
Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, обаче смята, че 
това е проблем. "Все още не сме се запознали в подробности с доклада на СБ, но ако се препоръчва единствено това за 
решаване на проблемите в сектора, категорично не е разумно", заяви той пред в. "Сега".  
Документът още се анализира и от експертите на Българската стопанска камара (БСК). Но според зам.-шефа на камарата 
Камен Колев мерките за стабилизиране на сектора не бива да минават единствено през вдигане на таксата за фирмите и 
на цената на тока за бита. "Необходими са допълнителни мерки и една от тях е намаляването на разходите на държавните 
фирми в енергетиката. Трябва да е ясно какви съкращения бяха постигнати и след препоръките на министерството за 10% 
съкращение на разходите", заяви Колев. 
"Такса "задължение към обществото" е в неприлично висок размер и това е последното, което трябва да се увеличава", 
категоричен бе и шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Според него трябва да се търси 
решение за високите цени на ВЕИ-тата като предоговаряне на лихвите по техните кредити. Те са част от договорите, в 
които е определена цената, на която НЕК купува тока от тях. 
От СБ уточняват, че целта на мерките е чрез тях да се намалят дефицитите в системата. Нужно е обаче да се предвиди и 
съответното увеличение на помощите за бедни, които към момента не са достатъчни. Експертите препоръчват да се 
обмисли разширяването на критериите за допустимост и заедно с увеличаване на размера на помощта това да обхване 
бедните домакинства. 
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Т.нар. социална тарифа за хората в нужда е добра идея, но тя може да се разшири и да включи като група и големи 
семейства, живеещи в слабо населени райони. За пример е дадено домакинство с над трима членове с доход на глава под 
линията на бедност. Прагът на потребление за подпомагане пък може да се увеличи от 150 киловатчаса на 250 киловатчаса 
на месец за тези домакинства, смятат от СБ. 
ОПАСНОСТ 
Пазарът на ток у нас е в риск от потенциална злоупотреба с пазарна сила, отчитат от СБ. Причината е, че голям дял от 
производството е обвързано с дългосрочни договори и законови задължения, а дъщерните дружества на енергийния 
холдинг доминират на пазара и реализират около 60% от брутното вътрешно производство. Макар всички те да са 
самостоятелни, има риск от налагане на пазарна сила, смятат експертите. Преди 3 години в друг доклад на банката бе 
посочено, че БЕХ трябва да се раздроби, тъй като това ще доведе до по-голямо съревнование на пазара на ток и газ. 
 
 
Нова тв 
 
√ 84 корпоративни кампании с номинации за Наградите за отговорен бизнес 2016 
Най-оспорвана е категорията “Инвеститор в обществото”, привлече рекордните 30 номинации 
Известни са участниците в Годишните награди за отговорен бизнес 2016 на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). 
84 проекта на 57 компании от различни сектори се състезават в най-утвърдения конкурс за корпоративна социална 
отговорност у нас. Най-оспорвана е категорията “Инвеститор в обществото”, привлякла рекорден брой от общо 30 
номинации. 
Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ се провеждат за 14-а поредна година и отличават добрите практики на 
компаниите в екологията, образованието, развитието на служителите, обществото. Те получават заслужено признание и 
популярност и възможност да споделят идеи и опит в областта на корпоративната социална отговорност. 
Тази година за отличията в шестте категории на конкурса се състезават равен брой компании-членове на БФБЛ и компании 
извън общността на Форума – ясен знак както за желанието на бизнеса да инвестира в проекти от обществена значимост, 
така и за доверие към организацията и стремежа й да поощрява компаниите, които развиват активна социална политика. 
Най-много – рекордните 30 проекта или с 20% повече от предходната година – са номинациите в категория “Инвеститор в 
обществото”. Традиционно оспорвана е и категорията “Инвеститор в знанието”, привлякла 17 номинации. Солиден 
интерес предизвика и категорията “Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”, където се състезават 16 
кандидатури. Осем проекта се борят за “Инвеститор в околната среда”. Финалистите в екологичната категория получават 
бонус – номинация за престижните Европейски бизнес награди за околна среда, провеждани на всеки две години. Осем 
са и кандидатурите в категорията “Маркетинг, свързан с кауза”, а пет компании си оспорват статуетките за “Най-добра 
социална политика на малко и средно предприятие”. 
Една от всички номинации ще получи специалната награда Engage за ангажираност на служителите, която се определя от 
Международния форум на бизнес лидерите. Останалите призове се определят от журито на Наградите, в което са 
включени 14 уважавани професионалисти от бизнеса, правителствения и неправителствения сектор, академичните среди 
и медиите. Те оценяват номинираните проекти независимо един от друг, а разнообразната им експертиза гарантира 
безпристрастност на оценките. 
За поредна година председател на журито е кметът на София Йорданка Фандъкова,  а  членове са Гълъб Донев, министър 
на труда и социалната политика; чл.-кор. Васил Николов, заместник-председател на БАН; Мариета Захариева, директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия; Цветан Симеонов, председател на Българската 
търговско-промишлена палата; Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Мария 
Хесус Конде, постоянен представител на УНИЦЕФ за България; Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България; 
Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България; Елица Баракова, изпълнителен директор на BCause; 
Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация “ Америка за България”; Красимира Величкова, изпълнителен 
директор на Български дарителски форум; Весела Чернева, главен директор “Програми“ и директор на българския офис 
на Европейския съвет за външна политика и Максим Майер, управител и редакционен директор на списание “Мениджър”. 
Критериите за оценка включват конкретна полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност 
на служителите в осъществяването на проекта, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и 
обществено признание. 
Победителите ще станат известни по време на тържествената церемония по награждаването на 14 март 2017 г. от 18,30 ч. 
в зала “Роял” на София Хотел Балкан. Престижната церемония по традиция привлича многобройни високопоставени гости 
от бизнеса, администрацията, неправителствения сектор, дипломати и медии.  
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Българско национално радио 
 
√ В САЩ вече работи втора българска търговско-икономическа служба 
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В Чикаго вече работи втора българска търговско-икономическа служба, която наред със службата във Вашингтон ще 
съдейства на българските бизнесмени, които работят или у нас, или зад океана да потърсят своето място на огромния, но 
много конкурентен и преситен американски пазар. 
САЩ са изключително важен търговски партньор и ние трябва да направим много повече отколкото досега, изтъква 
Теодора Ботева, която е ръководител на търговско-икономическа служба към Генералното консулство в Чикаго. Тя  
казва,че интерес към взаимно сътрудничество и търговски обмен проявяват  фирми с различни дейности. 
Те имат интерес не само да изнасят, но да имат договори и за поддоставчици, също така да имат техен бизнес тук в Щатите 
,обяснява Ботева и посочва какви са плановете: 
Да организираме по някакъв начин сътрудничество между малките и средни фирми в България и тези тук. Защото и двете 
реално изпитват затруднения. 
Едните изпитват затруднения да влязат на американския пазар, а другите изпитват затруднения на самия американски 
пазар - да разширят капацитета си и продуктовата си база. И ние им предложихме фирми, които желаят в САЩ да се 
кооперират с български фирми, примерно да предлагат техни стоки  в техни онлайн магазини или  да ги предлагат през 
техни вече разработени дистрибуторски канали, или всякакъв друг вид дейност , която биха могли да  извършват с 
български фирми, ние ще им помогнем.     
Нина Ризова, която е имала собствен бизнес в България, а сега търси възможности да  развие бизнес начинание и в САЩ, 
споделя: 
Тук конкуренцията е много по-голяма отколкото в България…… Аз много се надявам ,че тази организация ще успее да 
помогне на хората,които тепърва искат да започнат бизнес. Защото, след като вече имаш идеята и необходимите средства, 
най-сложно, най-трудно е организирането на реализацията на един продукт - независимо дали е интелектуален или 
материален. Ние имаме нужда от такава организация, която да представя консултации на високо професионално ниво и 
да успее да съкрати дългият процес по проучване на законите и нормите, които се менят много често. 
 
 
Дарик 
 
√ Агенцията за инвестиции: 400 млн. лв. и 6000 нови работни места през 2017-а 
400 млн. лв. влизат в икономиката на държавата и разкриват потенциал за нови 6000 работни места, това е прогнозата за 
2017 година на Българската агенция за инвестиции. Тя е направена на базата на подадените 20 заявления за 
сертифициране в агенцията. 
Интересът на инвеститорите отново е насочен към секторите компютърна и комуникационна техника, електрически 
съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и други 
неметални минерални суровини и хранителни продукти. 
Според Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, много бързо трябва да се създадат условия за обучение на 
квалифицирана работна ръка, която инвеститорите търсят. Очакванията на потенциалните инвеститори е да има 
висококвалифицирани работници, което е едно от предизвикателствата пред България. 
От началото на годината до сега Българска агенция за инвестиции е сертифицирала 4 нови проекта на обща стойност 130 
млн. лв. и те имат потенциал да разкрият 3330 нови работни места. 
През 2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 24 проекта на обща стойност над 385 млн. лв., 
като те имат потенциал да разкрият над 4700 нови работни места. 
Сертифицираните проекти през 2016 г. предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени 
български и международни компании в страната. 
Освен това през 2016 г. в БАИ са постъпили и 127 заявления по Закона за чужденците в България, като обема на 
направените вложения са 127 млн. лв. 
За сравнение през 2015 г. Българска агенция за инвестиции е сертифицирала 12 проекта на обща стойност 189 млн. лв., 
които ще разкрият 1265 нови работни места. 
 
 
news.bg 
 
√ Внасяме от Украйна и Молдова кадри в туризма за лятото 
Хотелиерите край морето прогнозират, че и през предстоящия летен туристически сезон ще има недостиг на работна ръка. 
Те ще търсят кадри основно от Молдова и Украйна. Аргументът е, че там заплащането е колкото у нас, съобщава БНТ. 
Работодателите ще трябва да сключват сезонни трудови договори и няма да разчитат на формата "студентски стажове". 
Директорът на дирекция "Регионална служба по заетостта" във Варна Пламен Начков коментира, че съгласно новия Закон 
за трудовата миграция и трудовата мобилност работниците ще получат разрешение за сезонна заетост до 90 дни. 
Работодателят трябва да декларира, че има място за нощувка, осигурил е заплата, както и отиването и връщането до 
мястото, откъдето идва. 
По Северното Черноморие като стажанти през миналата година са работили близо 500 души от Молдова и 
Украйна.Специалисти от бранша смятат, че тези кадри ще се наемат на по-ниско престижни работни места. Те ще се 
назначават като кухненски персонал, камериери, помощници на рецепция. 
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По мнението на Стоян Маринов от Варненската туристическа камара това от една страна е добре, но от друга българският 
бизнес не може да разчита само на тези работници. Причината е, че те все пак трябва да знаят и български. По думите на 
Маринов, че е трудно човек, който не знае български, да бъде назначен като отговорник зала или старши администратор. 
До търсенето на кадри от чужбина се стига, тъй като нашите напускат страната заради по-доброто заплащане зад граница. 
Маринов коментира, че поради тази причина остават незаети места, които трябва да се попълнят от хора, съгласни да 
работят при ниски заплати. 
 
 
в.Труд 
 
√ 95% от бизнеса трудно намира обучени кадри 
Всяка трета фирма недоволна от езиковата подготовка на служителите си 
95% от фирмите трудно намират квалифицирани кадри. Това показва проучване на Българска търговско-промишлена 
палата сред фирмите-членове за нивото на образование на кадрите и нужните специалности в бранша. 
От анкетата става ясно, че работодателите не са доволни от нивото на знанията на студентите в страната. Образованието 
на младежите не е достътъчно, считат 61% от мениджърите, крайно недоволни от подготовката на студентите са 17% от 
фирмите, а работодателите доволни от образованието на младите кадри у нас са само 22%. 
Почти 80% от представителите на бизнеса споделят, че има голям пропуск в професионалните умения на студентите, а 
близо 40% мислят, че младежите не умеят да работят в екип. Освен това всяка трета фирма не е доволна от езиковата 
подготовка на служителите си. Според 31% от анкетираните мениджъри на младите кадри им липсва предприемаческо 
мислене и изпитват трудности да приложат теоретичните си знания в практика. 
Според работодателите има глад за инженери, електротехници и икономисти, като над 70% от анкетираните прогнозират, 
че през следващите пет години ще са необходими специалисти, завършили техническо образование. 
51% от анкетираните фирми са обучавали допълнително назначеният персонал чрез специализирани курсове. 41% от 
работодателите са обучавали служителите си допълнително, заради недостатъчни адекватни знания, а само 8% не са 
обучавали наетите студенти. 
70% от мениджърите инвестират в обучения, а само 4% от фирмите наемат чужденци, когато не могат да открият 
подходящи кадри у нас. Други 12% от фирмите инвестират в технологии. 
 
 
investor.bg 
 
√ Високотехнологичният бизнес кандидатства до 10 март за 30 млн. евро 
От Фонда на фондовете удължиха пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен 
трансфер“ 
Високотехнологичният бизнес кандидатства за 30 млн. евро за дялови инвестиции  чрез  „Фонд за технологичен трансфер" 
(ФТТ) – един от финансовите инструменти на Фонда на фондовете, а заради повишения интерес към финансовия 
инструмент към края на обявения срок (10 февруари 2017 година) „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" 
ЕАД удължи срока на пазарните консултации до 10 март 2017 година, съобщиха от Министерство на финансите. 
Целта на едномесечното удължаване на периода на пазарното проучване е да обхване по-широк кръг от участници и да 
предостави допълнително време за срещи и дискусии за характеристиките на инструмента със заинтересованите страни. 
По този начин структурата на финансовия продукт ще отговаря в максимална степен на нуждите на пазарните участници и 
на актуалната ситуация в сектора, аргументират се от Фонда на фондовете. 
След приключването на консултациите ще се прецени дали инструментът няма да претърпи корекции. 
Финансовите средства са осигурени от  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. от 
Европейския фонд за регионално развитие. Останалите пари – от 10 до 30% от еврофинансирането, се предвижда да бъдат 
набрани чрез частно съфинансиране. 
Приоритетно “Фондът за технологичен трансфер” ще финансира компании от сектора на информационните технологии, 
фармацията и биотехнологиите, мехатрониката, нано- и чистите технологии, креативните индустрии. 
Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат на следната електронна 
поща: TTFOPIC@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с 
eкипа на ФМФИБ ЕАД на тел. +359 2 801 40 50, посочват от Фонда на фондовете. 
 
 
Дневник 
 
√ В края на 2016 г. чуждите инвестиции се свиват с 60% 
Предварителните данни на БНБ показват, че към края на миналата година чуждестранните инвестиции в българската 
икономика са 682.8 млн. евро. Това е спад с 59.7% спрямо година по-рано. 
Свиването е налице във всички категории, но с най-голяма тежест в понижението е намаляването на по-дългосрочните 
вложения на международни компании в акционерни участия в дъщерни дружества в страната, т.е. в дялов капитал, 
съобщава "Капитал Daily" в днешния си брой. 
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За цялата 2016 г. тези вложения са за 222.3 млн. евро в сравнение с 1.1 млрд. евро през 2015 г. Те са важни, тъй като имат 
най-голямо значение за осигуряване на дългосрочен растеж. 
През цялата изминала година темповете на нарастване на инвестициите на международни компании в страната бяха по-
бавни в сравнение с 2015 г., но до юли все пак статистиката показваше нетно нарастване в обема им на месечна база. 
Основните потоци на чуждестранни инвестиции в България продължават да идват от офшорни зони като Люксембург и 
държави с облекчено данъчно законодателство като Холандия, където са регистрирани дъщерните компании на много 
дружества от трети страни, които развиват чрез тях бизнеса си в България. Общо за миналата година от Люксембург са 
дошли 19.9% от международните вложения в страната, или нетно 135.6 млн. евро, като голяма част от тези средства 
вероятно на практика са инвестирани от български граждани, прикриващи собствеността си чрез офшорни компании. 
Приблизително толкова е и делът на инвестициите, които влизат в страната от Холандия – 18.8%, или нетно 128.1 млн. 
евро. Третата позиция е за Великобритания, откъдето през 2016 г. са дошли 17.3%, или 118.1 млн. евро от чуждестранните 
инвестиции в българската икономика. 
Предварителните данни на БНБ показват още, че платежният баланс на страната е положителен – 2.88 млрд. евро за 
периода януари – декември 2016 г. За сравнение, година по-рано резултатът за същия период беше излишък от 1.59 млрд. 
евро. 
Търговското салдо също остава отрицателно, като за периода януари – декември то е 1.79 млрд. евро (при дефицит от 2.62 
млрд. евро година по-рано) и се формира от по-високия внос на стоки (24.4 млрд. евро) спрямо износа (22.6 млрд. евро). 
Данните на БНБ са предварителни и през следващите месеци ще претърпят няколко ревизии, като обикновено промените 
са в посока към подобряване на резултатите. 
  
 
Дарик 
 
√ България ще доставя газ от Азербайджан от 2020 г. 
България ще получи азербайджански природен газ най-рано през 2020 г., а интерконекторът Гърция-България (IGB) ще 
бъде готов в края на 2019 г. Това съобщиха от Министерството на енергетиката. 
На 22 и 23 февруари в Баку ще се проведе среща на Консултативния съвет на Южния газов коридор. На нея България ще 
бъде представена от министъра на енергетиката Николай Павлов. Този проект има важно значение за доставките на 
азербайджанско "синьо гориво" за нашата страна. 
Плевнелиев с идея изграждането на Европейския енергиен съюз да започне от Балканите 
"Най-реалистично би било първите обеми азербайджански природен газ да се получат у нас през 2020 г, след влизането в 
експлоатация на интерконектора с Гърция - IGB. Както е известно, "Булгаргаз" ЕАД има подписан дългосрочен договор със 
SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м/год. от находището Шах Дениз 2. На практика азербайджанският газ ще покрива около 
1/4 от потреблението на България след 2020 г., което представлява сериозен дял и реална диверсификация на източника 
и маршрута на газовите доставки за страната ни", заявяват от българското министерство в отговор на въпрос на БГНЕС кога 
най-рано може да се очаква азербайджанския газ у нас. 
Ключов проект за доставката на азербайджанския природен газ до нашата страна е интерконекторът IGB. Проектът има 
основна роля за развитие на Южния газов коридор. Той е признат за проект от общ интерес за Европейския съюз и е 
включен сред приоритетните проекти в Групата на високо равнище в рамките на инициативата за газова свързаност на 
Централна и Югоизточна Европа. 
 
 
Капитал дейли 
 
√ Вторият милиард за саниране е изчерпан 
Средствата стигат за вече договорените с ББР 2022 сгради, всички останали ще трябва да чакат 
Вторият милиард за санирането е бил разпределен още преди официално да бъде одобрен от парламента на 18 януари 
тази година. Сметката дотук показва, че 2 млрд. лв. от бюджета отиват за първите малко над 2000 блока, а останалите 
кандидати - също над 2000, ще трябва да чакат евентуални нови средства или няма да бъдат санирани безплатно. 
На специална пресконференция служебният зам.-министър по регионалното развитие и благоустройството Виолета 
Комитова посочи, че още през януари 2016 г. МРРБ е предупредило Българската банка за развитие (ББР) да спре да 
подписва договори за финансиране. Още тогава е станало ясно, че финансовият ресурс за програмата се изчерпва, и то не 
само първият предвиден милиард, но и вторият.  
Публично усвояването на първия милиард стана ясно в края на ноември, когато регионалният министър в оставка Лиляна 
Павлова нареди на кметовете да преустановят подписването на нови договори. Но още тогава МРРБ е знаело, че е 
договорен и вторият милиард от програмата. 
Предупреждения, но не за всички 
"Поради огромния интерес към програмата в българското общество тя набира скорост много бързо. Чрез сдружения на 
собственици се кандидатства към ББР, подписват се договори за целево финансиране и в крайна сметка през януари 2016 
г. ББР преустановява сключването на договори за целево финансиране със сдруженията на собствениците", обясни 
ресорният служебен зам.- министър Виолета Комитова в понеделник. Указания за това са дошли от МРРБ с писмо до ББР 
поради съмнения за изчерпан финансов ресурс.  
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Към ноември миналата година, когато излиза доклад на министерството за напредъка на програмата, са били подписани 
договори с 2019 сгради, а към момента те са 2022. В доклада се съдържа и информацията, че са изцяло обновени 119 
сгради за 115 млн. лв. Това значи малко по-малко от 1 млн. лв. на сграда. Така 2022 договора по милион за всеки наистина 
би струвало 2 млрд. лв. Дори да се вземе предвид намаляването на пределните цени, което стана по-късно през миналата 
година, и вариациите между различните блокове, това пак не би разширило много възможностите. 
"От февруари 2015 г. до януари 2016г. са сключени толкова много договори за целево финансиране между сдружения и 
ББР, която се явява кредитор по сделките, че е бил изчерпан финансовият ресурс", обясни Комитова, като в това се 
включват и двата милиарда, допълни тя след поясняващ въпрос от журналисти. 
В момента санирането по 2022 договора е обезпечено, обясни Комитова. Остават още около 2000 сдружения на 
собственици, които са подали заявления за целево финансиране, но нямат отговор от ББР. За тях няма предвиден финансов 
ресурс, като следващото правителство ще има задачата да реши какво да прави с тях, стана ясно от думите на сегашния 
екип на министерството. "През януари 2016 г., въпреки че МРРБ предупреждава ББР да преустанови сключването на 
договори за целево финансиране, тази информация не достига до българските кметове и българското общество и те 
продължават да работят по програмата", допълни Комитова. МРРБ има данни, че в момента още около 2000 сдружения 
се подготвят, без да знаят дали някога ще има финансиране за тях.  
Как вторият милиард свърши неусетно 
Служебният регионален министър Спас Попниколов цитира информация, подадена от ББР миналата седмица, че в 
момента програмата е с подписани целеви анекси за финансиране на стойност 1.96 млрд. лв. От министерството твърдят, 
че са обявени поръчки общо за всички сгради на стойност 1.8 млрд. лв. към 30 ноември.  
Според справка на "Капитал" в данните на ББР от февруари 2015 г. до януари 2016 г. включително са сключени 1847 
договора. От февруари 2016 г. включително досега са подписани 175 договора, като те прогресивно са намалявали, а 
последните са сключени през ноември и са едва 3. 
В отговор на изнесената от служеното министерство информация Лиляна Павлова заяви, че това са "неверни твърдения и 
внушения, които доста приличат на предизборни спекулации от други партии". "Не случайно още февруари 2016 г. с 
официално писмо, подписано от мен, уведомихме банката да не се сключват нови споразумения, докато не сме сигурни, 
че сградите от 2015 г. могат да бъдат довършени", заяви Павлова. Това писмо не е ставало достояние на публиката за 
разлика от второто предупреждение през ноември. 
През ноември тя казала на кметовете да спрат подписването на договори, защото ресурсът се изчерпвал, обясни бившият 
министър. Докладът й за увеличение на програмата с още 1 млрд. лв. беше приет от кабинета в средата на декември, а 
месец след това е одобрено и самото финансиране. 
Проблемите са повече 
Служебното регионално министерство обясни, че открива проблеми в програмата още в етапа на разписването й. В 
началото са зададени "необосновано високи референтни стойности", напомни служебният зам.-министър Виолета 
Комитова. В началото стойността на санирането на кв.м площ беше 290 лв., но впоследствие е свалена на 140 лв. според 
Комитова. Според нея това решава само частично проблема със скъпото саниране. "Ще ви цитирам още една референтна 
стойност от оперативната програма за саниране на жилищни сгради, по памет ви цитирам, не съм съвсем точна, е около 
100 лв./кв.м", допълни тя. 
Вторият проблем е бил, че са финансирани недопустими дейности, като за пример бяха дадени озеленяване, тротоарни 
плочки, домофонна инсталация и др. Това се е случило заради тълкувателния характер на указанията. От служебния екип 
обясниха, че все още няма конкретно решение какво ще се направи и кой ще поеме отговорността за тези недопустими 
разходи.  
В отговор Лиляна Павлова заяви, че е дала указания на кметовете, че ако искат в проектите да има такива дейности, трябва 
да знаят, че общините ще трябва да ги изплатят впоследствие. Не е ясно как ще се случи това, след като ББР е платила на 
фирмите вече въпросните разходи.  
Третият проблем според служебните министри е липсата на контрол на строително-монтажните работи. Комитова посочи 
като нередно това, че ББР не извършва проверки на сградите на място, въпреки че изплаща дейностите. За сметка на 
програмата има и инвеститорски контрол, за да се следи качеството, обясни Павлова в отговор. 
 
 
 
money.bg 
 
√ Зимнитe ĸypopти "Πaмпopoвo" и "Чeпeлape" oтчитaт нaй-ycпeшния cи ceзoн дoceгa 
Зимнитe ĸypopти Πaмпopoвo и Чeпeлape oтчитaт нaй-ycпeшния cи зимeн ceзoн дoceгa. Toвa ĸaзa в cyтpeшния блoĸ "Дoбpo 
yтpo, Бългapия" нa Paдиo "Фoĸyc" ĸмeтът нa Cмoлян Hиĸoлaй Meлeмoв. 
Πo дyмитe мy тypизмът e нaй-пepcпeĸтивният oтpacъл в peгиoнa, ĸaтo мнoгo xopa oт двeтe oбщини paбoтят в тaзи cфepa. 
Уcпeшният ceзoн ce дължи нa пoлoжeнитe ycилия, peĸлaмaтa и нa дoбpитe ycлoвия. Typиcтитe, пoceтили вeднъж тeзи 
ĸypopти, ocтaвaт дoвoлни и избиpaт дa ce въpнaт, ĸoeтo e и нaй-вaжнoтo зa бизнeca, дoбaви гpaдoнaчaлниĸът. 
"Cмeя дa твъpдя, чe пpeз пocлeднитe гoдини тypизмът и в ceлaтa e мнoгo дoбpe paзвит. Oбщинa Cмoлян yчacтвa в няĸoлĸo 
тpaнcгpaнични и eвpoпeйcĸи пpoeĸтa и paзви няĸoлĸo тypиcтичecĸи oбeĸти. Cpeд тяx ca Moмчилoвa ĸpeпocт, Kaньoнът нa 
вoдoпaдитe, Πeщepa "Kaлeтo" нaд ceлo Koшницa. Cтapaeм ce дa влaгaмe cpeдcтвa в тypиcтичecĸи oбeĸти, ĸoитo дa 
пpивличaт тypиcтитe и дa ca в пoмoщ дa бъдe cъздaдeн eдин гoлям oбщ пpoдyĸт зa oбщинaтa, зa дa мoжe и лятoтo дa ce 
пpивличaт пoceтитeли", oбяcни тoй. 
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Hиĸoлaй Meлeмoв ĸaзa oщe, чe Oбщинa Cмoлян e зaпoчнaлa инициaтивa зa издaвaнe нa ĸapти зa бeзплaтeн дocтъп нa дeцa 
дo cĸи-пиcтитe в Πaмпopoвo. Идeятa нa oбщинaтa e вcичĸи дeцa дa имaт възмoжнocт дa ce нayчaт дa ĸapaт cĸи, ĸaтo зa 
цeлтa e oбocoбeнa мaлĸa cĸи-пиcтa. 
B гpaдa щe cтapтиpa и дpyгa инициaтивa, нacoчeнa ĸъм млaдитe xopa- инфopмaциoннa ĸaмпaния, ĸoятo щe пoпyляpизиpa 
възмoжнocтитe зa нaмиpaнe нa paбoтa и oбyчeниe нa млaдeжи дo 29 гoдини. Цeлтa e нa млaдeжитe дa им бъдe пoмoгнaтo 
дa нaмepят cвoятa peaлизaция, дoбaви Meлeмoв. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Таксите за потребителите на пенсионните фондове няма да се увеличават 
Не се предвижда повторно провеждане на стрес тестове на пенсионните фондове. Активи, които веднъж вече са 
проверени, няма да бъдат проверявани повторно, обясни в интервю за "Преди всички" Даниела Петкова от Асоциацията 
на пенсионните дружества по повод информацията, че Комисията за финансов надзор иска нови проверки на пенсионните 
фондове и застрахователите: 
 КФН в момента би искала да възложи на независим оценител да прегледа движението на проверените вече активи във 
втората половина на годината, защото ако трябва тези резултати от стрес тестовете, които просто бяха оповестени на 
обществеността, да бъдат наистина узаконени, то те трябва да се отразят в балансовите отчети за съответната година, а 
балансовата година е от 1-ви януари до 31-ви декември. В този смисъл трябва да се извърши един такъв преглед, за да е 
ясно какво съответните компании трябва да оповестят в балансовите си отчети за цялата 2016 година. 
Таксите за потребителите на пенсионните фондове няма да се увеличават, въпреки че на дружествата им се налагат все 
по-големи плащания, заяви още Даниела Петкова. За проверката на балансите на дружествата обаче ще трябва те да си 
платят на външна одиторска фирма. Също така комисията иска да повиши таксите си към всички поднадзорни дружества, 
припомни Петкова: 
Това увеличаване на разходите, било то чрез плащане на независими оценители или повишаване на таксите за надзорния 
орган, няма да се отрази добре на по-малките пенсионни фондове – печалбите им може и да не им позволят такива големи 
разходи, няма да могат да издържат. 
Вчерашната срещата беше свързана с евентуално предстоящи промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, 
но въпросът, който трябва в най-скоро време да се уреди, е свързан с промени в Кодекса за социално осигуряване, каза 
Петкова и допълни: 
Вчера не е ставало въпрос за промени в Кодекса за социално осигуряване, но този въпрос си стои и ние продължаваме да 
настояваме и съответно очакваме, че ще стартира работа, макар и на ниво създаване на проект за промени в Кодекса за 
социално осигуряване, уреждаща фазата на изплащане на пенсии. Ние нямаме регламент в Кодекса за социално 
осигуряване как и при какви условия ще изплащаме тези пенсии – това е тежка промяна, която се налага с времето… то 
всъщност е допълнение към Кодекса за социално осигуряване. Този въпрос трябва да бъде уреден, за да посрещнем 
първите си пенсионери. 
 


