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ÏÅÒÚÊ, 14 ДЕКЕМВРИ 2018 г. 

Скандал за коледни 
бонуси тресе МВР

САМУИЛ ДИМИТРОВ

В МВР зрее нова криза - този 
път заради допълнителните па-
ри, които служителите ще по-
лучат за Коледа. Полицаите 
най-вероятно ще вземат  по 
100 лв. за постигнати резул-
тати. Това предвижда заповед 
на вътрешния министър Мла-
ден Маринов, която бе пусна-
та за обществено обсъждане. 
Служителите обаче реагираха 

остро заради малкия размер 
на бонусите. Синдикалната 
федерация на служителите в 
МВР (СФСМВР) обвини ръко-
водството на министерството, 
че не спазва постигнатите до-
говорки за разпределението на 
пари. Профсъюзът предупреди, 
че ще има реакция от члено-
вете му, тоест спорът може да 
доведе до нови протести.

(Продължава на 4-а стр.)
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На 9-а стр.

Как България 
тихо се 
феодализира

Оставката на шефа 
на бюрото, която 
официално се води 

по здравословни причи-
ни, оставя автомобилното 
застраховане на практи-

ка без ефективен кон-
трол.  През лятото заради 
фалита на кипърския за-
страховател „Олимпик“, 
оставил 200  000 българи 
без „Гражданска отговор-

ност“,  се оттегли  Рали-
ца Агайн - шефът на за-
страхователния надзор в 
Комисията за финансов 
надзор (КФН). На нейно 
място все още няма из-
бран титуляр. Председате-
лят на комисията Карина 
Караиванова пък бе опре-
делена за представител на 
България в Европейската 
банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР). Тя ще за-
еме новия пост в началото 
на март 2019 г., а неин за-
местник не е посочен. Та-
ка  в разгара на кризата с 
„Гражданска отговорност“ 
и „Зелена карта“ надзо-
рът над застрахователите 

е на практика обезглавен. 
Освен това предстои и 
окончателното приемане и 
евентуално въвеждане на 
чаканата от поне десетиле-
тие система „Бонус-малус“, 
при обсъждането на която 
също избухна скандал. 
Както в. „Сега“ писа, 

с  писмо от 10 декември 
Съветът на бюрата „Зеле-
на карта“ е информирал, 
че започва официален мо-
ниторинг на българското 
бюро на автомобилните 
застрахователи, като е 
поискал от него  преза-
страхователен договор за 
целия сектор и ежемесеч-
ни справки за финансово-

то му състояние. „В тази 
връзка КФН предприе 
незабавни действия и про-
веждане на консултации 
за установяване причини-
те за приложената мярка 
и оценката на въздейст-
вието й с цел защита на 
финансовата стабилност и 
обществения интерес“, съ-
общиха от комисията. По 
неофициални данни стой-
ността на презастрахова-
телния договор е 20 млн. 
евро - сума, която трябва 
да бъде осигурена от бъл-
гарските застрахователи, 
т.е. от техните клиенти.
Страната ни вече бе по-

ставена под неформално 

наблюдение в началото 
на годината. Тогава на-
ционалното бюро „Зелена 
карта“ трябваше да пре-
достави  банкова гаранция 
от 4 млн. евро за покрива-
не на щети, причинени от 
автомобили с българска 
регистрация в чужбина. 
Заради този допълнителен 
разход през февруари за-
дължителната застраховка 
„Гражданска отговорност“ 
бе повишена средно с 12 
лв. При петкратното пови-
шение на гаранцията сега 
е очевидно, че полицата 
също ще поскъпне сред-
но с поне 60 лева.
(Продължава на 2-а стр.)

МИЛА КИСЬОВА

Хаосът в автомобилното застраховане стана 
пълен, след като вчера шефът на Националното бюро 
„Зелена карта“ Орлин Пенев подаде  оставка. Това 
стана само ден след като бюрото съобщи, че Съве-
тът на бюрата за автомобилно застраховане е 
наложил наказателни мерки на България заради сис-
темно неплащане на щети, причинени от български 
автомобили в чужбина. В резултат задължителна-
та полица „Гражданска отговорност“ може отново 
да поскъпне драстично. От началото на годината до 
сега цената й се увеличи средно с около 100 лева.

Хаосът в автомобилното застраховане
стана пълен и ще ни струва скъпо
Шефът на бюрото „Зелена карта“ подаде оставка на фона 
на задаващо се ново увеличение на „Гражданска отговорност“

 В „Квадрат 500“ беше 
открита изложбата на 
скулптора академик Крум 
Дамянов, част от програ-
ма „Българските худож-
ници днес“.  Представени 
са пет скулптурни компо-
зиции от метал, създаде-
ни през последната годи-
на, които не са показвани 
досега. 

СНИМКА: БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.72002 (-0.00257)
CHF 1.73282 (0.00628)
Злато 2142.57 (8.41)
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