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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Profit.bg 
 
√ Васил Велев: Липсата на работна ръка дърпа икономиката назад 
За нас е абсолютно еднозначен факът, че за насърчаване на растежа отговорът се крие в недостига на човешки ресурс. 
Навсякъде се наблюдава проблем при намирането на работна ръка, дори и в държавната администрация. 
Това каза Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Той взе участие в панел Икономиката на България във втория ден на 
Шумът на парите. 
Той цитира данни, според които страната са напуснали 16% от трудоспособното население. „Това води до 7% по-нисък 
БВП. Имаме 220 хил. безработни, от тях повече от половината не могат да правят нищо. Това е заради липсата на 
образование, както и неграмотността“, коментира Велев. 
По думите му 40% от учениците са неграмотни. „Нещата са трагични. Няма сервитьори, камериерки, строители, общи 
работници. Който не е търсил персонал, той не знае за какъв проблем говорим“, добави председателят на АИКБ. 
Велев даде пример с Полша, която има програма, целяща да привлече хора, които имат полски корени. „Ние изнасяме 
хора и сме ограничили вноса, именно дефицитът е решаващият фактор на растежа. Ако имаме достатъчно работна ръка, 
щяхме да имаме двоен растеж“, каза той. 
По думите на Велев липсата на качествена работна ръка е и причина и страната ни да не може да приема поръчки. „Когато 
кажем на някой клиент, че не можем до 3 месеца да изпълним дадена поръчка, защото нямаме капацитет, той ще потърси 
другаде“, коментира експертът. 
Той посочи, че образованието е решаващо за решение на въпроса. „Но дори да направим реформа утре, резултатът ще 
дойде след 5 години, а на нас ни трябва за вчера. Ето защо първите проблеми, които трябва да решим, са образование, 
ниска квалификация и внос на персонал“, добави Велев. 
Според него е необходима програма за по-добро регулиране и орган, който да се бори с бюрокрацията. Това сме го казвали 
и преди 6 месеца, и преди 3, и сега го казахме, заключи той.  
Спонсори на проявата през 2017 г. са Уникредит Булбанк, Алкомет, Адмирал Маркетс, Сирма Груп Холдинг, Amundi Asset 
Management, iuvo, Интернационал Хотел Казино & Тауър Суитс, Регус България, LG, Mastercard, Garitage Park и 
Американският университет в България. 
Медийни партньори на Шумът на парите' 2017 са Novini.bg, Economic.bg, Broker.bg, списание Икономика, Kaldata.com, 
Offnews, SmartMoney.bg и Enterprise Europe Network. 
 
В. Монитор 
 
√ 11 554 висшисти изтекли зад граница 
1970 висококвалифицирани чужденци дошли да работят у нас 
11 554 български висшисти са напуснали страната и са се реализирали зад граница от началото на 2011 година до края на 
септември 2016 година. В същото време 1970 висококвалифицирани чужденци са започнали работа у нас. Това става ясно 
от одитния доклад на Сметната палата „Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование“, 
като данните са събрани от Министерството на вътрешните работи и Агенцията по заетостта. 
Така на практика излиза, че чужденците, пренесли се на трудовия пазар у нас, са близо шест пъти по-малко от нашите 
висшисти, които са се реализирали извън страната. 
Всеки човек, който емигрира, е много ценен, още повече, когато е висококвалифициран и държавата е инвестирала в 
образованието му. Това коментира пред „Монитор“ Добрин Иванов от „Асоциацията на индустриалния капитал в 
България“ (АИКБ). 
Въпреки това обаче той добави, че това са нормални процеси, защото живеем в условия на свободно движение на хора, 
капитали и стоки. 
Иванов обясни още, че именно през последните пет години у нас се наблюдава по-осезаем дефицит на специалисти. 60 
585 дипломи пък са легализирани от Министерството на образованието и науката за периода от юни 2013 година до края 
на 2015 г. 
„Поради нефункционалността на водения регистър, министерството не разполага с данни за броя на дипломите за 
завършено висше образование, за които е издадено такова удостоверение“, става ясно от доклада на Сметната палата. 
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В същото време 2677 лица с висше образование от чужбина са легализирали дипломите си у нас от 2011 година до 30 юни 
2016 г., като реализацията им се наблюдава. 
8405 от удостоверенията са за придобита професионална квалификация в България, с цел упражняване на регулирана 
професия в чужбина са издадени за периода от началото на 2010 година до края на 2015 година. Сред тях най-голям е 
броят на медицинските специалисти – 7245. 
„Съпоставянето на броя на тези медици с броя на завършилите медицинските университети за същия период - 22 480, 
показва сериозният дисбаланс, който този процес предизвиква на пазара на труда. Планиращите да напуснат страната 
медици представляват приблизително една трета от завършилите“, гласи докладът на Сметната палата. 
За същия период са издадени 764 удостоверения за придобита професионална квалификация в чужбина, с цел 
упражняване на регулирана професия в България. Основната част от тях – 550, също са медицински специалисти. Те обаче 
са много по-малко от броя на изтеклите медици. 
Според нашите изследвания около 80-90% от завършващите медицина веднага заминават след края на обучението си, 
обясни още Добрин Иванов. Основните дестинации, към които заминават нашите лекари, са Германия и Австрия, обясни 
още той, като добави, че трябва да се вземат мерки за изтичащите специалисти, заради които в страната ни има дефицит 
на медици. 
Според него дори образованието на бъдещите лекари у нас трябва да бъде обвързвано с ангажимент за работа в България 
за определен срок от време. Ако завършилият не спази това условие, да връща средствата, инвестирани в образованието 
си, предлага още Иванов. 
Друга идея е да се облекчат процедурите, така че лекари от страни извън ЕС – като Молдова, Украйна, Македония и др., 
да имат възможност по-лесно да започват работа у нас. 
 
Project Media 
 
√ Бизнесът иска ускоряване на административните процедури за околната среда 
Ускоряване на административните процедури за бизнеса и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в МОСВ 
поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на среща с министъра на околната среда и водите 
Нено Димов, съобщи пресцентърът на работодателската организация. 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че бизнесът е затруднен от дългите процедури по ОВОС, по издаване на 
разрешителни и лицензи, както и от множеството обжалвания, които бавят инвестиционните процеси. Министър Димов 
заяви, че е започнал преглед на регулаторните режими, които са в компетентността на  МОСВ с цел улесняване и 
ускоряване на процедурите, намаляване на сроковете за издаване на документи и максимално облекчаване на режимите 
за микро, малкия и средния бизнес. 
От АИКБ поставиха и въпрос за въвеждане на принципа „замърсителят плаща” при определянето на такса „битови 
отпадъци”. Според  Васил Велев сегашният метод за начисляване на такса „смет” на база данъчна оценка и балансова 
стойност на имотите трябва да отпадне и да се заплаща според количеството отпадъци. По този начин предприятията ще 
бъдат стимулирани да намаляват и оползотворяват  отпадъците.   Министър Димов отговори, че вече са започнали 
разговори с кметовете за поетапно въвеждане на новия принцип за определяне на таксите. 
Също така АИКБ настоя за съставяне на работна група между МОСВ и работодателите по проблемите на  водоползването.  
Работодателите  искат обосновани размери на таксите за водоползване и регистриране на водовземните съоръжения на 
общините, бивша собственост на АПК и ТКЗС, които се ползват от бизнеса за стопански нужди. Бяха обсъдени и проблемите 
със  замърсяването на водните басейни. 
Министър Димов увери представителите на АИКБ, че за него е важна работата с организациите на работодателите, които 
създават добавена стойност, защото икономическото развитие е единият от факторите, който заедно с опазването на 
околната среда повишава качеството на живот на гражданите. 
 
b2b Media 
 
√ Бизнесът иска ускоряване на административните процедури за околната среда 
Ускоряване на административните процедури за бизнеса и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в МОСВ 
поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на среща с министъра на околната среда и водите 
Нено Димов, съобщи пресцентърът на работодателската организация. 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че бизнесът е затруднен от дългите процедури по ОВОС, по издаване на 
разрешителни и лицензи, както и от множеството обжалвания, които бавят инвестиционните процеси. Министър Димов 
заяви, че е започнал преглед на регулаторните режими, които са в компетентността на МОСВ с цел улесняване и ускоряване 
на процедурите, намаляване на сроковете за издаване на документи и максимално облекчаване на режимите за микро, 
малкия и средния бизнес. 
От АИКБ поставиха и въпрос за въвеждане на принципа „замърсителят плаща” при определянето на такса „битови 
отпадъци”. Според Васил Велев сегашният метод за начисляване на такса „смет” на база данъчна оценка и балансова 
стойност на имотите трябва да отпадне и да се заплаща според количеството отпадъци. По този начин предприятията ще 
бъдат стимулирани да намаляват и оползотворяват отпадъците. Министър Димов отговори, че вече са започнали 
разговори с кметовете за поетапно въвеждане на новия принцип за определяне на таксите. 
Също така АИКБ настоя за съставяне на работна група между МОСВ и работодателите по проблемите на водоползването. 
Работодателите искат обосновани размери на таксите за водоползване и регистриране на водовземните съоръжения на 
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общините, бивша собственост на АПК и ТКЗС, които се ползват от бизнеса за стопански нужди. Бяха обсъдени и проблемите 
със замърсяването на водните басейни. 
Министър Димов увери представителите на АИКБ, че за него е важна работата с организациите на работодателите, които 
създават добавена стойност, защото икономическото развитие е единият от факторите, който заедно с опазването на 
околната среда повишава качеството на живот на гражданите. 
 
Economy News 
 
√ Среща работодатели-министри 
Първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на икономиката Емил 
Караниколов ще се проведе на 1 юни т.г. Това стана ясно след среща на икономическия министър с представители на АИКБ.  
Проблемите, които представителите на  АИКБ поставиха са липсата на кадри за основните сектори на икономиката, 
подобряването на бизнес климата у нас и липсата на държавен орган, който да се бори последователно с бюрокрацията. 
Министър Караниколов призна, че ръководеното от него ведомство е загрижено за липсата на двустранни договори за 
внос на персонал. Той обеща да подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование, за да може учащите 
със стипендии или държавна поръчка да имат конкретен ангажимент към българските компании.   
По отношение на регулаторните режими в страната министър Караниколов поиска справка за конкретни текстове на 
закони, които затрудняват бизнеса. Той подчерта, че ще следва принципа със събирането на държавни такси да не се 
формират печалби. Такъв според него е случаят в Агенцията по вписванията и Патентното ведомство.  Председателят на 
АИКБ Васил Велев посочи, че такива такси се събират за услугата по вписване на финансовия отчет на фирмата в Търговския 
регистър, за свидетелство за съдимост и за удостоверението за отсъствие на задължения. Като за последната услуга, 
спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки,  фирмата плаща такса освен за общината, където оперира, и 
на Столична община.   
 АИКБ е подготвила проект на Постановление на МС за отпадане на класовете и доплащането към заплатата за прослужено 
време. Велев даде пример с БАН, където този принцип на заплащане води до това хигиенистките в предпенсионна възраст 
да взимат по-голяма заплата от младите учени. Икономическият министър се ангажира да внесе проекта на Постановление 
в МС като настоя въпросът аргументирано да бъде представен и на срещата с работодателските организации този 
четвъртък. Той ще обсъди с бизнеса на 1 юни т.г. и възраженията относно административното определяне на минималната 
заплата в страната, както и конкретните предложения за промяна на тази практика.   
 
News.dir.bg 
 
√ Среща работодатели-министри 
Проблемите, които представителите на АИКБ поставиха са липсата на кадри за основните сектори на икономиката, 
подобряването на бизнес климата у нас и липсата на държавен орган, който да се бори последователно с бюрокрацията. 
Първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на икономиката Емил 
Караниколов ще се проведе на 1 юни т.г. Това стана ясно след среща на икономическия министър с представители на АИКБ. 
 
News.bg 
 
√ Караниколов облекчава бизнес средата 
Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща с представители на бизнеса и работодателските 
организации. На срещата бяха обсъдени конкретни мерки насочени към облекчаване на административната тежест, 
недостига на човешки ресурси в икономиката, условията за правене на бизнес в България и насърчаване на икономическия 
растеж. 
По време на срещата бяха обявени предприетите мерки за облекчаване на бизнес средата, като на 7 юни предстои 
Министерски съвет да утвърди Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - 
ППЗТМТМ. Този правилник ще ускори издаването на визи до седем дена от подаването на искане от работодателя. 
Ще отпадне изискването за представяне на документи за правоспособност, квалификация и превод на диплома ще се 
изискват само паспорт и договор с работодател, също така работодателят ще декларира, че ще осигури жилище на 
работника, но няма да има пряк ангажимент към това. 
Отпада и изискването работодателят да представя копие на обяви за търсене на персонал в националните и местни медии, 
а документи за работа ще могат да се подават не само в София, но и във Варна и Бургас. 
Участие в срещата взеха Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската 
политика, заместник-министрите на икономиката Александър Манолев и Лъчезар Борисов. 
Обсъждано се също така и удължаване на срока за работната виза до 5 месеца за сезонна заетост, като са концентрирани 
усилия към подобряване условията на труд и привличане на сезонните работници. 
По отношение удостоверенията за наличие на задълженията към бюджета и общините, прието е плащанията да се 
извършват в звената на Националната агенция за приходите (НАП) чрез ПОС терминалите. 
Министър Караниколов изрази желание срещите с работодателските организации и бизнеса да се провеждат ежемесечно 
с цел постигане на реални резултати и заяви, че до петнадесет дена Министерство на икономиката ще е готово с анализ по 
регулаторните тежести. 
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От своя страна Работодателските организации поеха ангажимент за предоставяне на предложения и определяне на 
приоритетни теми. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ До 30 юни работодатели могат да кандидатстват с проекти за обучения на работници 
По програма „Развитие на човешките ресурси“ за целта са предвидени 50 млн. лева 
До 30 юни работодатели могат да кандидатстват с проекти за обучения на работници по оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“, съобщи Областният информационен център София. 
Днес там се проведе информационна среща за представяне на процедурата с участието на над 60 души – работодатели, 
представители на социалните партньори, на центрове за професионално обучение. 
За процедурата по програмата "Обучения на заети лица" са предвидени 50 млн. лева. 
Целта е чрез подходящи обучения да се повишат уменията на работниците в  микро, малки, средни и големи предприятия, 
така че да посрещнат настъпващите промени на пазара на труда. 
Допустими кандидати са работодатели, регистрирани в България. 
Минималната стойност на проектите е 15 хил. лева, а максималната зависи от избрания режим на кандидатстване. С 
евросредства се финансират между 50 и 100% от разходите по проектите. 
Кандидатства се електронно през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти 
на ЕС в България (ИСУН 2020). 
 
√ НС гласува промени в Закона за енергетиката, свързани с производството на зеленчуци 
ТЕЦ-ове строят по една оранжерия и източват НЕК, смята Делян Добрев 
Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за енергетиката, свързани с производството на земеделска 
продукция, предаде БТА. 
Поправката предвижда КЕВР да определя цени за малки производители на енергия от когенерация, ако те използват поне 
70 на сто от произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция. 
Досега нямаше изрично фиксирани 70 процента. Законът не предвиждаше и намеса на Комисията за производители, които 
за някоя от предходните три календарни години имат общи приходи над 5 млн. лв. и приходите им от продажба от 
когенерация надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи, освен ако те осъществяват пренос и снабдяване с 
топлинна енергия на битови клиенти или използват произведената топлинна енергия за растителна земеделска 
продукция. 
Предложената промяна създава възможност да не се допуска увеличаване на изкупуваните количества електрическа 
енергия от когенерации, използващи топлинна енергия за производство на зеленчуци извън определените критерии, 
смятат вносителите. 
Председателят на енергийната комисия и един от авторите на допълнението Делян Добрев обясни, че промяната се 
налага, за да се ограничи източването на 30-40 млн. лева от НЕК от някои предприятия и ТЕЦ-ове заради вратички в закона. 
БСП и ДПС бяха срещу поправката в този ѝ вид. Филип Попов от левицата посочи, че промените се правят основно заради 
две предприятия и трябва да се смени изцяло концепцията относно загубите в енергетиката. 
 
В. Труд 
 
√ Димитър Радев пред Ройтерс: БНБ работи за намаляване на лошите кредити 
Централната банка на България обсъжда мерки за намаляване на нивото на необслужваните кредити, което спада, но все 
още е тежест за добре капитализирания банков сектор на страната, съобщава пресцентърът на БНБ, като цитира 
управителя Димитър Радев. 
Финансовата система на България се стабилизира след фалита през 2014 г. на четвъртата по големина кредитна институция 
в страната, но лошите кредити остават предизвикателство според докладите на Международния валутен фонд и 
Европейската комисия. 
Радев стана управител една година след затварянето на Корпоративна търговска банка поради измами и вътрешни 
злоупотреби, предизвикало най-голямата финансова криза в страната – членка на Европейския съюз, след 90-те години на 
миналия век. 
Прегледа на качеството на активите и стрес теста, които Централната банка извърши миналата година с цел да възстанови 
доверието в сектора, помогнаха на банките по-добре да оценяват кредитните рискове и да ограничават лошите кредити, 
каза управителят пред Ройтерс. 
„Ще създадем подходящите условия за намаляване на необслужваните кредити, което банките ще трябва да направят“, 
заяви Радев в интервюто. 
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Делът на необслужваните кредити спадна до 13.2 % в края на 2016 г. от 14.6 % в края на 2015 г. До края на март делът се 
понижи още до 12.6 %. Но това все още е доста над средното ниво за ЕС от около 5.5 %. 
„През последната година е налице видима низходяща тенденция. Убеден съм, че ще консолидираме тази тенденция до, 
като цяло, сигурни нива“, каза той, без да посочва конкретни срокове. 
Централната банка е в процес на разработване на регулаторни мерки и насоки за увеличаване на провизиите за загуби по 
кредити, повишено отписване на несъбираеми кредити, и за насърчаване на по-консервативно оценяване на кредитите и 
обезпеченията, каза Радев, и добави, че провизиите и капиталът са достатъчни за покриване на необслужваните кредити. 
Той посочи, че банката ще подкрепи развитието на вторичен пазар за лоши кредити и ще наложи по-голяма прозрачност. 
Проведените от Централната банка през август проверки за състоянието на кредиторите показаха, че банковият сектор има 
добро ниво на капитализация и ликвидност, но също така разкриха и наличието на слабости в някои от кредитните 
институции с местни собственици, в това число и в третата по големина банка в България – Първа инвестиционна банка 
(ПИБ). 
ПИБ заяви, че е изпълнила препоръката на Централната банка за увеличение на капитала си с около 206 милиона лева 
(118.39 милиона долара). Тя също така обяви планове за търсене на нови основни инвеститори наред с други варианти за 
набиране на нов капитал. 
„Банките прилагат предписаните от нас мерки. Всъщност, техните планове за увеличаване на капитала са в напреднал 
етап“, сподели Радев. „Ние в пълна степен използваме инструментите, които са под наш контрол, за да продължим 
тенденцията.“ 
Централната банка прогнозира икономически растеж за тази година от 3.0 процента, но според Радев прогнозата може да 
се коригира нагоре следващия месец при повишено вътрешно търсене и износ. 
Той заяви, че Централната банка подкрепя усилията на България за приемане на еврото след влизането на страната в ЕС 
преди 10 години. България, чийто лев е фиксиран към еврото при режим на паричен съвет, все още не е определила дата 
за присъединяване. 
Макар че България отговаря на повечето формални критерии за присъединяване по линия на поддържането на стабилни 
публични финанси, западни дипломати и банкери са на мнение, че е необходимо тя да приведе в по-голямо съответствие 
икономиката и жизнения си стандарт спрямо по-богатите си партньори от ЕС, преди да кандидатства. 
„Централната банка изпълнява своя мандат, което се изразява в поддържане на ценова стабилност и стабилност на 
паричния съвет. Без тази стабилност останалите стъпки (към еврозоната) не биха били особено продуктивни“, посочи 
Радев. 
 
БНТ 
 
√ Заместник-председателят на ЕК: България върви към еврозоната 
България върви към еврозоната. Това каза зам.-председателят на ЕК, отговарящ за еврото и социалния диалог Валдис 
Домровскис по време на представянето на Специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017. 
„Европейският семестър като че ли е много добра рамка, за да може да се насочват усилията на държавата в тази област. 
Икономическото сътрудничество е изключително важно. Трета поредна година представяме специфичните препоръки в 
България. На всички държави-членки им предстои ръст. Що се отнася до заетостта, броят на заетите расте. Броят на заетите 
лица в икономиката в работоспособна обаче възраст намалява. Европейските икономики трябва да станат все по-
конкурентоспособни и иновативни, за да може всички граждани да усетят лично възстановяването на икономиката. 
Заложени са конкретни приоритети за икономическата политика“, заяви той. 
По думите му от 2015 г. има доста големи дисбаланси в икономиката. 
„Те се отнасят и за корпоративния дълг, който е доста висок. От друга страна българските власти в отговор на препоръките 
от 2016 г. по отношение на пенсионния сектор България предприе мерки. Има доста високо ниво на неуредени дългове. 
Мерките, които трябва да бъдат взети в банковия сектор трябва да се предприемат по-бързо. Що се отнася до 
събираемостта на дълговете, смятам, че там нещата също ще бъдат подобрени. Все още пред България стоят много големи 
структурни промени. Друг важен елемент е прозрачният механизъм за постановяването на минималната работна заплата. 
Вярно е, че се увеличи, но въпреки това препоръките датират от предишните години. България трябва да разреши някои 
предизвикателства в областта на финансовия сектор и застраховането“, допълни Домбровскис. 
„Също така животът на населението в слаборазвитите селски райони трябва да бъде подобрено. В областта на 
здравеопазването също има какво още да се направи. България трябва да продължи да изпълнява реформите, които вече 
са започнали в областта на обществените поръчки. Има потенциал да бъде донесен потенциал за цялото общество. Тези 
предизвикателства са много големи, но могат да бъдат разрешени с техническата подкрепа и програмата за структурни 
реформи. Досега смятам, че българските власти винаги са проявявали разбирателство, така че очакваме и бъдещото 
сътрудничество от българските власти“, обясни той. 
За еврозоната Домбровскис посочи, че има номинални обменни критерии. „Обсъждахме този въпрос. Някои аспекти 
изглеждат доста добре. Вие вървите към еврозоната. Необходимо да се присъедините към механизма за обменните 
курсове“, каза още той. 
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В. Стандарт 
 
√ Чакаме 5,2 млн. чуждестранни туристи през лятото 
Чуждестранните туристи, които ще влязат в България през трите летни месеца, ще надхвърлят 5,2 млн. Това каза в интервю 
за Агенция „Фокус" председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов за записванията за почивка 
през лятото. „Най-натоварен ще бъде месец август, в който броят на чуждестранните посетители, които ще преминат 
граница, ще надхвърлят 2 млн. В същото време имаме около 3,8 млн. българи, които ще пътуват в същия този месец на 
територията на страната. Така че август месец ще бъде най-натовареният за туризма", коментира Драганов. 
По думите му записванията към този момент вече надхвърлят 72% за летния сезон, което в сравнение с миналата година 
е ръст от близо 6%. Той уточни, че става въпрос за организирани пътувания с обща цена от чуждестранни и български 
туроператори. 
Драганов посочи, че основно България ще изберат българите за почивката си през лятото, тъй като в годишен план за 2017 
г. се очакват около 17,5 млн. пътувания в страната. „В чужбина ще излязат около 4,7 млн. българи. Българите най-често 
отиват в Гърция и Турция. В Гърция имаме около 780 000 в годишен план, в Турция – около 540 000. В същото време имаме 
и много пътувания в съседните страни - Македония, Румъния, Сърбия, както и към държавите от ЕС. Особено след появата 
на ниско тарифните авиокомпании, виждаме, че една част от полетите са пълни с българи. От януари месец ръстът на тези, 
които извършват пътувания, е в рамките на около 20% за всеки отделен месец", каза още Румен Драганов. 
 
В. Сега 
 
√ Половината от нарушителите на пътя се разминават с глобите 
КАТ обработва едва до 30% от заснетото с камерите за контрол на скоростта 
Стотици хиляди глоби за нарушения на пътя или не са платени, или изобщо не са връчени. Системата за видеоконтрол е 
неефективна. Обработват се едва 20 - 30% от данните, заснети от камерите за контрол на скоростта. Така 70 - 80% от 
видеоматериала от камерите, които и без това са недостатъчно, изобщо не се гледа, въпреки че в него са записани 
вероятно стотици хиляди нарушения. Половината от реално издадените електронни фишове се връщат обратно, защото 
нарушителят не е открит на адреса, глобата не е връчена и наказателното постановление не може да влезе в сила. 
Стряскащото признание дойде от различни източници в МВР. 
В края на миналата седмица премиерът Борисов настоя за бързи мерки, за да се спре войната по пътищата и да се намалят 
жертвите от катастрофи. Веднага бе подготвена наредба за контрола на употребата на алкохол и наркотици. Проблемът с 
контрола на скоростта обаче продължава да е сериозен заради неработещи камери, техническа несъвместимост на 
различните системи и ниската събираемост дори на наложените глоби. 
През миналата година например е трябвало да бъдат връчени 375 000 електронни фиша. Половината от тях са върнати 
обратно на МВР, защото нарушителите не са открити на посочени адреси. Разходите за процедурата по издирване на 
нарушителите често са по-големи от санкцията, признават от полицията. В крайна сметка 60 000 - 70 000 от тези фишове 
остават невръчени. Същата е ситуацията и с актовете и наказателните постановления за нарушенията, които са 
констатирани от полицията на пътя. 
Освен това много често дори вече признати наложени глоби не се плащат. На година се установяват по около 800 хил. 
нарушения, немалък процент от които остават висящи, докато изтече абсолютната им давност. Така, ако едно лице успее 
да се укрие 3 години от връчване или плащане, то накрая глобата пада. През последните две-три години не се изнасят 
точни данни, но в предишните години са налагани глоби за 50 - 70 млн. лв., като от тях са събирани едва по 20 - 30 млн. лв. 
В отговор на въпрос на "Сега" главният секретар на МВР Младен Маринов заяви, че се вземат спешни мерки. Те се състояли 
в засилен контрол на пътя и бърза справка за наложени санкции и невръчени наказателни постановления. "Ако се окаже, 
че спрян за проверка шофьор има връчено наказателно постановление, веднага временно се отнема свидетелството за 
правоуправление - докато глобата не бъде платена", обясни той. Това обаче важи само ако шофьорът бъде спрян и 
проверен. Предвиждат се и законодателни промени за повишаване събираемостта на глобите. Една от тях е 
административни услуги да бъдат отказвани, ако лицето не е изпълнило задълженията си към бюджета.  
За повишаване на събираемостта помагат и въведените в експлоатация нови автомобили, които дават възможност при 
самата проверка да се издават наказателни постановления, допълни шефът на националната полиция главен комисар 
Христо Терзийски. "Освен това в момента върви тестване между информационната система на НАП и тази на МВР за 
управление на наложените и платените глоби", добави Терзийски. Той твърди, че 278 автомобила на КАТ са оборудвани с 
работна станция за отдалечен достъп, чрез която се извършва автоматична проверка за наложени и неплатени глоби.  
Според шефа на полицията са започнати и съвместни стъпки с Комисията за финансов надзор, които управляват 
Гаранционния фонд, за купуване на нови стационарни и подвижни камери, с които да се работи по контрола на скоростта. 
"Стремим се към въвеждане на практиката на единен център за видеообработка, който, от една страна, намалява 
ангажимента на служителите на Пътна полиция по обработка на нарушенията, а от друга - автоматизирането на тази 
обработка свежда до минимум субективния фактор при определянето на наказанията", допълни главен комисар 
Терзийски. 
Как МВР ще се оправи с единен център на стотици камери, когато не може да управлява дори четири камери на тунела на 
магистрала "Люлин", които не работят от 7 месеца, попитаха журналисти вчера. От "Пътна полиция" се оправдаха, че все 
пак става дума за техника и тя може да се развали. Четирите камери са единствената система в България, която засича 
нарушения по средна скорост. "Преди да спре да работи, годишно тя установяваше по 30 000 - 40 000 нарушения", обясниха 
от "Пътна полиция". 
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ПРОВЕРКА 
Вътрешният министър Валентин Радев обяви, че е наредил проверка за разкритията от последните дни, че мобилните 
камери не може да снимат от вътрешността на новите патрулки. Както стана ясно в последните дни, купените за "Пътна 
полиция" камери не могат да се използват в автомобилите КИА, които постъпват от началото на годината. Затова и Радев 
е наредил проверка кой е правил поръчката, кой е давал спецификациите, кой е приел точно този тип автомобили. Според 
"Пътна полиция" нямало никакъв проблем "камерата да бъде слагана на предния капак или на покрива на автомобила, 
както и да се слага на триножници до колата". Вече имало и обществената поръчка за 59 нови камери. Те ще бъдат в 
куфарче и ще се ползват от полицаи на пътя, без да се налага да има автомобил дори. Новите патрулки са купени като част 
от обществена поръчка за 27 млн. лв., която е приключила миналия август. 
 
Econ.bg 
 
√ ОЛАФ отчете 272 приключени случая и 219 нови разследвания през 2016 г. 
Издадени са 346 препоръки към съответните органи на държавите членки и на ЕС, което ще доведе до възстановяване 
в бюджета на ЕС на 631 милиона евро 
През 2016 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) насочи вниманието си към мащабни транснационални 
разследвания. През изминалата година службата е приключила  272 случая и е започнала 219 нови разследвания. 
Издадени са 346 препоръки към съответните органи на държавите членки и на ЕС, което ще даде възможност за 
възстановяването в бюджета на ЕС на сума в размер на 631 милиона евро и за търсенето на съдебна отговорност от 
измамниците. 
Успешно е съкратена още повече продължителността на разследванията си и те средно са приключвали за 18,9 месеца, 
което представлява нов рекорд за Службата. 
Според ОЛАФ, обществените поръчки продължават да са привлекателно поле за изява на измамниците, които си служат с 
корупция и офшорни сметки за улесняване на измамите. Много случаи на измама в областта на обществените поръчки са 
транснационални, тъй като новите сценарии за измама често включват възлагащ орган от една държава-членка и 
участници в търговете от няколко други държави-членки, които възлагат дейността на дружества подизпълнители, които 
на свой ред са разположени в различни държави. 
Безвъзмездните средства за научни изследвания и заетост представляват доходоносен бизнес, в който все по-
разпространени са измамите с двойно финансиране и субсидиране на заетостта. 
Престъпните мрежи използват сложни транснационални схеми за избягване на мита. 
Естеството на контрабандата на цигари претърпя значителни промени през последните години, като контрабандистите се 
преориентират към трафика на т.нар. "евтини бели цигари", т.е. немаркови цигари. 
Службата редовно играе водеща роля в договарянето на законодателни текстове относно защитата на финансовите 
интереси на ЕС срещу измами и корупция. През 2016 г. бе постигнат напредък по две важни инициативи в областта на 
политиката – в единия случай беше взето решение, че сериозните престъпления в областта на ДДС, свързани с щети в 
размер на най-малко 10 милиона евро, ще бъдат включени в приложното поле на директивата относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (т. нар. "Директива за защита на 
финансовите интереси").  
Същевременно стана ясно, че при липса на единодушие Европейската прокуратура ще бъде създадена съгласно 
процедурата за засилено сътрудничество. OLAF и Европейската прокуратура ще работят заедно в тясно сътрудничество, за 
да се гарантира, че измамниците са не само идентифицирани, но ще бъдат и ефективно изправени пред правосъдието. 
 
Money.bg 
 
√ Речта на Тръмп за климата намали цената на петрола 
Цeнитe нa пeтpoлa пaднaxa в пeтъĸ cлeд пpитecнeния, чe peшeниeтo нa Дoнaлд Tpъмп дa извaди CAЩ oт cпopaзyмeниeтo 
зa глoбaлнoтo зaтoплянe oт Πapиж мoжe дa дoвeдe дo cĸoĸ в дoбивa нa "чepнoтo злaтo" в Щaтитe. A тo би дoвeлo дo тpaйнo 
пpecищaнe в cвeтoвнитe зaпacи. 
Зapaди тoвa цeнaтa нa пeтpoлa copт бpeнт нaмaля c oщe 23 цeнтa дo 50.4 дoлapa зa бapeл в paннaтa тъpгoвия в пeтъĸ. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн пъĸ пoeвтиня c 26 цeнтa дo 48.1 дoлapa зa бapeл. 
"Peшeниeтo нa Tpъмп щe дoвeдe дo cвoбoднo coндиpaнe в CAЩ", cмятa Джeфpи Xaли, пaзapeн aнaлизaтop в OAHДA, 
цитиpaн oт Rеutеrѕ. 
Toй пocoчи oщe, чe тoвa щe дoвeдe дo пoвишaвaнe нa зaпacитe и щe дoнece oщe пpoблeми c OΠEK, cцeнapий, ĸoйтo щe ce 
oтpaзи нeгaтивнo нa цeнитe. 
 
Manager News 
 
√ Доларът поевтиня спрямо рублата 
Руската централна банка днес определи официалните валутни курсове, които ще бъдат в сила на 2 юни, предаде ТАСС. 
Официалният курс на долара спрямо рублата е понижен с 15,03 копейки до 56,5373 рубли. 
Новият курс на еврото е 63,5310 рубли или с 12,03 копейки по-висок от предишния. 
Стойността на двувалутната кошница, съставена от 0,55 долара и 0,45 евро, е намаляла с 2,85 копейки до 59,6845 рубли 


