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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ АКО Е НЕОБХОДИМО – ЗАКРИЙТЕ МВР И УЧРЕДЕТЕ НОВО МИНИСТЕРСТВО, КОЕТО ДА ОТГОВАРЯ ЗА ВЪТРЕШНАТА 
СИГУРНОСТ В СТРАНАТА 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, 
които заплашват обществото с нови полицейски протести, за преминаващи границата на поносимостта и за откровено 
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
Вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме 
свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното 
имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са 
постоянно на дневен ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско 
ниво), а разкриваемостта не бележи ръст. 
На индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които 
охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните охранители се справят по-добре със 
задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме изобщо допълнителните привилегии на 
служителите на МВР. 
Служителите на МВР би трябвало да си дадат сметка, че те са финансирани от данъците на работещите в заводите, по 
строежите и на полето и трябва да се замислят над ефективността си, а не да изнудват обществото със заплахи за протести. 
Ние не можем да отминем с лека ръка щетите, които бяха нанесени на обществения ред под формата на организиран хаос 
в уличното движение при последните полицейски протести. Натискът на служителите на МВР граничи с рекет, а рекетът е 
наказуем. 
Всъщност, по данни на Евростат, през 2014 г. България излиза на второ място в ЕС по дял на разходите за сигурност в 
държавния бюджет. За миналата година България е заделила за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния 
бюджет. Средният дял на разходите за сигурност в ЕС е приблизително 3,7 на сто. 

Тези дни беше направен опит обществеността да 
бъде измамена, като в медиите беше 
разпространено твърдението, че България е на 18 
място в ЕС по брой полицаи на глава от 
населението. Това е изключително нагла 
манипулация, особено като се има предвид, че 
разпространителите на тези твърдения се 
позовават на Евростат. Добре е да се знае, че 
данните в Евростат за броя на полицаите в страните 
от ЕС обхващат периода от 2001 до 2007 г.(1) По 
тази причина там НЯМА информация за България, 
защото данните за личния състав на МВР 
престанаха да бъдат класифицирана информация и 
бяха огласени от министър Михаил Миков едва 
през 2008 г. 
Тогава стана ясно, че щатният състав на МВР се 
състои от 63 000 души, от които 47 000 са били 
наречени полицаи, 8 000 – пожарникари, 5 000 – 

работници в администрацията и 3 000 души са работили в научно-практическите звена. Тогава наблюдателите бързо 
направиха изчислението, че при население от 7 640 238 души, по последните статистически данни от тогава, на България 
й се падат по 615 полицаи на 100 000 души от населението. 
Това изчисление ни изпрати на първо място по брой на полицаи на глава от населението в ЕС, като след България идваха 
Италия с 552 полицаи на сто хиляди души население, Испания с 481 и Македония с 480. Тогава анализаторите не 
пропуснаха да покажат, че чудовищният ръст на броя на полицаите в България е в пълна дисхармония по отношение на 
данните за броя на извършените престъпления и още повече – за разкриваемостта им.(2)  
През 2013 г. „челната ни позиция” по брой полицаи на глава от населението вече беше верифицирана в световен мащаб.(3) 
Макар че „отстъпихме” пред Италия и Португалия, България „гордо” се класира на осмо място в света. Тази класация, 
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съставена по данни на ООН, беше дълго време новина номер едно в социалните мрежи. Заслужава да се отбележи, че от 
седемте държави преди нас, четири са с изключително високо ниво на терористична заплаха – Русия, Турция, Италия и 
Алжир. 
През 2015 г. тази класация отново беше потвърдена. Данните за България тогава сочат, че у нас се падат 398,1 полицаи на 
сто хиляди жители. Това е положението – към 2015 г. България е трета в ЕС и осма в света по брой полицаи на сто хиляди 
жители. Като тук НЕ включваме останалите служители на МВР! По брой служители на МВР на глава от населението, по 
общодостъпна информация, България е световен лидер /изключвайки държавите джуджета/. 
АИКБ стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с 
престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им 
и за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които според изявленията и на редови 
полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с 
рекордно кратък срок на годност. 
Ние обаче призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си „на терен” според тяхната 
терминология, да проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични служебни 
проблеми – от друга, никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална солидарност, 
се защитава правото на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции, наричани от 
самите полицаи „чантаджии”. Ние не отричаме необходимостта от униформена администрация въобще, но на всички е 
ясно, а най-много на полицаите, които са в пряка конфронтация с криминалната престъпност, че чудовищното раздуване 
на щатовете, всевъзможните синекурни длъжности и невъзможността на част от служителите да покрият елементарни 
изисквания за физическа и специална подготовка НЕ дават никакъв шанс за подобрение на работата на МВР. 
Гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР защита на живота си, на честта си и на имуществото си. Вече става 
ясно, че при сегашното положение на нещата, подобни цели не са постижими. Необходими са радикални мерки, ако 
искаме нещо да се промени в положителна посока. 
АИКБ застава зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също 
така рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може 
да се окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните 
длъжности в МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, 
длъжности, които откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на 
терен, за увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. 
Ние не си правим илюзии, че подобна задача е лесно постижима. Ясно е, че далеч по-скромни и почти козметични 
реформи срещнаха яростна съпротива, синдикални протести и транспортен хаос по улиците на столицата. 
Затова ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство, а също и към опозицията в 
Народното събрание – проявете смелост и политическа воля. Застанете зад необходимостта от радикална реформа и не 
играйте политически игри на дребно. Ако е необходимо – закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря 
за вътрешната сигурност в страната. Дайте шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и 
за спазването на вътрешния ред. Утре може да бъде късно. 
Позицията може да изтеглите също в PDF  формат. 
 

1. Eurostat, Police Officers, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/CRIM_PLCE  
2. Манолова, Зорница, Колко много са много полицаи ?, Преглед на стопанската политика, ИПИ, 27 юни 2008 г., 

http://ime.bg/bg/articles/kolko-mnogo-sa-mnogo-policai/  
3. Виж: http://www.investor.bg/sviat/6/a/grafika-na-denia-stranite-s-nai-mnogo-policiia-187917/  

 
News.bg 
 
√ АИКБ смята заплахите на синдикатите в МВР за изнудване 
В свое обръщение, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери 
в системата на МВР, които заплашват обществото с нови полицейски протести за преминаващи границата на поносимостта 
и за откровено изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
Те коментират, че "вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор 
"Сигурност", без да сме свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност 
или за тяхното имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на 
заплатите са постоянно на дневен ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява 
(превенцията е на ниско ниво), а разкриваемостта не бележи ръст." 
Допълват, че според тях "на индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните 
охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните охранители се 
справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме изобщо 
допълнителните привилегии на служителите на МВР." 
Трябва да има ръст на възнаграждението на служителите на терен, както и на пожарникарите 
АИКБ смята, че служителите на МВР би трябвало да си дадат сметка, че те са финансирани от данъците на работещите в 
заводите, по строежите и на полето и трябва да се замислят над ефективността си, а не да изнудват обществото със заплахи 
за протести. "Ние не можем да отминем с лека ръка щетите, които бяха нанесени на обществения ред под формата на 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/07/AIKB_za_politzeyskiya_protest.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/CRIM_PLCE
http://ime.bg/bg/articles/kolko-mnogo-sa-mnogo-policai/
http://www.investor.bg/sviat/6/a/grafika-na-denia-stranite-s-nai-mnogo-policiia-187917/
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организиран хаос в уличното движение при последните полицейски протести. Натискът на служителите на МВР граничи с 
рекет, а рекетът е наказуем", възмущава се Асоциацията. 
АИКБ съобщава, че стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна 
борба с престъпността. "Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство - най-вече, когато става дума за 
екипирането им и за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които според изявленията 
и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране 
и обувки с рекордно кратък срок на годност." 
"Ние обаче призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си "на терен" според тяхната 
терминология, да проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични служебни 
проблеми - от друга, никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална солидарност, 
се защитава правото на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции, наричани от 
самите полицаи "чантаджии"", продължават своето обръщение АИКБ. 
Асоциацията смята, че "гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР защита на живота си, на честта си и на 
имуществото си. Вече става ясно, че при сегашното положение на нещата, подобни цели не са постижими. Необходими са 
радикални мерки, ако искаме нещо да се промени в положителна посока." 
АИКБ застава зад тезата, "че е необходимо рязко съкращаване на "чантаджийските" длъжности в МВР за сметка на също 
така рязко повишаване на заплатите на хората, които работят "на терен" - очи в очи с криминалната престъпност. Може да 
се окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните длъжности 
в МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, длъжности, които 
откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение 
на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност" 
АИКБ се обръща към "изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство, а също и към опозицията в Народното 
събрание - проявете смелост и политическа воля. Застанете зад необходимостта от радикална реформа и не играйте 
политически игри на дребно. Ако е необходимо - закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря за 
вътрешната сигурност в страната. Дайте шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за 
спазването на вътрешния ред. Утре може да бъде късно." 
 
Стандарт 
 
√ АИКБ: Митингът граничи с рекет 
Натискът, упражняван от протестиращите за по-високи заплати служители на МВР, върху ръководството на министерството 
и правителството "граничи с рекет, а рекетът е наказуем". Това обяви в нарочна декларация Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). В нея работодателите заявяват, че в момента на индустрията й се налага да издържа паралелно 
МВР в лицето на частните охранителни фирми, тъй като не може да разчита на ефективните действия на държавната 
полиция. АИКБ призова протестиращите служители на вътрешното министерство "да си дадат сметка, че те са финансирани 
от данъците на работещите в заводите, по строежите и на полето и трябва да се замислят над ефективността си, а не да 
изнудват обществото със заплахи за протести". АИКБ настоява за радикална реформа в МВР и рязко съкращаване на 
чантаджийските длъжности. 
 
Manager News 
 
√ АИКБ: Ако трябва, закрийте МВР! 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, 
които заплашват обществото с нови полицейски протести за преминаващи границата на поносимостта и за откровено 
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
„Вече години наред сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме 
свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното 
имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са 
постоянно на дневен ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско 
ниво), а разкриваемостта не бележи ръст”, се казва в позицията на АИКБ. 
Ето какво пишат още от Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод протестите на служителите на МВР 
(без редакторска намеса): 
На индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които 
охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните охранители се справят по-добре със 
задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме изобщо допълнителните привилегии на 
служителите на МВР. 
Служителите на МВР би трябвало да си дадат сметка, че те са финансирани от данъците на работещите в заводите, по 
строежите и на полето и трябва да се замислят над ефективността си, а не да изнудват обществото със заплахи за протести. 
Ние не можем да отминем с лека ръка щетите, които бяха нанесени на обществения ред под формата на организиран хаос 
в уличното движение при последните полицейски протести. Натискът на служителите на МВР граничи с рекет, а рекетът е 
наказуем. 
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Всъщност, по данни на Евростат, през 2014 г. България излиза на второ място в ЕС по дял на разходите за сигурност в 
държавния бюджет. За миналата година България е заделила за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния 
бюджет. Средният дял на разходите за сигурност в ЕС е приблизително 3,7 на сто. 
Тези дни беше направен опит обществеността да бъде измамена, като в медиите беше разпространено твърдението, че 
България е на 18 място в ЕС по брой полицаи на глава от населението. Това е изключително нагла манипулация, особено 
като се има предвид, че разпространителите на тези твърдения се позовават на Евростат. Добре е да се знае, че данните в 
Евростат за броя на полицаите в страните от ЕС обхващат периода от 2001 до 2007 г.  По тази причина там НЯМА 
информация за България, защото данните за личния състав на МВР престанаха да бъдат класифицирана информация и 
бяха огласени от министър Михаил Миков едва през 2008 г. 
Тогава стана ясно, че щатният състав на МВР се състои от 63 000 души, от които 47 000 са били наречени полицаи, 8 000 – 
пожарникари, 5 000 – работници в администрацията и 3 000 души са работили в научно-практическите звена. Тогава 
наблюдателите бързо направиха изчислението, че при население от 7 640 238 души, по последните статистически данни 
от тогава, на България й се падат по 615 полицаи на 100 000 души от населението. 
Това изчисление ни изпрати на първо място по брой на полицаи на глава от населението в ЕС, като след България идваха 
Италия с 552 полицаи на сто хиляди души население,  Испания с 481 и Македония с 480. Тогава анализаторите не 
пропуснаха да покажат, че чудовищният ръст на броя на полицаите в България е в пълна дисхармония по отношение на 
данните за броя на извършените престъпления и още повече – за разкриваемостта им . 
През 2013 г. „челната ни позиция” по брой полицаи на глава от населението вече  беше верифицирана в световен мащаб . 
Макар че „отстъпихме” пред Италия и Португалия, България „гордо” се класира на осмо място в света. Тази класация, 
съставена по данни на ООН, беше дълго време новина номер едно в социалните мрежи. Заслужава да се отбележи, че от 
седемте държави преди нас, четири са с изключително високо ниво на терористична заплаха – Русия, Турция, Италия и 
Алжир. 
През 2015 г. тази класация отново беше потвърдена. Данните за България тогава сочат, че у нас се падат 398,1 полицаи на 
сто хиляди жители. Това е положението – към 2015 г. България е трета в ЕС и осма в света по брой полицаи на сто хиляди 
жители. Като тук НЕ включваме останалите служители на МВР! По брой служители на МВР на глава от населението, по 
общодостъпна информация, България е световен лидер /изключвайки държавите джуджета/. 
АИКБ стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с 
престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им 
и за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които според изявленията и на редови 
полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с 
рекордно кратък срок на годност. 
Ние обаче призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си „на терен” според тяхната 
терминология, да проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични служебни 
проблеми – от друга, никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална солидарност, 
се защитава правото на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции, наричани от 
самите полицаи „чантаджии”. Ние не отричаме необходимостта от униформена администрация въобще, но на всички е 
ясно, а най-много на полицаите, които са в пряка конфронтация с криминалната престъпност, че чудовищното раздуване 
на щатовете, всевъзможните синекурни длъжности и невъзможността на част от служителите да покрият елементарни 
изисквания за физическа и специална подготовка НЕ дават никакъв шанс за подобрение на работата на МВР. 
Гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР защита на живота си, на честта си и на имуществото си. Вече става 
ясно, че при сегашното положение на нещата, подобни цели не са постижими. Необходими са радикални мерки, ако 
искаме нещо да се промени в положителна посока. 
АИКБ застава зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също 
така рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може 
да се окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните 
длъжности в МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, 
длъжности, които откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на 
терен, за увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. 
Ние не си правим илюзии, че подобна задача е лесно постижима. Ясно е, че далеч по-скромни и почти козметични 
реформи срещнаха яростна съпротива, синдикални протести и транспортен хаос по улиците на столицата. 
Затова ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство, а също и към опозицията в 
Народното събрание – проявете смелост и политическа воля. Застанете зад необходимостта от радикална реформа и не 
играйте политически игри на дребно. Ако е необходимо – закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря 
за вътрешната сигурност в страната. Дайте шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и 
за спазването на вътрешния ред. Утре може да бъде късно. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ АИКБ: Закрийте МВР, ако е необходимо 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, 
които заплашват обществото с нови полицейски протести за преминаващи границата на поносимостта и за откровено 
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
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Вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме 
свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното 
имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са 
постоянно на дневен ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско 
ниво), а разкриваемостта не бележи ръст. 
Всъщност, по данни на Евростат, през 2014 г. България излиза на второ място в ЕС по дял на разходите за сигурност в 
държавния бюджет. За миналата година България е заделила за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния 
бюджет. Средният дял на разходите за сигурност в ЕС е приблизително 3,7 на сто. 
Тези дни беше направен опит обществеността да бъде измамена, като в медиите беше разпространено твърдението, че 
България е на 18 място в ЕС по брой полицаи на глава от населението. Това е изключително нагла манипулация, особено 
като се има предвид, че разпространителите на тези твърдения се позовават на Евростат. Добре е да се знае, че данните в 
Евростат за броя на полицаите в страните от ЕС обхващат периода от 2001 до 2007 г. По тази причина там НЯМА 
информация за България, защото данните за личния състав на МВР престанаха да бъдат класифицирана информация и 
бяха огласени от министър Михаил Миков едва през 2008 г. 
Тогава стана ясно, че щатният състав на МВР се състои от 63 000 души, от които 47 000 са били наречени полицаи, 8 000 – 
пожарникари, 5 000 – работници в администрацията и 3 000 души са работили в научно-практическите звена. Тогава 
наблюдателите бързо направиха изчислението, че при население от 7 640 238 души, по последните статистически данни 
от тогава, на България й се падат по 615 полицаи на 100 000 души от населението. 
Това изчисление ни изпрати на първо място по брой на полицаи на глава от населението в ЕС, като след България идваха 
Италия с 552 полицаи на сто хиляди души население,  Испания с 481 и Македония с 480. Тогава анализаторите не 
пропуснаха да покажат, че чудовищният ръст на броя на полицаите в България е в пълна дисхармония по отношение на 
данните за броя на извършените престъпления и още повече – за разкриваемостта им. 
През 2013 г. „челната ни позиция” по брой полицаи на глава от населението вече  беше верифицирана в световен мащаб. 
Макар че „отстъпихме” пред Италия и Португалия, България „гордо” се класира на осмо място в света. Тази класация, 
съставена по данни на ООН, беше дълго време новина номер едно в социалните мрежи. Заслужава да се отбележи, че от 
седемте държави преди нас, четири са с изключително високо ниво на терористична заплаха – Русия, Турция, Италия и 
Алжир. 
През 2015 г. тази класация отново беше потвърдена. Данните за България тогава сочат, че у нас се падат 398,1 полицаи на 
сто хиляди жители. Това е положението – към 2015 г. България е трета в ЕС и осма в света по брой полицаи на сто хиляди 
жители. Като тук НЕ включваме останалите служители на МВР! По брой служители на МВР на глава от населението, по 
общодостъпна информация, България е световен лидер /изключвайки държавите джуджета/. 
АИКБ застава зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също 
така рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може 
да се окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните 
длъжности в МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, 
длъжности, които откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на 
терен, за увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. 
Затова ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство, а също и към опозицията в 
Народното събрание – проявете смелост и политическа воля. Застанете зад необходимостта от радикална реформа и не 
играйте политически игри на дребно. Ако е необходимо – закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря 
за вътрешната сигурност в страната. Дайте шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и 
за спазването на вътрешния ред. Утре може да бъде късно. 
 
Виж Новините 
 
√ АИКБ: Не давайте пари, а закрийте МВР 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, 
които заплашват обществото с нови полицейски протести за преминаващи границата на поносимостта и за откровено 
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ: Не давайте пари, а закрийте МВР 
Ако е необходимо учредете ново министерство, което да отговаря за вътрешната сигурност в страната 
Aсоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, 
които заплашват обществото с нови полицейски протести за преминаващи границата на поносимостта и за откровено 
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
Вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме 
свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното 
имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са 
постоянно на дневен ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско 
ниво), а разкриваемостта не бележи ръст. 
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На индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които 
охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните охранители се справят по-добре със 
задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме изобщо допълнителните привилегии на 
служителите на МВР. 
Служителите на МВР би трябвало да си дадат сметка, че те са финансирани от данъците на работещите в заводите, по 
строежите и на полето и трябва да се замислят над ефективността си, а не да изнудват обществото със заплахи за протести. 
Ние не можем да отминем с лека ръка щетите, които бяха нанесени на обществения ред под формата на организиран хаос 
в уличното движение при последните полицейски протести. Натискът на служителите на МВР граничи с рекет, а рекетът е 
наказуем. 
Всъщност, по данни на Евростат, през 2014 г. България излиза на второ място в ЕС по дял на разходите за сигурност в 
държавния бюджет. За миналата година България е заделила за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния 
бюджет. Средният дял на разходите за сигурност в ЕС е приблизително 3,7 на сто. 
Тези дни беше направен опит обществеността да бъде измамена, като в медиите беше разпространено твърдението, че 
България е на 18 място в ЕС по брой полицаи на глава от населението. Това е изключително нагла манипулация, особено 
като се има предвид, че разпространителите на тези твърдения се позовават на Евростат. Добре е да се знае, че данните в 
Евростат за броя на полицаите в страните от ЕС обхващат периода от 2001 до 2007 г. По тази причина там НЯМА 
информация за България, защото данните за личния състав на МВР престанаха да бъдат класифицирана информация и 
бяха огласени от министър Михаил Миков едва през 2008 г. 
Тогава стана ясно, че щатният състав на МВР се състои от 63 000 души, от които 47 000 са били наречени полицаи, 8 000 – 
пожарникари, 5 000 – работници в администрацията и 3 000 души са работили в научно-практическите звена. Тогава 
наблюдателите бързо направиха изчислението, че при население от 7 640 238 души, по последните статистически данни 
от тогава, на България й се падат по 615 полицаи на 100 000 души от населението. 
Това изчисление ни изпрати на първо място по брой на полицаи на глава от населението в ЕС, като след България идваха 
Италия с 552 полицаи на сто хиляди души население, Испания с 481 и Македония с 480. Тогава анализаторите не 
пропуснаха да покажат, че чудовищният ръст на броя на полицаите в България е в пълна дисхармония по отношение на 
данните за броя на извършените престъпления и още повече – за разкриваемостта им. 
През 2013 г. „челната ни позиция” по брой полицаи на глава от населението вече беше верифицирана в световен мащаб. 
Макар че „отстъпихме” пред Италия и Португалия, България „гордо” се класира на осмо място в света. Тази класация, 
съставена по данни на ООН, беше дълго време новина номер едно в социалните мрежи. Заслужава да се отбележи, че от 
седемте държави преди нас, четири са с изключително високо ниво на терористична заплаха – Русия, Турция, Италия и 
Алжир. 
През 2015 г. тази класация отново беше потвърдена. Данните за България тогава сочат, че у нас се падат 398,1 полицаи на 
сто хиляди жители. Това е положението – към 2015 г. България е трета в ЕС и осма в света по брой полицаи на сто хиляди 
жители. Като тук НЕ включваме останалите служители на МВР! По брой служители на МВР на глава от населението, по 
общодостъпна информация, България е световен лидер /изключвайки държавите джуджета/. 
АИКБ стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с 
престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им 
и за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които според изявленията и на редови 
полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с 
рекордно кратък срок на годност. 
Ние обаче призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си „на терен” според тяхната 
терминология, да проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични служебни 
проблеми – от друга, никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална солидарност, 
се защитава правото на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции, наричани от 
самите полицаи „чантаджии”. Ние не отричаме необходимостта от униформена администрация въобще, но на всички е 
ясно, а най-много на полицаите, които са в пряка конфронтация с криминалната престъпност, че чудовищното раздуване 
на щатовете, всевъзможните синекурни длъжности и невъзможността на част от служителите да покрият елементарни 
изисквания за физическа и специална подготовка НЕ дават никакъв шанс за подобрение на работата на МВР. 
Гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР защита на живота си, на честта си и на имуществото си. Вече става 
ясно, че при сегашното положение на нещата, подобни цели не са постижими. Необходими са радикални мерки, ако 
искаме нещо да се промени в положителна посока. 
АИКБ застава зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също 
така рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може 
да се окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните 
длъжности в МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, 
длъжности, които откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на 
терен, за увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. 
Ние не си правим илюзии, че подобна задача е лесно постижима. Ясно е, че далеч по-скромни и почти козметични 
реформи срещнаха яростна съпротива, синдикални протести и транспортен хаос по улиците на столицата. 
Затова ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство, а също и към опозицията в 
Народното събрание – проявете смелост и политическа воля. Застанете зад необходимостта от радикална реформа и не 
играйте политически игри на дребно. Ако е необходимо – закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря 
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за вътрешната сигурност в страната. Дайте шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и 
за спазването на вътрешния ред. Утре може да бъде късно. 
 
√ Искаме стратегия за индустриална политика на ЕС 
Изготвянето на стратегия за индустриална политика на Европейския съюз ще бъде един от приоритетите в рамките на 
българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Икономика“. Разискванията за подобен документ вече са 
започнали в Съюза и имат подкрепата на всички страни-членки. Това стана ясно по време на среща на заместник-
министъра на икономиката Александър Манолев с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, нейният изпълнителен директор Добрин Иванов и 
Елеонора Негулова, член на Националния съвет на АИКБ и председател на Национално сдружение на малкия и среден 
бизнес. 
Участниците в срещата запознаха заместник-министър Манолев с планираните събития от АИКБ при подготовката и 
осъществяването на Председателството на ЕС. Първата среща, за която Асоциацията има ангажимент, е среща на групата 
на работодателите на Европейския икономически и социален комитет в София на 22 и 23 март 2018 г. Работната тема на 
форума е „Липсата на умения – пречка пред конкурентоспособността на европейския бизнес”. 
Второто планирано събитие по време на Председателството на ЕС е под егидата на Европейския център на работодателите 
и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес, съвместно с Международния 
координационен съвет на организациите на работодателите от Централна и Източна Европа и Азия, и то ще се проведе на 
1 юни 2018 г. 
Предложението на АИКБ относно приоритетите на българското председателство на ЕС е при подготовката на 
законодателната рамка на програмния период 2021- 2027 г. да се работи по ревизията на дефиницията за малки и средни 
предприятия. Председателят на Асоциацията Васил Велев препоръча на държавните институции да бъдат настоятелни, 
въпреки че Европейската комисия декларира, че не иска да преразгледа една или друга своя позиция. Той сподели, че 
усилието да отворят наново темата за дефиницията на малко и средно предприятие в ЕС е отнело една година на 
представителите на АИКБ, но въпреки отказите на ЕК за разговори по проблема, е започнала процедура по преразглеждане 
на дефиницията . 
Бизнесът настоява да се обърне и внимание на ниво ЕС за предотвратяване случаите на свръх регулация – тема, която често 
касае националното законодателство на страните-членки. „Вече е приета Декларация на страните от Вишеградската 
четворка и България, Румъния, Словения и Хърватия в тази посока и имаме обща позиция на 8 страни-членки, която ще 
защитаваме на ниво ЕС“, информира зам.-министър Александър Манолев. 
Министерството на икономиката ще подкрепи работодателските организации за включване в дневния ред на Съвета на 
Европейския съюз по конкурентоспособност на обсъждането на мерки срещу задълбочаващия се недостиг на човешки 
ресурси за европейската икономика и по въвеждането на законов ангажимент за спазване на принципите на Акта за 
малкия бизнес „мисли първо за малките“ и „само веднъж“ на Европейско, национално и регионално равнище, стана ясно 
по време на срещата. Други теми, които могат да залегнат в дневния ред на Съвета са ревизия на регламентите за държавна 
помощ, въвеждане в реално действие на принципа за партньорство и управление на множество равнища, както и 
разглеждане на услугите от общ интерес като възможност за подобряване на социалната и териториална кохезия и 
насърчаване на икономическия растеж. 
 
AllNews.bg 
 
√ АИКБ: Не давайте пари, а закрийте МВР 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, 
които заплашват обществото с нови полицейски протести за преминаващи границата на поносимостта и за откровено 
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
Вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме 
свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното 
имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са 
постоянно на дневен ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско 
ниво), а разкриваемостта не бележи ръст. 
 
Vlastta.com 
 
√ АИКБ: Закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря за вътрешната сигурност в страната 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, 
които заплашват обществото с нови полицейски протести, за преминаващи границата на поносимостта и за откровено 
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ Три варианта за минимална заплата ще предлага социалното министерство всяка година 
Новата методика за изчисляване на минималната работна заплата предвижда ежегодни преговори, посочи 
социалният министър Бисер Петков 
Експертна група към Министерството на труда и социална политика е взела решение да предлага на синдикатите и бизнеса 
по три сценария за определяне на минималната работна заплата всяка година. Това каза социалният министър Бисер 
Петков в отговор на депутатски въпрос в рамките на блиц контрола в парламентарната комисия по труд и социална 
политика. 
Идеята е министерството да предложи на останалите участници в социалния диалог три възможни равнища на минимална 
заплата, базирани на определени индикатори - социални и икономически, около които да протичат преговорите. 
Изискване обаче е новият размер, който се договаря, да не е по-нисък от вече договорения. 
Петков обясни, че целта е да се улесни диалогът по ежегодното определяне на минималното възнаграждение. Така ще 
дадем импулс на преговорния процес, коментира министърът.  
Всеки един от сценариите е базиран на конкретни индикатори – линията на бедност, съобразена с това колко лица работят 
в семейството и средната численост в него. Другият е брутната добавена стойност на едно заето лице с инфлацията. Третият 
сценарий е медианната средна работна заплата (най-често срещаната, която се получава от най-много работещи - бел. 
авт)., която задава съотношението. 
Така на база на тези сценарии и статистическите данни за съответната година ще се задават три числови оценки за 
минималната работна заплата, уточни Петков. Той даде пример, че по единия сценарий ще излезе 490 лева например, по 
другия – 520 лева, или 550 лева – това са трите ориентира, които се дават на преговарящите, за да могат да дискутират. 
Държавата ще признава достигнатото след преговорите и при съгласие между страните решение. А ако такова не бъде 
постигнато, държавата ще определя нивото на минималното възнаграждение. 
Предложеното съотношение във варианта, който разглежда медианна средна към минимална заплата, е 66%. Петков 
подчерта, че става въпрос за медианната средна работна заплата. 
В момента се чака официалното становище на социалните партньори. Ако методиката бъде одобрена, преговорите ще 
протичат всяка година след 31 март. 
Пред журналисти министърът уточни, че вече е постигнато съгласие между социалните партньори, че минималната заплата 
ще се договаря на национално ниво за едногодишен период и въпреки че още няма официално становище от 
работодатели и синдикати предложението за трите сценария е прието позитивно. 
По думите на Бисер Петков чрез предлагането на три сценария ще има база за прозрачен механизъм по определяне на 
минималната заплата.   
 
√ Световната банка препоръчва на КФН да проверява цените на застраховките 
Международната финансова институция иска от финансовия регулатор да прецени риска при ценообразуването на 
Гражданска отговорност и Автокаско 
Комисията за финансов надзор трябва да извършва проверки на място за определяне на премиите и на отстъпките, които 
се предлагат в общото застраховане. 
Това е една от препоръките, които Световната банка отправя в доклада си след съвместна мисия с Междунарородния 
валутен фонд по Програмата за оценка на финансовия сектор през месец януари 2017 г. 
Според международните експерти КФН трябва да направи проверките в съвсем кратък срок, за да прецени дали 
съществува риск при ценообразуването в застраховането. 
От бележките в доклада, изготвени от Антъни Рандъл, външен експерт от Световната банка, се разбира, че за това настояват 
много от застрахователите. 
Те посочват,  че “голям брой други дружества предлагат премии с големи отстъпки за “Гражданска отговорност“ и 
„Автокаско“ до степен, до която не могат да покрият разходите и на практика не могат да заделят провизии за загуби”. 
“Извършената проверка на балансите не се занима с този проблем, но провери адекватността на техническите провизии и 
изготвеното заключение беше, че проблем няма", пише в доклада. "Независимо от това КФН, като част от стремежа за 
въвеждане на надзор, базиран върху риска, трябва да се убеди в почтеността при ценообразуването в бранша”, посочва 
се в документа. 
Изпълнението на тези препоръки е във връзка с Програмата за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment 
Program – FSAP), която направи смесената мисия на Световната банка – МВФ, ръководена от Илиас Камнелос от банката и 
от Майкъл Мур от Фонда. Тя беше наблюдавана от отдела по „Глобални практики за финанси и пазари” на Световната 
банка и от отдела по „Валутни и капиталови пазари” на МВФ. 
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News.bg 
 
√ БДЖ ще обяви обществената поръчка за нови мотриси в края на септември 
Нови мотрисни влакове по релсите на България ще има най-рано след три години. Това каза в интервю за News.bg 
изпълнителният директор на Холдинг БДЖ Владимир Владимиров. 
Той уточни, че закупуването на нови влакове е част от плана за възраждане на железницата. "В момента екип от Висшето 
транспортно училище (ВТУ), от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и от Техническия университет, 
заедно със специалисти от БДЖ, Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Министерство на 
транспорта, работят по вида на този подвижен състав, за да може той да отговори най-добре на нуждите и на изискванията 
на клиентите. 
До края на месец юли те трябва да излязат с предложение какъв тип мотрисни влакове са необходими на железниците за 
следващите 15-20 години", уточни Владимиров. По думите му в края на септември месец ще стартира обществена поръчка 
за закупуването на тези нови мотрисни влакове. 
На въпрос кога ще има нови мотрисни влакове в движение, Владимиров отговори, че обществената поръчка най-вероятно 
ще продължи около една година.  
"Тук слагам и сроковете, евентуално ако има обжалвания. Технологичният срок на изработване на подобни влакове е 24 
месеца. След три години, ако всичко върви така както е планирано, би трябвало да има нови влакове". По думите му, за 
да се случи всичко това е най-важно е изпълнението на нотификацията за държавна помощ към БДЖ в размер на 224 млн. 
лв. С тях реално ще бъдат погасени задълженията на железницата от времето преди 2009 г. 
"Погасяването на тези задължения е изключително важно. Първо искам да кажа, че нотификацията от ЕК е много ясен знак 
за одобряването на реформите и положителна оценка за това, което е направено през последните седем години. Това 
показва, че ЕК смята, че БДЖ е едно жизнеспособно предприятие и на финалната права на осъществяване на реформите 
позволява на държавата да се намеси, да погаси тези 224 млн. лв., за да даде хоризонт за бъдещото развитие на 
железницата", заяви изпълнителният директор на БДЖ. 
 
В. Стандарт 
 
√ Порожанов намекна за нова проверка на храните "второ качество" 
Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов заяви, че е възможно да бъде направено още едно изследване 
какво се продава у нас и на Запад. "Еврокомисарят по правосъдие и потребителите Вера Йоурова вече работи по казуса за 
двоен стандарт при храните в Западна и Източна Европа, поясни той и допълни, че при една пета от изследваните от МЗХ 
храни има разминавания на равнище обявено съдържание между продаваното у нас и това от Западна Европа. 
"Продължихме с анализите за съответствието на продукта и това, което е обявено на етикета. Има отклонения в химико-
физичния анализ на тези храни, но са в рамките на допустимото", поясни Порожанов. 
Той посочи, че пред колегите си от Европейския съюз ще постави и темата за високите цени на хранителните продукти: 
"Има значително по-високи цени, като детските храни са завишени от 90 до 100%. Говорим за много фрапантни разлики", 
каза Порожанов. 
Той отбеляза, че може да бъде направена още една проба за качеството на продуктите в Европа и у нас, за да се види дали 
това е било инцидент или има практика едни и същи храни да бъдат продавани по-скъпо на българския пазар. 
Копирано от standartnews.comМинистърът на земеделието и храните Румен Порожанов заяви, че е възможно да бъде 
направено още едно изследване какво се продава у нас и на Запад. "Еврокомисарят по правосъдие и потребителите Вера 
Йоурова вече работи по казуса за двоен стандарт при храните в Западна и Източна Европа, поясни той и допълни, че при 
една пета от изследваните от МЗХ храни има разминавания на равнище обявено съдържание между продаваното у нас и 
това от Западна Европа. "Продължихме с анализите за съответствието на продукта и това, което е обявено на етикета. Има 
отклонения в химико-физичния анализ на тези храни, но са в рамките на допустимото", поясни Порожанов. Той посочи, че 
пред колегите си от Европейския съюз ще постави и темата за високите цени на хранителните продукти: "Има значително 
по-високи цени, като детските храни са завишени от 90 до 100%. Говорим за много фрапантни разлики", каза Порожанов. 
Той отбеляза, че може да бъде направена още една проба за качеството на продуктите в Европа и у нас, за да се види дали 
това е било инцидент или има практика едни и същи храни да бъдат продавани по-скъпо на българския пазар.  
 
Капитал 
 
√ Близо 1.5 млн. българи в трудоспособна възраст не работят 
България се нарежда на шесто място в ЕС по дял на хората, които не са заети и не търсят работа 
На фона на задълбочаващата се криза с липсата на кадри почти една трета от българите в икономически активна възраст 
през миналата година не са работели. Това са над 31% от населението между 15 и 64 г., или 1.46 млн. души., показват 
данни на Евростат. Те не са работили по различна причина – учат, имат здравословен проблем, отглеждат деца, 
пенсионирани са по болест или старост. Има и такива, които просто не искат да работят, което често те обясняват с лична 
причина. Броят на икономически неактивните се увеличава леко спрямо миналата година, но е под пика от 34.1% през 
2014 г. Твърде вероятно е една част от тях да работят, но на черно. За сравнение – работещите българи са 2.95 млн. души. 
Икономически неактивните, т.е. тези които нито работят, нито търсят работа, се изключват при изчисляване на 
безработицата в страната. 
Над средното за ЕС 
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България се нарежда на шесто място в ЕС по показателя за икономически неактивно население - лидер е Италия (35.1%), 
следвана от Румъния и Хърватия с по 34.4%. Средно за ЕС показателят е 27.1%, а най-ниският процент е в Швеция, Дания и 
Холандия. 
Най-голям дял от българите, които нито работят, нито търсят работа, са младите хора (между 15 и 39 години) – 800 хил., но 
това се обяснява и с факта, че в тази група има най-много учещи – над половината. 
Образованието е причината, която изтъкват почти една трета от всички икономически неактивни в България да не търсят 
заетост. Други 11.7% посочват, че не търсят работа заради семейни или други лични отговорности. С всяка година леко 
расте и делът на хората, които посочват като причина да не работят отглеждане на деца или грижа за възрастни хора, като 
през 2016 г. това са 9.1% от населението в икономически активна възраст. 
За сметка на това намалява делът на българите, които не търсят заетост, тъй като са пенсионирани - от близо 20% през 2011 
г. до 14.6% през 2016 г. 
Не търсят, защото няма 
12.4% от хората заявяват, че не търсят работя, тъй като мислят, че няма. Тук процентът също спада плавно през последните 
години. Това обаче до голяма степен противоречи на проблема с глада за кадри, за който сингнализира бизнесът в 
момента. Възможно е обаче много от отказалите се да търсят работа да са ниско квалифицирани или разочаровани от 
предлаганите позиции и заплащане. Хората в икономически активна възраст, които не търсят заетост заради заболяване, 
са 13.8% като делът им през годините е относително константен. 
Картината в Европа 
За целия Европейски съюз картината изглежда следната - 89 млн. са неактивни граждани между 15 и 64 години. От тях 35% 
учат, пенсионерите са 16%, още толкова са с болест или невъзможност за работа, а 10% гледат деца или възрастни. Жените 
са най-голямата група от икономическо неактивното население, което се отнася и за България. 
Данните на статистическата служба обаче показват една положителна тенденция и тя идва по линия на образованието, 
което играе все по-голяма роля в осигуряване на заетост. Така, докато близо половината (47%) от неактивните в ЕС са с 
ниско образование, при тези със редно те са 24%, а при тези с висше нивото на неактивност е 12%. Подобна е и картината 
в България, където най-висок е делът на хората, които не търсят работа и са със средно или начално образование. 
 
В. Труд 
 
√ 30% от сиренето е с растителни мазнини  
По данни на земеделското министерство 
Близо 31% от сиренето, произведено у нас през 2016 г. е с растителни мазнини. Това показват данните на земеделското 
министерство за дейността на млекопреработвателните предприятия през 2016 г. 
Общо в страната са произведени 16 231 тона сирене с палма. Все пак спрямо 2015 г. количеството намалява с 14%. Тогава 
сме изяли почти 19 000 тона фалшиво сирене. 
В мандрите през годината са постъпили 544 милиона литра мляко за преработка. Близо 94% от него е краве, 4% е овче, 
1,9% – козе и едва 0,5% е биволското мляко. 
Освен суровото мляко обаче в производството на сирене и кашкавал са вложени 38,5 милиона литра сурово мляко, 
внесено от държави членки на ЕС и трети страни. Изяли сме и 475 тона концентрирано мляко, както и 3 860 тона мляко и 
сметана на прах, 5 613 тона млечен концентрат и 1 138 тона други междинни продукти (сметана, суроватка, закваски). 
През 2016 година са произведени 134 410 тона заквасени млека, 65,3 милиона литра течни пакетирани млека, 53 034 тона 
бели саламурени сирена и 20 960 тона кашкавал. Заквасените млека са с 4,7 % повече спрямо 2015 г., бялото саламурено 
сирене – с 3,8%, а кашкавалът – с 4,4%. 
Данните на министерството показват сериозен ръст на произведеното овчето сирене – с 29,1% за година, както и на 
кашкавала от овче мляко – с близо 60 на сто. 
За директни продажби и собствена консумация са отишли над 570 хил. литра мляко. 
Млекопреработвателните предприятия са реализирали продукти за 691,4 милиона лева през годината, което е с 1,4% по-
малко спрямо 2015 г. 
Най-голямо е количеството преработено мляко в Южния централен район – общо 177 млн. литра мляко, като се наблюдава 
ръст за района от 4,5 % спрямо предходната година. Следва Северният централен район, съответно със 142 млн. литра 
мляко общо и увеличение от 25,7% за година. Количеството на преработеното краве мляко в Южния централен район е 
165 млн. литра, а в Северния централен район – 138 млн. литра. 
 
БНТ 
 
√ Зорница Русинова: Има много добър темп на спад на безработицата 
Според терминологията на пазара на труда "неактивни младежи" са хора, които не са в заетост, не работят и не са влезли 
в системата, което може да ги подпомага да си намерят работа. За проблемите на младежката безработица в студиото на 
"Денят започва" гост беше зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. 
България може да се похвали с много добър темп в последните години на спад на безработицата. В момента тя е 6%, което 
е с около два пункта под средноевропейското. Младежката безработица също е под средноевропейското ниво - почти 
11%. Въпреки това има структурни проблеми с някои от хората, които са извън пазара на труда, каза Русинова.  
Според нея, няколко са причините да има все още неактивни младежи. Част от тези хора с годините минават и във 
възрастта над 29 години. Затова усилията, които се полагат в последните няколко години, са насочени към намирането на 
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начини тези хора да бъдат привлечени към Бюрото по труда, да ги квалифицират, да ги обучат, да ги мотивират и да им се 
намери работа. 
Благодарение на две от схемите по ОП "Развитие на човешките ресурси" има над 28 000 младежи, които са си намерили 
работа. Близо 6 700 от тях са останали да работят при същия работодател, с който са били първоначално свързани, обясни 
Зорница Русинова. 
 
Money.bg 
 
√ Pycия и Kитaй cъздaвaт cъвмecтeн инвecтициoнeн фoнд oт $10 милиapдa 
Pycĸият фoнд зa пpeĸи инвecтиции (PФΠИ) и Kитaйcĸaтa бaнĸa зa paзвитиe (Сhіnа Dеvеlорmеnt Ваnk, СDВ), нaй-гoлямaтa в 
cвeтa пoдoбнa финaнcoвa opгaнизaция, ce дoгoвopиxa зa cъздaвaнeтo нa Pycĸo-ĸитaйcĸи фoнд зa инвecтициoннo 
cътpyдничecтвo, ĸoйтo щe oпepиpa в юaни. 
Cъoтвeтнoтo cпopaзyмeниe бe пoдпиcaнo днec в пpиcъcтвиeтo нa пpeзидeнтa нa Pycĸaтa фeдepaция Bлaдимиp Πyтин и 
пpeдceдaтeлят нa Kитaйcĸaтa нapoднa peпyблиĸa Cи Дзинпин. Kитaйcĸият лидep e нa двyднeвнo пoceщeниe в Mocĸвa. 
Πpeдпoлaгa ce, чe Pycĸo-ĸитaйcĸият фoнд зa инвecтициoннo cътpyдничecтвo в юaни щe пoзвoли дa ce oтĸpиe oпpocтeн 
мexaнизъм зa ocъщecтвявaнe нa пpeĸи инвecтиции c paзчeти в нaциoнaлни вaлyти. Πo тoзи нaчин ce oчaĸвa дocтигнaт oбeм 
oт 68 милиapдa юaнa (oĸoлo $10 млpд.), cъoбщaвaт oт PФΠИ. 
Ocoбeнo внимaниe щe бъдe oтдeлeнo нa пpoeĸти в Pycия и Kитaй, в paмĸитe и cвъpзaни c ĸитaйcĸaтa инициaтивa "Eдин 
пoяc - eдин път" ("Πътят нa ĸoпpинaтa") и yчacтиeтo в нeя нa Eвpoaзийcĸия иĸoнoмичecĸи cъюз, oтбeлязвa RNЅ. 
PФΠИ щe peaлизиpa пpoeĸтитe cи чpeз cъздaдeния cъвмecтeн инвecтициoнeн фoнд и Kитaйcĸaтa инвecтициoннa 
ĸopпopaция. A СDВ - чpeз дъщepнaтa cи ĸoмпaния Сhіnа Dеvеlорmеnt Ваnk Саріtаl (СDВС), пoяcниxa oт pycĸaтa cтpaнa. 
 
Profit.bg 
 
√ Спад на борсите в Азия след излизането на протокола от Фед 
Повечето азиатски пазари отчетоха понижения днес, след като протоколът от последната среща на Федералния резерв на 
САЩ показа липсата на консенсус по отношение на бъдещите темпoве на вдигане на лихвите. В същото време цените на 
петрола нараснахa след записаните вчера сериозни понижения. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI днес отчита понижение от 0.2%. Спадът при Nikkei бе от 0.3%, след като силната 
йена влоши перспективите за печалбите от износ. 
Южнокорейският индекс KOSPI изгуби 0.2%, докато австралийският основен индекс се понижи с 0.3%. 
Китайският индекс CSI 300 изгуби 0.2%, докато хонконгският Hang Seng се понижи с 0.1%. 
Търговията в Азия тази седмица бе белязана от напрежението на Корейския полустров, след като Северна Корея изстреля 
балистична ракета в японски води. 
От САЩ обявиха вчера, че са готови да използват сила, ако е необходимо, за да спрат ядрената програма на Северна Корея, 
но също така заявиха, че предпочитат дипломатичен подход спрямо Пхенян. 
Щатският технологичен индекс Nasdaq вчера затвори с повишение от 0.7%. Dow Jones остана почти без промяна, а S&P 500 
добави едва 0.15%. 
Разделението във Фед по отношение на перспективите пред инфлацията и как тя може да повлияе на бъдещите вдигания 
на лихвите се задълбочава все повече, показва протоколът от последната среща на централната банка, проведена на 13-
14 юни. 
Лихвата по щатските 10-годишни облигации се понижи до 2.3303%, но остава близо до седемседмичния връх, докоснат в 
сряда. 
Доларът отстъпва с 0.2%, до 113.045 йени днес. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница 
от шест други основни валути, остана почти без промяна на ниво от 96.294 пункта. 
Еврото губи 0.1%, до 1.13355 спрямо долара. 
Цената на щатския лек суров петрол нараства с 0.4%, до 45.33 долара за барел, след като спадът вчера стигна 5.4%. 
Петролът от сорта брент се оскъпи с 0.5%, до 48.03 долара за барел, след като вчера изгуби 5.3%. 
Златото поевтинява с 0.1%, до 1 225.42 долара за тройунция. 
 
√ Първи спад за SOFIX през този месец 
Основният индекс на БФБ-София SOFIX записа спад, макар и минимален, за първи от началото на месеца. Индикаторът 
загуби едва 0.02 пункта до ниво от 711.42 пункта. Това е и първо намаление от 9 сесии насам. 
На червено затвори и BGTR30 намалявайки с 0.01% до 534.12 пункта. 
Сесията бе зелена за индексите BGBX40 и BGREIT, които добавиха 0.30% и 0.03% до съответно 134.70 и 114.16 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 1.546 млн. лева. 
Най-търгуваната позиция днес бе тази на Химимпорт. Инвеститорите прехвърлиха 350 281 лота при 61 сделки, 
реализирайки оборот от 625 хил. лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 0.84% до 1.805 лева за лот. 
25 сделки за общо 7 749 лота от емисията на ТБ Първа Инвестиционна Банка бяха осъществени днес. В резултат на 
търговията бе записан оборот от 45 хил. лева. Акциите на търговската банка поскъпнаха с 2.21% до 5.876 лева за брой. 
Дяловете на Софарма бяха предмет на 23 сделки за общо 5 046 лота, оформяйки оборот от 23 хил. лева. Акциите на 
фармацевтичната компания поевтиняха с 1.29% до 4.580 лева за брой. 
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Прехвърляния за 166 075 лота от емисията на Елана Агрокредит в рамките на 13 сделки, реализираха оборот от 251 хил. 
лева. Книжата на дружеството запазиха цената си от 1.544 лева за брой. 
Оборот от 106 хил. лева бе реализиран в резултат на търговия с акциите на Монбат. Инвеститорите изтъргуваха 9 130 лота 
при 4 сделки, като книжата на компанията загубиха 0.93% до 11.680 лева за брой. 
Сред позициите, които днес записаха зелена сесия попадат тези на Спиди (+10.00% до 47.300 лева за брой), ТБ Българо-
Американска Кредитна Банка (+3.21% до 7.070 лева за брой), ЕМКА (+2.57% до 2.710 лева за лот), Булгартабак-холдинг 
(+2.50% до 40.999 лева за брой), ЧЕЗ Разпределение България (+2.15% до 243.110 лева за лот) и Неохим (+1.82% до 61.100 
лева за брой). 
 
Econ.bg 
 
√ ЕЦБ: Използването на еврото като международна валута намалява 
Най-голям е бил спадът при използването на еврото като валута за финансиране 
Използването на еврото като международна валута е намаляло през миналата година главно поради притеснения, 
свързани с политически рискове и с оглед увеличеното използване на валути от т.нар. “развиващи се пазари”, посочи в 
сряда Европейската централна банка, цитирана от агенция Ройтерс.  
Най-голям е бил спадът при използването на еврото като валута за финансиране - процес на взимане на заеми в 
нисколихвени валути и тяхното инвестиране в по-високодоходни финансови инструменти.  
Най-простото послание е, че еврото продължава да губи почва като международна валута. Но еврото безспорно е втората 
най-важна валута в международната парична система, отбеляза членът на борда на директорите на ЕЦБ Беноа Кьоре. 
Въпреки тази тенденция обаче, централните банки продължават да увеличават резервите си в евро, което отразява отчасти 
възгледите, че единният валутен блок се измъква постепенно от доста проточилата се дългова криза в региона. 
Отразявайки нарастващото значение на китайската валута, по-рано тази година ЕЦБ обърна около 500 млн. евро в 
ренминби, като Беноа Кьоре посочи, че това може да бъде последвано от нови подобни валутни покупки.  
Вярваме, че ренминби ще играе роля при разнообразяване на нашето портфолио, като това представлява първа стъпка на 
ЕЦБ в тази посока, заяви той на пресконференция в сряда. Искаме резервите ни да бъдат ликвидни и лесно достъпни. Ако 
тази стъпка бъде успешна, на по-късен етап можем да направим повече аналогични стъпки, добави той. Почти 20% от 
валутните резерви на централните банки в световен мащаб са били държани в евро към края на миналата година и според 
Беноа Кьоре настоящите данни предполагат, че този процент може да продължава да расте.  
В същото време американският долар остава най-важната световна валута, като малко под две трети от световния пазар 
на международни дългове, международните заеми и валутни резерви на централните банки са в долари, показват данните 
на ЕЦБ. Международната роля на еврото се определя главно от пазарните сили, като Евросистемата (системата за 
разплащания в еврозоната) нито възпрепятства, нито насърчава международното използване на единната валута, пък 
посочи президентът на Марио Драги.  
В същото време ЕЦБ ще продължава да наблюдава развитието и редовно да публикува информация за международната 
роля на еврото, допълни той. 
 


