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√ Васил Велев: Управляващите връщат комунизма 
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата 
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава. 
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има 
такъв ред за разваляне на сделки. 
Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и тя не е в нарушение на действащото 
законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за дейности или разрешителен – за 
сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде отказано или дадено съгласие. Но ако 
няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие някой ще разваля сделка между частни 
лица? 
Такъв подход от страна на управляващите внася една несигурност на търговския оборот, несигурност за инвестициите, 
несигурност за собствеността на инвеститорите. И това може да превърне нашата държава в бяло петно на картата на 
инвестициите в света. 
Казват, че законовите промени са провокирани от драмата около Корпоративна търговска банка. Не изглежда сериозно 
такова намерение. По-добре да направят закон за национализация на компании, купени от Цветан Василев, отколкото да 
се променя по този начин закона. Защото този акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А когато правим 
такива поръчкови закони, писани на коляно, нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем въпроса - има 
ли го това някъде по света? 
Синдикати и работодатели преди повече от 9 месеца прогнозирахме какви могат да бъдат последствията при един или 
друг сценарии около банката. Тогава ние, като социални партньори, предложихме КТБ да бъде одържавена чрез надзорно 
увеличение на капитала, да влезе в нея със средства Фонда за гарантиране на влоговете, с помощта на БНБ или 
Министерство на финансите. 
Така банката можеше да бъде одържавена и запазена, да мине под държавен контрол и управление. Ако ни бяха 
послушали нямаше да има нито тази щета за икономиката, нито щеше да има това разграбване на активите, което сега се 
опитваме постфактум да пресечем. Оставям настрана и неефективния надзор от БНБ. Вместо да насочим усилията си към 
укрепването на доверието в регулатора - защото не сме сигурни, че казусът с КТБ е единствен и че това е единичен случай 
в държавата - ние създаваме прецедентно законодателство, което при всички случаи "ще избоде очи, вместо да изпише 
вежди". 
В петък в Асоциацията на индустриалния капитал имаме заседание на Управителния съвет, на който темата за промяната 
на законодателството, която позволява да се развалят сделки от прокуратурата, е една от точките в дневния ред. Тогава 
ще излезем с позиция като работодателска организация и ще я огласим публично. /БГНЕС/ Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България/. 
 
dariknews.bg 
 
√ Няма и дума за разчети за ефекта от пенсионните промени, тревожи се експерт 
Вноските за втора пенсия на хората, които при започване на първа работа не са посочили частен пенсионен фонд, да влизат 
в специален капиталов фонд в НОИ - това предлага президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
В ефира на Дарик той посочи, че така ще се даде време на младите да изберат къде да насочат парите си за втора пенсия, 
вместо да бъдат служебно разпределяни към някой от фондовете. 
Синдикалистът подкрепи посоката на предложената от правителството пенсионна реформа. 
От името на работодателите Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал се обяви против планираното 
увеличение на осигуровките за пенсия и безработица. Критики към предложените мерки отправи и депутатът от БСП 
Георги Гьоков, който заяви, че заложеното вдигане на стажа и възрастта не е икономически и морално обосновано. 
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Бившият социален министър Иван Нейков пък постави под съмнение дългосрочния ефект от всичките над 30 мерки, 
събрани в предложението на кабинета. 
Калфин представи идеите на правителството за пенсионната реформа 
Лидерът на Подкрепа Димитър Манолов разкритикува най-вече липсата на мерки за укрепване на втория стълб на 
пенсионната система. Въпреки даденото право на избор къде да отиват вноските за втора пенсия, за влизащите на 
трудовия пазар, които не посочат своя избор, разпределението е служебно. Той направи предложение за решение на 
проблема - създаване на капиталов фонд в НОИ и тези средства да бъдат насочени там. „Впоследствие човекът, когато му 
дойде акълът в главата и прецени, че има някаква своя воля, която да изяви, да може да отиде в частен капиталов фонд, 
да може да отиде в НОИ", аргументира предложението Манолов. 
Против вдигането на осигуровките и за ограничаване на течовете в пенсионната система се обяви Васил Велев. 
 „Сега методиката позволява да се сумират различни видове заболявания. Сумират 10-15 вида заболявания, за да докарат 
степен на инвалидност 50-70 процента. Ако един човек на 50 години недовижда, или недочува, това е по-скоро нормално, 
отколкото болестно състояние. Докато всичко при нас трупа точки и се получава картината, за която говорим", каза той. 
От БСП са против увеличаването на възрастта и стажа за пенсия в предложения вид. Депутатът Георги Гьоков. „Можем да 
говорим за увеличение единствено за хората, които влизат на пазара на труда след 2000 година, защото и вие ще се 
съгласите, че едно полколение на родените от 1945 до 1960 година понасят сериозно тежестите на прехода, а същото това 
поколение гради с несгоди и лишения и социализма", коментира народният представител от левицата. 
Борисов: Надявам се дълги години да служим, докато изпълним пенсионната реформа 
Според Иван Нейков основният проблем е липсата на прогноза за крайния ефект от предложената реформа. „Трябва сега 
да кажем на хората „Ако това се приеме, това ще означава следно: твоята пенсия ще стане от толкова - толкова" или пък 
на бъдещия пенсионер пенсията ще стане от една - друга", коментира Нейков. 
Той изрази притеснението си от факта, че няма нито една дума за предварителен разчет от ефекта на тези мерки, които ще 
се предприемат. 
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√ Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно 
В момента 550 000 пенсионери работят, а 2,75 млн. души са осигурени 
Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно. Това заяви в ефира на bTV председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев по повод предложената вчера пенсионна реформа от социалния министър Ивайло 
Калфин. 
Увеличаването на пенсионната възраст е задължителна, макар и непопулярна реформа, смята представителят на бизнеса. 
Според Велев през последните над десет години жените получават вече пенсия 25 години, след като цифрата преди това 
е била 18 години. Мъжете пък получават пенсия 21 години, а преди са вземали средно 15 години пенсия. 
Той цитира данни, според които в момента 550 000 пенсионери работят, при положение че 2,75 млн. души са осигурени. 
Съотношението работещи - пенсионери е едно към едно, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
От своя страна финансовият експерт Мика Зайкова критикува реформата. Според нея и възрастта от 65 години е 
недостатъчна, а трябва да се има предвид, че много хора не могат да съберат стаж заради голямата безработица. Зайкова 
смята, че ще се наложи възрастта за пенсиониране да надхвърли 65 години, ако хората разбира се искат да получат пълния 
размер на пенсията си. 
 
√ Главният прокурор ще може да спира сделки за 48 часа 
Това предвиждат законодателни промени, внесени в парламента късно във вторник 
В края на работния ден във вторник в парламента бяха внесени два законопроекта за изменение и допълнение на 
Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, с които се дава право на главният прокурор да 
спира търговски сделки. 
Парламентарно представени партии, без Атака, неочаквано постигнаха консенсус в подкрепа на спорните промените. В 
резултат петима депутати от четири различни парламентарни групи застанаха с имената си зад законопроектите. Това са 
Цветан Цветанов от ГЕРБ, Валери Симеонов от Патриотичния фронт, Четин Казак от ДПС, Красимира Ковачка и Стефан 
Кенов от БДЦ. От БСП публично заявиха вчера, че също биха подкрепили тази идея. 
Реформаторският блок още не е изразил официално становище, снощи негови представители заявиха, че ще обсъдят 
въпроса в групата и едва тогава ще направят изявление. Съпредседателят на парламентарната група на Реформаторския 
блок Радан Кънев обаче в лично качество от самото начало се обяви против специално законодателство и увеличаване 
правомощията на прокуратурата. Подобна е позицията и на Христо Иванов, който в качеството му на министър на 
правосъдието влезе в колизия с премиера Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ първи лансира възстановяването на 
правомощията да разваля търговски сделки. Това стана в края на миналата седмица, малко след влизането на 
новоназначените синдици в КТБ, което стана възможно отново след извънредно законодателство. 
Какво се променя 
Най-спорното предложение, което е обект на дискусия от лансирането му в края на миналата седмица до днес, е 
връщането на възможността прокуратурата да е самостоятелна страна, когато се защитава държавният или общински 
интерес, и да се обжалват вече постановени актове. Прокуратурата е имала правомощия да спира търговски сделки до 
1998 година. 
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"В изключителни случаи главният прокурор или определен негов заместник може да спре финансова операция или сделка 
за имущество за срок от 48 часа", гласи ал. 3 на предложения нов член 203а на Наказателно-процесуалния кодекс. 
Проектът на чл.203а от НПК предвижда органите на досъдебното производство да вземат необходимите мерки за 
предотвратяване на умишлено престъпление или друго общоопасно дейния, както и временно да изземват средствата, с 
които би могло да се извърши престъплението. Действията на прокуратурата подлежат на първоинстанционен съдебен 
контрол, докато 48 часовото спиране на финансова операция или сделка от главния е изключение. 
В Гражданския-процесулаен кодекс се предлагат два нови текста – чл.26а, според който "съдът уведомява прокурора, 
когато предмет на правния спор са имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на лица ползващи 
се от особената закрила на закона" и чл.26б, който гласи "прокурорът може да обжалва всеки подлежащ на обжалване 
съдебен акт, засягащ имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, ползващи се от 
особена закрила на закона, макар и да не е участвал в производството, в което актът е постановен". 
Сериозни промени се предвиждат в чл.26 на ГПК, като например в ал.4 се предвижда: "прокурорът може да започне 
предвидените в този кодекс производства в интерес на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особена 
закрила на закона. Той не може да извършва действия, които представляват разпореждане с предмета на делото". 
Създават се и две нови алинеи и на чл.26, които ще позволят на прокуратурата да встъпва в образовано производство, 
когато това е необходимо за защита на имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, 
ползващи се от особена закрила на закона. На държавното обвинение ще се позволи в тези случаи да изразяват и писмено 
становище по гражданските дела. 
С преходните и заключителни разпоредби се добавя и една нова ал.6 в чл.145 от Закона за съдебната власт, който ще 
позволи на прокуратурата да започва производства по граждански дела и да участва в тях в предвидените от закона случаи. 
Мотивите на вносителите 
"Освен че възстановявме възможността прокуратурата да стъпва във вече образувани дела, предвижда се процесуална 
възможност тя да е самостоятелна страна в гражданския процес, т.е. установява се професионална легитимация и 
възможност да се предявяват искове. В три хипотези сме посочили, че това може да се получи - в защита на държавния 
интерес, интереса на общините или на лица, поставени под особена закрила от закона. Също така в тази връзка е 
предвидена възможност и да се обжалват постановени вече съдебни актове", обясни председателят на правната комисия 
в Народното събрание Данаил Кирилов пред БНР. 
Те засягат мерки тогава, когато се цели предотвратяване на умишлено престъпление, за което има основание да се 
предполага, че ще бъде извършено. В изключителни случаи главният прокурор може да спре определена финансова 
операция или сделка с имущество, както и свързаните с това действия до три дни. /.../ Изключителните случаи засягат 
огромни щети на държавния, на публичния интерес, тогава, когато интересът на обществото е радикално засегнат.  
Депутатът заяви, че предлаганите промени ще допринесат за гарантиране на интересите на държавата във връзка със 
сделките за 1 евро на Цветан Василев. 
Вносителите на промяната в НПК в мотивите си посочват необходимостта от създаването на възможност за "реакция на 
органите на досъдебното производство в неотложни случаи при липса на друга възможност". Настоящата липса на 
подобна възможност е "обществено неоправдана", посочват петимата вносители. Чрез законодателното изменение се 
предоставя възможност на прокуратурата да изпълни в пълен обем конституционните си правомощия, става ясно от 
мотивите към ЗД на НПК. 
Мотивите към самия законопроект за поправки на ГПК са две страници, на които се изтъква, че целта на промените е 
"създаване на общ принципен подход при определяне на активната легитимация на прокуратурата в гражданското 
съдопроизводство". Според петимата народни представители предложенията не противоречат на Конституцията, която 
"не определя конкретните случаи и характерът на законите, представящ право на прокурора да участва в граждански и 
административни дела". "Всяка сделка, по която е страна държавата или община и която уврежда техния имуществен 
интерес, представлява неправомерен юридически факт, който е правно нетърпим и трябва да може да бъде атакуван по 
съдебен ред от закона". 
Изтъква се, че с промените на ГПК от 1997 г., е била "ограничена конституционно признатата, и гарантирана правна 
възможност на прокурора да започва и да участва в гражданския процес в интерес на друго лице или когато намери, че 
това се налага за защита на държавен или на обществен интерес". Според петимата народни представители от 43-то НС 
техните колеги преди 13 години са прекъснали добра законодателна традиция с 105-годишна история. 
Прокуратурата може да предявява искове в защита на обществения интерес в пет държави-членки на ЕС – Франция, Белгия, 
Италия, Испания и Литва, както и в няколко швейцарски кантона, показва сравнителен анализ на законодателствата. Като 
положителен пример в тази посока е посочен и Беларус. 
Цял абзац е отделен за антикорупционния ефект, който ЗИД на ГПК ще донесе: "неправомерните действия или бездействия 
на съответните централни или местни органи, на които е предоставено правото да се ползват и разпореждат с държавно 
или общинско имущество, съдържат в себе си предпоставки за корупция и могат да доведат до нанасяне на непоправими 
вреди за държавата, общините и гражданското общество. Процесуалното бездействие на съответните държавни или 
общински органи за защита правата и законните интереси на държавата и общините води до разширяване на приложното 
поле на неоснователно обогатяване в полза на частни субекти за сметка на част от имуществото на държавата или 
общините". 
Аргументите против 
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата 
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава. 
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има 
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такъв ред за разваляне на сделки, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ 
Васил Велев пред БГНЕС. 
"Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и тя не е в нарушение на 
действащото законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за дейности или 
разрешителен – за сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде отказано или дадено 
съгласие. Но ако няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие някой ще разваля сделка 
между частни лица?", казва още Велев. 
По неговите думи, такъв подход от страна на управляващите "внася несигурност на търговския оборот, несигурност за 
инвестициите, несигурност за собствеността на инвеститорите". Това може да превърне нашата държава в бяло петно на 
картата на инвестициите в света, предупреждава председателят на АИКБ. 
"Казват, че законовите промени са провокирани от драмата около Корпоративна търговска банка /КТБ/. Не изглежда 
сериозно такова намерение. По-добре да направят закон за национализация на компании, купени от Цветан Василев, 
отколкото да се променя по този начин закона. Защото този акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А 
когато правим такива поръчкови закони, писани на коляно, нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем 
въпроса - има ли го това някъде по света?", подчертава Васил Велев. 
Съмнения по повод на скандалните поправки споделят и от неправителствения сектор. Димитър Марков от Центъра за 
изследване на демокрацията коментира пред БНР, че промените в Наказателно-процесуалния кодекс противоречат на 
Конституцията, защото се дават изключително големи правомощия на държавното обвинение. 
Прокуратурата все още не е доказала своята ефективност, когато става дума да се увеличават правомощията ѝ, заявява  
Марков. 
"Не виждам какво би възпрепятствало прокуратурата при така разписания текст на законопроекта да се намесва и да спира 
всякакви възможни сделки, което определено е намеса, която няма своето основание нито в Конституцията, нито в 
демократичния ред, който претендираме, че имаме в държавата", коментира анализаторът. Той посочи като 
притеснителен и факта, че се дават изключително много правомощия на един силно централизиран орган, в който много 
голям дял от решенията и управлението се носят от един-едиствен човек, какъвто е главният прокурор. 
Дали поправките ще минат при гласуването в народното събрание ще стане ясно още  в близките дни. При декларираната 
до момента подкрепа от основните политически сили в парламента може да се прогнозира, че проектите ще съберат 
необходимата подкрепа. Единственият вариант това да не се случи, е ако реформаторите убедят премиера в тежките 
последици и рисковете от тези промени и  ГЕРБ оттеглят подкрепата си за поректа. Което поне засега не изглежда вероятно. 
Очаква се промените в НПК и ГПК да бъдат приети експресно и да влязат в сила още преди Великденската ваканция на 
Народното събрание. 
 
vsichkinovini.com 
 
√ Главният прокурор с право да спира търговски сделки за 48 часа 
Това предвиждат поправките в НПК и ГПК, внесени в парламента късно във вторник 
В края на работния ден във вторник в парламента бяха внесени два законопроекта за изменение и допълнение на 
Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, с които се дава право на главният прокурор да 
спира търговски сделки. 
Парламентарно представени партии, без Атака, неочаквано постигнаха консенсус в подкрепа на спорните промените. В 
резултат петима депутати от четири различни парламентарни групи застанаха с имената си зад законопроектите. Това са 
Цветан Цветанов от ГЕРБ, Валери Симеонов от Патриотичния фронт, Четин Казак от ДПС, Красимира Ковачка и Стефан 
Кенов от БДЦ. От БСП публично заявиха вчера, че също биха подкрепили тази идея. 
Реформаторският блок още не е изразил официално становище, снощи негови представители заявиха, че ще обсъдят 
въпроса в групата и едва тогава ще направят изявление. Съпредседателят на парламентарната група на Реформаторския 
блок Радан Кънев обаче в лично качество от самото начало се обяви против специално законодателство и увеличаване 
правомощията на прокуратурата. Подобна е позицията и на Христо Иванов, който в качеството му на министър на 
правосъдието влезе в колизия с премиера Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ първи лансира възстановяването на 
правомощията да разваля търговски сделки. Това стана в края на миналата седмица, малко след влизането на 
новоназначените синдици в КТБ, което стана възможно отново след извънредно законодателство. 
Какво се променя 
Най-спорното предложение, което е обект на дискусия от лансирането му в края на миналата седмица до днес, е 
връщането на възможността прокуратурата да е самостоятелна страна, когато се защитава държавният или общински 
интерес, и да се обжалват вече постановени актове. Прокуратурата е имала правомощия да спира търговски сделки до 
1998 година. 
"В изключителни случаи главният прокурор или определен негов заместник може да спре финансова операция или сделка 
за имущество за срок от 48 часа", гласи ал. 3 на предложения нов член 203а на Наказателно-процесуалния кодекс. 
Проектът на чл.203а от НПК предвижда органите на досъдебното производство да вземат необходимите мерки за 
предотвратяване на умишлено престъпление или друго общоопасно дейния, както и временно да изземват средствата, с 
които би могло да се извърши престъплението. Действията на прокуратурата подлежат на първоинстанционен съдебен 
контрол, докато 48 часовото спиране на финансова операция или сделка от главния е изключение. 
В Гражданския-процесулаен кодекс се предлагат два нови текста – чл.26а, според който "съдът уведомява прокурора, 
когато предмет на правния спор са имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на лица ползващи 
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се от особената закрила на закона" и чл.26б, който гласи "прокурорът може да обжалва всеки подлежащ на обжалване 
съдебен акт, засягащ имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, ползващи се от 
особена закрила на закона, макар и да не е участвал в производството, в което актът е постановен". 
Сериозни промени се предвиждат в чл.26 на ГПК, като например в ал.4 се предвижда: "прокурорът може да започне 
предвидените в този кодекс производства в интерес на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особена 
закрила на закона. Той не може да извършва действия, които представляват разпореждане с предмета на делото". 
Създават се и две нови алинеи и на чл.26, които ще позволят на прокуратурата да встъпва в образовано производство, 
когато това е необходимо за защита на имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, 
ползващи се от особена закрила на закона. На държавното обвинение ще се позволи в тези случаи да изразяват и писмено 
становище по гражданските дела. 
С преходните и заключителни разпоредби се добавя и една нова ал.6 в чл.145 от Закона за съдебната власт, който ще 
позволи на прокуратурата да започва производства по граждански дела и да участва в тях в предвидените от закона случаи. 
Мотивите на вносителите 
"Освен че възстановявме възможността прокуратурата да стъпва във вече образувани дела, предвижда се процесуална 
възможност тя да е самостоятелна страна в гражданския процес, т.е. установява се професионална легитимация и 
възможност да се предявяват искове. В три хипотези сме посочили, че това може да се получи - в защита на държавния 
интерес, интереса на общините или на лица, поставени под особена закрила от закона. Също така в тази връзка е 
предвидена възможност и да се обжалват постановени вече съдебни актове", обясни председателят на правната комисия 
в Народното събрание Данаил Кирилов пред БНР. 
Те засягат мерки тогава, когато се цели предотвратяване на умишлено престъпление, за което има основание да се 
предполага, че ще бъде извършено. В изключителни случаи главният прокурор може да спре определена финансова 
операция или сделка с имущество, както и свързаните с това действия до три дни. /.../ Изключителните случаи засягат 
огромни щети на държавния, на публичния интерес, тогава, когато интересът на обществото е радикално засегнат.  
Депутатът заяви, че предлаганите промени ще допринесат за гарантиране на интересите на държавата във връзка със 
сделките за 1 евро на Цветан Василев. 
Вносителите на промяната в НПК в мотивите си посочват необходимостта от създаването на възможност за "реакция на 
органите на досъдебното производство в неотложни случаи при липса на друга възможност". Настоящата липса на 
подобна възможност е "обществено неоправдана", посочват петимата вносители. Чрез законодателното изменение се 
предоставя възможност на прокуратурата да изпълни в пълен обем конституционните си правомощия, става ясно от 
мотивите към ЗД на НПК. 
Мотивите към самия законопроект за поправки на ГПК са две страници, на които се изтъква, че целта на промените е 
"създаване на общ принципен подход при определяне на активната легитимация на прокуратурата в гражданското 
съдопроизводство". Според петимата народни представители предложенията не противоречат на Конституцията, която 
"не определя конкретните случаи и характерът на законите, представящ право на прокурора да участва в граждански и 
административни дела". "Всяка сделка, по която е страна държавата или община и която уврежда техния имуществен 
интерес, представлява неправомерен юридически факт, който е правно нетърпим и трябва да може да бъде атакуван по 
съдебен ред от закона". 
Изтъква се, че с промените на ГПК от 1997 г., е била "ограничена конституционно признатата, и гарантирана правна 
възможност на прокурора да започва и да участва в гражданския процес в интерес на друго лице или когато намери, че 
това се налага за защита на държавен или на обществен интерес". Според петимата народни представители от 43-то НС 
техните колеги преди 13 години са прекъснали добра законодателна традиция с 105-годишна история. 
Прокуратурата може да предявява искове в защита на обществения интерес в пет държави-членки на ЕС – Франция, Белгия, 
Италия, Испания и Литва, както и в няколко швейцарски кантона, показва сравнителен анализ на законодателствата. Като 
положителен пример в тази посока е посочен и Беларус. 
Цял абзац е отделен за антикорупционния ефект, който ЗИД на ГПК ще донесе: "неправомерните действия или бездействия 
на съответните централни или местни органи, на които е предоставено правото да се ползват и разпореждат с държавно 
или общинско имущество, съдържат в себе си предпоставки за корупция и могат да доведат до нанасяне на непоправими 
вреди за държавата, общините и гражданското общество. Процесуалното бездействие на съответните държавни или 
общински органи за защита правата и законните интереси на държавата и общините води до разширяване на приложното 
поле на неоснователно обогатяване в полза на частни субекти за сметка на част от имуществото на държавата или 
общините". 
Аргументите против 
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата 
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава. 
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има 
такъв ред за разваляне на сделки, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ 
Васил Велев пред БГНЕС. 
"Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и тя не е в нарушение на 
действащото законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за дейности или 
разрешителен – за сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде отказано или дадено 
съгласие. Но ако няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие някой ще разваля сделка 
между частни лица?", казва още Велев. 
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По неговите думи, такъв подход от страна на управляващите "внася несигурност на търговския оборот, несигурност за 
инвестициите, несигурност за собствеността на инвеститорите". Това може да превърне нашата държава в бяло петно на 
картата на инвестициите в света, предупреждава председателят на АИКБ. 
"Казват, че законовите промени са провокирани от драмата около Корпоративна търговска банка /КТБ/. Не изглежда 
сериозно такова намерение. По-добре да направят закон за национализация на компании, купени от Цветан Василев, 
отколкото да се променя по този начин закона. Защото този акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А 
когато правим такива поръчкови закони, писани на коляно, нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем 
въпроса - има ли го това някъде по света?", подчертава Васил Велев. 
Съмнения по повод на скандалните поправки споделят и от неправителствения сектор. Димитър Марков от Центъра за 
изследване на демокрацията коментира пред БНР, че промените в Наказателно-процесуалния кодекс противоречат на 
Конституцията, защото се дават изключително големи правомощия на държавното обвинение. 
Прокуратурата все още не е доказала своята ефективност, когато става дума да се увеличават правомощията ѝ, заявява 
Марков. 
"Не виждам какво би възпрепятствало прокуратурата при така разписания текст на законопроекта да се намесва и да спира 
всякакви възможни сделки, което определено е намеса, която няма своето основание нито в Конституцията, нито в 
демократичния ред, който претендираме, че имаме в държавата", коментира анализаторът. Той посочи като 
притеснителен и факта, че се дават изключително много правомощия на един силно централизиран орган, в който много 
голям дял от решенията и управлението се носят от един-едиствен човек, какъвто е главният прокурор. 
Дали поправките ще минат при гласуването в народното събрание ще стане ясно още  в близките дни. При декларираната 
до момента подкрепа от основните политически сили в парламента може да се прогнозира, че проектите ще съберат 
необходимата подкрепа. Единственият вариант това да не се случи, е ако реформаторите убедят премиера в тежките 
последици и рисковете от тези промени и  ГЕРБ оттеглят подкрепата си за поректа. Което поне засега не изглежда вероятно. 
Очаква се промените в НПК и ГПК да бъдат приети експресно и да влязат в сила още преди Великденската ваканция на 
Народното събрание. 
 
defakto.bg 
 
√ Обвинител №1 с право да спира сделки за 48 часа 
Законопроектът ще ни заличи от картата на инвестициите в света, смята индустриалецът Васил Велев 
Главният прокурор или негов заместник ще могат да спират финансови операции или сделки с имущество за срок от 48 
часа в "изключителни случаи". Около такава промяна в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) се обединиха ГЕРБ, 
Патриотичният фронт, ДПС и БДЦ в спешни корекции на законодателството заради казуса "КТБ". Миналата седмица 
премиерът Бойко Борисов заяви, че ще бъде върнато отнетото през 1997 г. право на прокуратурата да се намесва по 
граждански дела и да иска спирането на сделки между частни фирми в защита на държавния или обществен интерес. 
Повод за извънредното законодателство е сделка, при която собственикът на КТБ Цветан Василев продаде за 1 евро активи 
на БТК, на два военни завода и още две стратегически дружества, които ще бъдат придобити от създадената за целта 
люксембургска фирма LIC33. 
Промяната в НПК предвижда още временно изземване на средствата, „с които би могло да се извърши престъплението“, 
тоест сделките. Това правомощие и възможността за временно спиране на сделки от страна на главния прокурор няма да 
се обжалват пред съда. 
Поправката бе предложена в сряда от председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, съпредседателя 
на ПФ Валери Симеонов, лидерите на БДЦ Красимира Ковачка и Стефан Кенов и депутата от ДПС Четин Казак. 
Идеите на ГЕРБ срещнаха несъгласие от страна на Реформаторския блок, от правосъдния министър Христо Иванов, както и 
от експерти. 
ДПС обаче обявиха, че са готови да ги подкрепят и депутат от партията е сред вносителите на текстовете. Главният прокурор 
Сотир Цацаров направи уговорка че всяко действие на прокуратурата трябва да подлежи на съдебен контрол, иначе 
„законопроектът може да се окаже голяма опасност за бизнеса. 
През 1997 г. насред приватизацията, прокуратурата загуби правото да атакува сделки между частни лица с мотива, че това 
ще отблъсне инвеститорите. 
Депутатите предлагат и изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се предвижда прокуратурата да може 
да започва граждански дела в "интерес на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особената закрила на 
закона", да участва в такива процеси и да обжалва съдебни актове при подобна хипотеза. 
Новост е задачата на съда да уведомява прокуратурата, когато предмет на делото, което гледа, са имуществени права и 
законни интереси на държавата и общините. 
"Всяка сделка, по която е страна държавата или община и която уврежда техния имуществен интерес, представлява 
неправомерен юридически факт, който е правно нетърпим и трябва да може да бъде атакуван по съдебен ред от 
прокурор", е записано в проекта. Според депутатите  възможността прокуратурата да участва в граждански и 
административни дела цели "защита на държавния и обществен интерес и устоите на правовата държава". Подобни права 
прокуратурата имала във Франция, Белгия, Италия, Испания, някои от швейцарските кантони, Литва, Беларус. 
"Абсолютно недопустимо е управляващите да приемат  законодателство, което позволява на прокуратурата да разваля 
сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, коментира в статия Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния  капитал. Такъв подход на управляващите внася несигурност в търговския 
оборот, несигурност  за собствеността на инвеститорите. 
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Това може да превърне нашата държава в бяло петно на картата на инвестициите  в света, смята индустриалецът. Според 
него "по-добре да направят закон за национализация на компаниите, купени от Цветан Василев, отколкото да приемат 
такъв закон, който утре може да се обърне и срещу самите тях". 
Адвокатите напомниха, че чешката  фирма “ЗЛИНСАТ” осъди държавата в Страсбург и данъкоплатците заплатиха 360 000 
евро обезщетение заради възпрепятстване от Софийска градска прокуратура на въвода във владение на спечелен в 
приватизационна сделка хотел.  През 2012 г. Съдът по човешките права обяви, че България е нарушила правото на 
собственост по конвенцията за човешките права. 
 
glasove.bg 
 
√ Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно 
Това заяви пред бТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев по повод предложената 
вчера пенсионна реформа от социалния министър Ивайло Калфин. 
Ивайло Калфин поиска пенсионната възраст да стане 67 години и за мъжете, и за жените до 2029 година. Той ще внесе 
предложение отново за максимално плавно нарастване на възрастта за пенсия, като се запазва принципът за 65 години за 
мъже и жени. След това възрастта за пенсия ще се обвързва със средната продължителност на живот и демографските 
характеристики. 
От 2016-а и през 2017-а г. възрастта за пенсиониране ще нараства първоначално с по два месеца, а от 2018 г. ще продължи 
да нараства с по един месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029 година. Ивайло 
Калфин обясни, че за първа и втора категория труд ще бъде внесено предложение за плавно повишаване първоначално с 
по два, а след това по три месеца за мъже до 2037 година, а за жени до 2043 година. 
Според Велев през последните 10 години жените получават вече пенсия 25 години, а преди това периодът е бил 18 години. 
Мъжете получават пенсия 21 години, а преди са вземали средно 15 години пенсия. Заради големия брой работещи, 
икономиката не издържала. Той цитира данни, според които в момента 550 000 пенсионери работят, при положение че 
2,750 млн. души са осигурени. Съотношението работещи – пенсионери е едно към едно, заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
От своя страна финансовият експерт Мика Зайкова критикува реформата. Според нея и възрастта от 65 години е 
недостатъчна, а трябва да се има предвид, че много хора не могат да съберат стаж заради голямата безработица. Зайкова 
смята, че ще се наложи възрастта за пенсиониране да надхвърли 65 години, ако хората разбира се искат да получат пълния 
размер на пенсията си. 
Реформата не е само възраст и стаж, крайно време е да започнем да повишаваме и пенсиите, категорична е Зайкова. Тя е 
на мнение, че трябва да се направи нещо и с пазара на труда, и с развитието на бизнеса. 
 
grama.bg 
 
√ Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно 
Това заяви пред бТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев по повод предложената 
вчера пенсионна реформа от социалния министър Ивайло Калфин. 
Ивайло Калфин поиска пенсионната възраст да стане 67 години и за мъжете, и за жените до 2029 година. Той ще внесе 
предложение отново за максимално плавно нарастване на възрастта за пенсия, като се запазва принципът за 65 години за 
мъже и жени. След това възрастта за пенсия ще се обвързва със средната продължителност на живот и демографските 
характеристики. 
От 2016-а и през 2017-а г. възрастта за пенсиониране ще нараства първоначално с по два месеца, а от 2018 г. ще продължи 
да нараства с по един месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029 година. Ивайло 
Калфин обясни, че за първа и втора категория труд ще бъде внесено предложение за плавно повишаване първоначално с 
по два, а след това по три месеца за мъже до 2037 година, а за жени до 2043 година. 
Според Велев през последните 10 години жените получават вече пенсия 25 години, а преди това периодът е бил 18 години. 
Мъжете получават пенсия 21 години, а преди са вземали средно 15 години пенсия. Заради големия брой работещи, 
икономиката не издържала. Той цитира данни, според които в момента 550 000 пенсионери работят, при положение че 
2,750 млн. души са осигурени. Съотношението работещи – пенсионери е едно към едно, заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
От своя страна финансовият експерт Мика Зайкова критикува реформата. Според нея и възрастта от 65 години е 
недостатъчна, а трябва да се има предвид, че много хора не могат да съберат стаж заради голямата безработица. Зайкова 
смята, че ще се наложи възрастта за пенсиониране да надхвърли 65 години, ако хората разбира се искат да получат пълния 
размер на пенсията си. 
Реформата не е само възраст и стаж, крайно време е да започнем да повишаваме и пенсиите, категорична е Зайкова. Тя е 
на мнение, че трябва да се направи нещо и с пазара на труда, и с развитието на бизнеса. 
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fbr.bg 
 
√ Васил Велев: Като се живее по-дълго, по-дълго трябва и да се работи 
Най-големият проблем са инвалидните пенсии – имаме 900 000 инвалидни пенсии при около 3 000 000 осигурени, смята 
той 
Преди да се пристъпи към пенсионна реформа, трябва спешно да се запушат всички пробойни в осигурителната система. 
Такова мнение изразиха икономическият експерт на КТ „Подкрепа” Мика Зайкова и председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев в предаването „Тази сутрин” по bTV. 
 „Най-големият проблем са инвалидните пенсии – имаме 900 000 инвалидни пенсии при около 3 000 000 осигурени”, 
подчерта Велев, а Зайкова настоя за край на порочните практики преди реформирането на системата. 
 „Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно – между 2000 г. и 2013 г. средната продължителност на 
получаване на пенсии е нараснала от 18 на 25 г. за жените и от 15 на 21 г. за мъжете”, коментира представителят на бизнеса. 
„Съотношението между работещи и пенсионери ще стане 1:1 и няма как в този случай пенсиите да са адекватни”, 
категоричен бе Васил Велев. 
 „Уловката на този етап не е във възрастта, а в осигурителния стаж. Няма значение дали възрастта е 65 години, защото при 
безработицата не е сигурно, че хората ще се пенсионират”, отбеляза обаче Мика Зайкова. „Реалното пенсиониране ще 
бъде над 65 години, ако хората искат да получават пълна пенсия”, обясни тя по повод предложения от социалния министър 
пенсионен модел, при който до 2037 г. възрастта за пенсиониране трябва да се увеличи до 65 години за мъже и жени. 
 „Като се живее по-дълго, по-дълго трябва и да се работи – това е реалността в застаряваща Европа”, подчерта Васил Велев. 
 „С предишното правителство на Бойко Борисов имахме споразумение да достигнем възраст от 65 г. за мъжете през 2024 
г. и през 2028 г. за жените, а сега се отлага до 2037 г. – това е отлагане с 10 години”, критикува той. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ “24 часа” и “Труд” подават ръка на малкия бизнес в България 
Вестниците “24 часа” и “Труд” подават ръка на малкия бизнес в България. В условията на икономическа криза и свито 
потребление, най-популярните български всекидневници ще подарят безплатна реклама на 15 успешни малки фирми. 
Те ще бъдат определени в края на май чрез конкурс, наречен “Големите малки”. 
Победителите ще получат безплатен пакет от реклама във вестниците и сайтовете на “Медийна група България” на 
стойност 10 000 лв. 
Защо го правим? 
Защото знаем, че малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката. Те са тези, които разкриват най-много 
работни места, плащат данъци и осигуряват просперитета на нацията. 
Защото всеки малък бизнес може да е “голям” посвоему - с ниша, която е открил и разработил… Със специалното си 
отношение към клиентите, което го отличава от неговите конкуренти... Или с иновация, която е накарала другите в бизнеса 
да го копират. 
Защото искаме да покажем, че в България не всичко е “сиво”. Че има бизнеси, които се преборват успешно с кризата. И 
които могат да служат за пример на останалите предприемачи в България. 
Защото вярваме, че само съвместните усилия на медии и бизнес ще доведат до така желания ръст на икономиката. 
Рекламата осигурява на бизнеса достъп до повече клиенти. 
А новите клиенти носят повече продажби, повече поръчки, повече работни места, повече инвестиции в развитие на 
бизнеса… и повече данъци в хазната. 
Официални партньори на “24 часа” и “Труд” в кампанията “Големите малки” са Министерството на икономиката, Агенцията 
за насърчаване на малките и средни предприятия в България, най-голямата работодателска организация - КРИБ, 
“Пощенска банка”, Мтел и All Channels. 
Условия за участие: 
- Да си собственик на малък бизнес (до 50 служители и оборот под 10 млн. евро на година) 
- Да ни убедиш, че твоят малък бизнес е Голям 
- Да ни разкажеш как си представяш бизнеса си след 5 години 
Повече за условията и сроковете за участие в конкурса - вижте тук - http://www.golemitemalki.bg/ 
 
 
 
 

http://www.golemitemalki.bg/
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√ Днес гласуват новия състав на КЕВР 
Депутатите ще избират председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), пише Нова тв. До 
избора се стигна след промени в Закона за енергетиката, приети през февруари. 
Тогава парламентът реши Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да се преименува на КЕВР и да 
бъде съставена от 9 членове, както и да се избира от Народно събрание. 
Регулаторният орган ще бъде изграден от два състава от по четирима членове, които ще се занимават съответно с 
енергетика и с въпросите на ВиК сектора, като председателят на комисията остава един. До този момент ДКЕВР беше 
изградена от седем души. 
Бюджетът на КЕВР ще бъде в размер на 30% от средствата, които той събира от лицензионни такси, които са средно на 
година около 12 млн. лева. 
 
Вестник Труд 
 
√ Брюксел с двоен стандарт за български и западни банки  
Европейската комисия прилага двоен стандарт в отношението си към банките в България в сравнение със 
западноевропейските трезори. На това мнение са над две трети от българите, показва национално представително 
изследване на “ВМ Сървисиз”. Целта на анкетата е да отчете как обществото приема критиките към родната банкова 
система в последния доклад на Брюксел за България. Проучено е и мнението на банкови и финансови специалисти по 
темата. 
Според голяма част от анкетираните 1200 души забележките на Европейската комисия са неаргументирани и неоправдани. 
Около 38% от хората са заявили, че опасенията на Брюксел за надеждността на данните на финансовия сектор съдържат 
“презумпцията, че местните банки лъжат”, което не е вярно. На същото мнение са и почти всички анкетирани 
професионалисти от банковия и финансовия сектор. 
Всеки трети гражданин смята, че критиката на Еврокомисията е несправедлива и я определя като “натиск от Запада”. Едва 
14% от хората са на мнение, че забележките са обективни. 
Близо 40% отхвърлят и констатацията в доклада на ЕК, че банковият надзор у нас е слаб. Според тях тази критика не е 
основателна, защото проблемите с КТБ са предизвикани от външни фактори. Хората изразяват мнението си за забележката 
на еврочиновците, че банките с местна и чуждестранна собственост кредитират с различно темпо. Според 46% “различният 
растеж при двата вида институции се дължи на това, че западните трезори се крепят от централите си и изнасят печалбите 
си там”. Над 27% смятат, че е напълно естествено “националните банки да финансират икономиката на страната си”. 
Гражданите коментират и критиката в доклада на ЕК към рентабилността на финансовия сектор у нас. Около 42% от 
запитаните определят констатацията като “твърде обща и вероятно спекулативна”. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Депутатите забързаха промените в НПК и ГПК 
Спешни законови поправки ще дадат права на прокуратурата да се меси в частни сделки 
Депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене предложенията за промени в Наказателно-
процесуалния кодекс (НПК) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които ще се дадат допълнителни правомощия на 
прокуратурата да се намесва в сделки между частни лица, когато е застрашен имущественият интерес на държавата, 
община или на лица, ползващи се от специална закрила. В тридневен срок ще се приемат предложения за корекции по 
внесените във вторник вечерта текстове. Те предизвикаха критики от страна на Реформаторския блок и "Атака". 
Становище, че проектът е прибързан и не следва да се приема, изрази и Висшият адвокатски съвет, представител на който 
предупреди, че България рискува наказателни процедури от европейските правораздавателни органи за недопустима 
намеса в отношенията между частни лица. 
Кой предложи 
Предложенията за поправки в НПК и ГПК са внесени от депутати от ГЕРБ, ДПС, Патриотичния фронт и Българския 
демократичен център (с неформален лидер Христо Ковачки). Промените ще дадат права на прокуратурата да действа по 
предотвратяването на общественоопасно деяние, за което има основание да се предполага, че ще бъде извършено. Освен 
временно да иззема средствата, с които би могло да се извърши престъплението, главният прокурор ще може да спре за 
48 часа финансова операция или сделка с имущество. В ГПК промените ще дадат основание на прокуратурата да встъпва 
като страна по дела, засягащи имуществени права на държавата, общините или лица, ползващи се от особена закрила. 
Държавните обвинители ще могат също така да обжалват всеки подлежащ на протест акт на съда, дори и да не са участвали 
в производството, в което актът е бил постановен. 
"Да, давам си сметка, че това е законодателно предложение, което има конкретен повод. Има специален казус, който 
ескалира и налага действия в тази посока", каза вносителят на проектите Данаил Кирилов от ГЕРБ, който бе подкрепен в 
комисията от съпартийката си Десислава Атанасова. Тя припомни, че затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) 
вече доведе до приемането на извънредни промени в други закони, като призивът й беше и в този случай да се действа 
експедитивно. 
Така предложените поправки обаче предизвикаха множество критики. На първо място, юристи възразиха срещу твърде 
общите формулировки като "изключителни случаи", които прокурорите ще ползват като оправдание за действията си. 
Липсва и конкретика дали блокирането на сделки за 48 часа ще може да бъде удължавано, колко пъти и ще има ли санкция 
на съда за тези действия. Според Реформаторския блок прокуратурата не следва да бъде товарена допълнително с такива 
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правомощия, но те могат да бъдат вменени на министъра на финансите, който е оправомощен да представлява държавата 
по съдебни дела. Реформаторите поискаха и прецизиране на мерките, които ще могат да се налагат с цел предотвратяване 
на общественоопасни деяния, тъй като сега не е ясно дали става въпрос за мерки на процесуална принуда или 
обезпечителни мерки. 
Встрани от притесненията за накърняване свободата на стопанския оборот юристи, с които "Капитал" разговаря, изразиха 
скептичност към правната подготовка на прокурорите в тази материя. Магистрати коментираха пред "Капитал", че 
прокуратурата и в момента показва сериозни пропуски в областта на гражданското право и процес, което е особено видно 
по делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, които държавното обвинение губи постоянно.  
Остра реакция  
Критики към проекта изказа и адвокат Емилия Недева, представител на Висшия адвокатски съвет. Тя посочи, че органите 
на досъдебното производство, каквито са прокурорите, могат само да разследват, но не и да предотвратяват извършването 
на престъпления. С тези функции са натоварени служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР). Недева 
обърна внимание, че не е мястото в НПК да се залагат мерки срещу административни деяния. От адвокатския съвет 
настояват за съдебен контрол на всички действия на прокуратурата и предупреждават, че с тези промени България дава 
заявка за поредно дело в европейските съдилища. Емилия Недева даде като пример делото на полската компания 
"Злинсат", по което България е осъдена да плати 360 хил. евро за това, че прокуратурата неправомерно се е намесила в 
частно-правния оборот. 
Въпреки възраженията депутатите в парламентарната комисия по правни въпроси приеха с почти пълно мнозинство (с 
няколко изключения от РБ и "Атака") проекта за изменение на НПК и ГПК и дадоха 3-дневен срок за писмени предложения, 
които да доведат до прецизиране на текстовете, преди те да бъдат придвижени към пленарна зала. 
 
√ Излишъкът в бюджета към март достига 250 млн. лв. 
Приходите са с 1.2 млрд. лв. повече, което е ръст от 15%. Разходите леко растат 
Държавният бюджет към края на март е с излишък от 250 млн. лв., показват предварителните данни на Министерството 
на финансите. Събрани са повече данъци, осигуровки и има повече разплащания от Брюксел по еврофондове в сравнение 
с първите три месеца на миналата година. И ако при приходите има вдигане на събираемостта, то при разходите няма 
наченки на свиване - държавата не се ограничава. 
Има и два еднократни ефекта: за пръв път тази година физическите лица получават 5% отстъпка от данъка, ако го 
декларират електронно и го платят до края на март. В същия срок традиционно постъпва и данък печалба. Това обяснява 
гордостта на финансовото министерство, че за последните два дни на март приходите, администрирани от приходните 
администрации, са 340 млн. лв. Другата разлика е, че през първите месеци на миналата година "Лукойл Нефтохим Бургас" 
беше в планов ремонт, а тази не е. 
Тези детайли не отменят постижението, че за първи път след 2009 г. приходите към края на март надхвърлят разходите. За 
сравнение - през 2014 г. първото тримесечие завърши с дефицит от 865 млн. лв., като подобни "дупки" в бюджета бяха 
отчитани през всички години досега. Изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) се движи добре още от 
първия месец на годината, когато излишъкът достигна 69 млн. лв., а през февруари имаше дефицит от 105 млн. лв. 
Пролет при приходите 
Предварителните данни на министерството за първото тримесечие на годината показват, че общите приходи са достигнали 
7.78 млрд. лв., или с 1.204 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2014 г., което е ръст от над 15%. Само през март 
приходните агенции са събрали над 3 млрд. лв. Данните за март са предварителни и не дават разбивка на приходите и 
разходите в бюджета. Подробности има само към февруари. От тях става ясно, че данъчните приходи са с 600 млн. лв. 
повече спрямо предходната година. Събираемостта на ДДС е с 340 млн. лв. повече, акцизите – 60 млн. лв. повече, и 200 
млн. лв. повече приходи от здравни и социални осигуровки. 
Във вторник финансовият министър Владислав Горанов обяви, че за първите три месеца на годината в бюджета са 
постъпили с 251 млн. лв. повече осигурителни вноски спрямо същия период на миналата година. По неговите думи повече 
постъпления има дори към универсалните пенсионни фондове – с 23 млн. лв. повече. Според социалния министър Ивайло 
Калфин по-доброто изпълнение се дължи на въведените в Наказателния кодекс глоби и затвор за работодателите, които 
умишлено не плащат вноските на служителите си за здраве и пенсия. Част от увеличението обаче вероятно се дължи и на 
по-голямата осигурителна тежест от началото на годината – по-високи минимални прагове и по-голям максимален 
осигурителен доход. 
Разбивката при събираемостта за първите два месеца на годината показва, че опитите на финансовото министерство и на 
приходните агенции да събират повече донякъде носят успех. Въпреки че депутатите отложиха тоталния контрол върху 
данъчните складове, работата с "жива сила" дава някакъв резултат. Повече приходи от акцизи са събрани и при трите 
основни групи – горива, тютюневи изделия и алкохол. 
Нетният размер на приходите от ДДС от внос към февруари 2015 г. е 506.4 млн. лв., което е с 61.9 млн. лв. по-малко спрямо 
същия период на предходната година. Според МФ понижението не се дължи на по-неефективната работа на Агенция 
"Митници", а на "динамиката на потреблението и вноса, както и на протичащите дефлационни процеси в икономиката". 
Постъпленията от ДДС при сделки в страната и със страни от ЕС са 997.2 млн. лв. Спрямо предходната година тези приходи 
са с 404.6 млн. лв. повече, което според ведомството на Горанов се дължи на подобрението при вътрешното потребление, 
както и на по-ниския размер на възстановения данъчен кредит. Размерът на невъзстановения ДДС към края на февруари 
остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е 173.8 млн. лв. За добрия показател вероятно 
влияние има и фактът, че ДДС-то в края на годината беше върнато на фирмите и това не прехвърли разход за тази година. 
Запазване на разходите 
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Предварителните оценки на финансовото министерство за разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на 
България в бюджета на ЕС) показват, че през тримесечието общите разходи са около 7.53 млрд. лв. Увеличението спрямо 
същия период на 2014 г. е с 81.1 млн. лв. Разбивка за март няма. 
Детайлните данни към февруари показват, че плащанията на държавата (без лихви, трансфери към други бюджети и 
вноската в бюджета на ЕС) са 1.1 млрд. лв. Свиват се леко капиталовите разходи и тези за издръжка. Лихвените плащания 
са 209.8 млн. лв., а вноската в европейския бюджет - 226.3 млн. лв. 
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√ Печалбата на банките за първите два месеца се покачва до 196 млн. лв. 
Подобрение има по почти всички нива на отчета, но големите разлики идват от сделки с ценни книжа и валутни 
разлики 
Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2015 г. се покачва с 31.6% спрямо година по-рано до 196 млн. 
лв., става ясно от надзорните данни на БНБ. Това обаче се дължи в голяма степен на силния резултат през януари, като 
само за февруари печалбата е 75.6 млн. лв., което е с около 1 млн. лв. под отчетеното за същия период на 2014 г. 
Откъде идва подобрението 
Подобрението идва по почти всички нива на отчета спрямо 2014 г. Нетният лихвен доход се покачва с 18.5 млн. лв. (4.4%) 
до 441 млн. лв. Нетният доход от такси и комисиони също се покачва с около 7 млн. лв. (5.6%) до 132.6 млн. лв. Разходите 
за обезценки остават практически без промяна на 110 млн лв., а административните леко се свиват до 276 млн. лв. Всички 
тези данни обаче не са напълно съпоставими, тъй като миналогодишните включват и КТБ, чийто лиценз беше отнет, а освен 
това и промяната в отчетната методология, въведена от БНБ от началото на годината в отговор на европейските 
изисквания, прави некоректна съпоставката на всички позиции. 
Големите амплитуди 
Големите амплитуди обаче не идват от обичайната дейност на банките. Най-голям положителен ефект за внушителния 
финансов резултат през януари дават печалби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, които скачат от под 
14 млн. лв. през 2014 г. на 85 млн. лв., докато по същата позиция през февруари е отчетена загуба от 11 млн. лв. 
Същевременно през първия месец на годината банките отчитат и необичайно големи загуби от промяна във валутните 
курсове - над 55 млн. лв., които вероятно са свързани с изненадващото ход на швейцарската централна банка да премахне 
тавана, който тя поддържаше. Към февруари част от тези загуби са елиминирани, но все още се отчита 24.7 млн. лв. загуба 
от валутни разлики. 
Както фирмените, така и потребителските кредити спадат за трети пореден месец. Активите на банките се покачват през 
февруари с 307 млн. лв. (0.4%) до 86.47 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2014 г. има лек спад от 100 млн. лв., въпреки 
че вече в данните не се включва КТБ. Причината е продължаващият ръст на спестяванията, както и фактът, че почти цялата 
сума, изплатена от Фонда за гарантиране на влоговете, се насочи в останалите банки. Интересно разместване в баланса 
спрямо януари се вижда в намалението на кредити и вземания с 4 млрд. лв. и насрещно увеличаване на паричните 
наличности и пари в централната банка. Основната причина за това са отрицателните лихви в еврозоната, които правят 
изнасянето на ликвидност в чужбина все по-неизгодно за българските банки и те предпочитат да държат повече 
свръхрезерви в БНБ. 
 
√ Започва прием на проекти за инвестиции в земеделски стопанства 
Документи по първата подмярка от програмата за селските райони могат да се подават от 14 април 
Инвестициите в земеделски стопанства е първата подмярка, по която стопаните ще могат да кандидатстват за финансиране 
по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Тя е аналогична на мярка 121 "Модернизация на 
земеделските стопанства" от предишната програма, която беше една от най-атрактивните за земеделските производители. 
След като Министерството на земеделието и храните публикува на 21 март Наредба №9 за прилагане на подмярка 4.1 
"Инвестиции в земеделски стопанства", на 27 март излезе и заповедта за прием на проекти. Подаването на проекти ще 
започне от 14 април. Крайните дати за прием на заявления за подпомагане за инвестиции само в земеделска техника е 18 
май, а за проекти с инвестиции и за строително-монтажни работи и трайни насаждения - до 8 юни 2015 г. Бюджетът за този 
прием е в размер на 150 млн. евро. Общото условие е, че бенефициентите могат да получат безвъзмездна помощ в 
рамките на 50% от допустимите разходи. При подбора на проекти има заложени стимулиращи условия за приоритетни 
кандидати и сектори. В рамките на този прием няма да бъдат подпомагани инвестиции за напояване и отводняване, както 
и проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти. Финансиране за това се планира при обявяване на прием на 
проекти през есента. 
Кой може да кандидатства за финансиране 
Кандидати за финансиране могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани в 
съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители, както и групи и признати организации на 
производители. Юридическите лица трябва да докажат доход от земеделска дейност и/или доход от услуги, директно 
свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция, и/или участие и подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ. Няма нужда да доказват доход фирми от селски райони, които са създадени до една година 
преди кандидатстването и проектите им са за инвестиции в сектор "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и 
производство на етеричномаслени и медицински култури. 
Новото в сравнение с предходния програмен период е изискването минималният стандартен производствен обем на 
стопанството на кандидата да бъде не по-малко от 8 хил. евро. Стандартният производствен обем (СПО) е стойността на 
продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по 
определена таблица, публикувана в приложение №14 от наредбата за прилагане на подмярката. Документите са на сайта 
на фонд "Земеделие". За ориентир - 8 хил. евро обем представлява приблизително продукцията от 145 дка пшеница; 160 
дка ечемик; 300 дка овес; 112 дка царевица; 60 дка ориз; 146 дка слънчоглед; 100 дка лавандула; 25 дка картофи; 16 дка 
ябълки/круши; 12 дка череши/праскови/сливи; 8 млечни крави, 112 овце. 
Какво се финансира 
По подмярката може да се кандидатства за изграждане, придобиване и подобряване на недвижими имоти, включително 
и чрез лизинг. Покриват се също разходи за закупуване на земя, но само ако са до 10% от общия размер на 
инвестиционните разходи. Финансират се покупки на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен 
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софтуер до пазарната стойност на активите, като се позволява и покупка чрез лизинг. Бенефициентите могат да 
кандидатстват за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за 
производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия. Покриват се също общи 
разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 
консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа 
осъществимост на проекта. Подмярката подпомага също разходи за придобиване на патенти права и лицензи; за 
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. 
Кой получава специални условия при кандидатстване 
В новия програмен период продължава насърчаването на млади фермери, които са получили подкрепа за създаване на 
стопанства и полупазарни стопанства през периода 2007 – 2013 г. и не са били подпомагани по програмата за 
инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1. Кандидатите от Северозападния район и районите с природни и други 
ограничения ще получат допълнителни точки в класирането, а също така и допълнителни 10% безвъзмездна помощ. 
Приоритетизират се също сектори "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци", производство на етеричномаслени и 
медицински култури, производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на 
продукти. Допълнителни точки ще получат и проекти на тютюнопроизводители, само че за инвестиции, които са свързани 
с тютюн. Насърчават се със стимули и проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в 
стопанствата. Приоритет получават и инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Европейската общност и 
свързани с опазване на околната среда и/или намаляване на вредните емисии. 
За какво финансиране се кандидатства 
Както и в предния програмен период, максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е в рамките на 1.5 
млн. евро. Новото е, че максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника е ограничен 
до 500 хил. евро. Минималният размер на проект е 15 хил. евро. Безвъзмездната помощ на кандидат е минимум 50% от 
общите допустими разходи, като максимумът е 70%. За колективни инвестиции ще може да достига до 90%, но те ще бъдат 
дефинирани и допустими при нов прием по подмярката през есента. 
 
Вестник Сега 
 
√ Премиерът започна да подготвя почвата за актуализация на бюджета 
Бойко Борисов допусна възможност за увеличаване на разходите заради по-добро изпълнение на приходите 
На фона на добри новини за приходите в хазната премиерът Бойко Борисов започна да подготвя почвата за актуализация 
на бюджет 2015. По време на редовния блицконтрол в парламента вчера Борисов не изключи възможността да търси 
подкрепа от депутатите за допускане на допълнителни разходи. Според премиера до подобно решение може да се стигне 
само ако събраните приходи надхвърлят планираното в бюджета. В същото време правителството вече обяви, че се очаква 
това да бъде факт още към края на април. 
В последните седмици премиерът е иззел почти изцяло говоренето на тема изпълнение на държавния бюджет от 
министъра на финансите и редовно обявява различни показатели за работата на приходните агенции. Миналата седмица 
на заседание на Министерския съвет Борисов каза, че планираните данъчни приходи вече надхвърлят с 820 млн. лв. 
събраното за същия период на предходната година. От думите му се разбра, че според прогнозите държавата ще изпълни 
планирания за 2015 г. ръст от 1 млрд. лв. на данъчно-осигурителните приходи до края на април, а до края на годината 
кабинетът си поставя за цел парите в повече да са с 1.5 - 1.6 млрд. лв. спрямо събраното през 2014 г. Миналата седмица 
обаче Борисов бе категоричен, че допълнителните пари няма да се харчат, защото в бюджета има заложен дефицит от 3% 
от БВП и той трябва да се свива. 
Вчера премиерът излезе с различна версия по темата за преизпълнението на приходите. Той отново предупреди, че 
нуждите на министерствата са огромни и няма как да бъдат задоволени, а основната цел на кабинета е да запълни дупката 
в бюджета и да не пипа парите от дълга. Борисов обаче вече допуска гласуване на допълнителни спешни разходи. "Ако, 
дай Боже, продължим да се справяме добре и парите минат 1.2 -1.3 млрд. лева, тогава можем да влезем в парламента и 
да проведем дебат за няколко места, където биха могли те да се сложат. Но това ще стане след дебат къде действително 
трябва неотложно да се работи", каза премиерът. 
Това е явна заявка за актуализация на бюджета, коментираха вчера депутати от опозицията. Според експерти, ако такава 
актуализация наистина има, тя ще се различава от предходните. "В предишни години имахме актуализация на приходите 
надолу и ръст на разходите. Ако сега се стигне до актуализация, освен повече разходи ще имаме завишаване на приходите, 
а вероятно и занижаване на дефицита", коментира Георги Ангелов от институт "Отворено общество". По-нисък дефицит 
обеща и Бойко Борисов. Според него правителството ще се стреми минусът в хазната да падне от 3 на 2.8% от БВП. Това 
означава свиване на дефицита с около 165 млн. лв. Грубите сметки на база на обявените от премиера числа показват, че 
ако планът за допълнителни 1.5 млрд. лв. бъде изпълнен и дефицитът бъде свит с посочения процент, за неотложни 
харчове ще останат около 300 млн. лв. 
ДАННИ 
Късно в понеделник финансовото министерство обяви и по-точни предварителни данни за изпълнението на бюджета за 
първото тримесечие на тази година. От тях става ясно, че за първите три месеца е реализиран излишък в размер на 250 
млн. лв. (за пръв път от 2009 г. насам) на фона на дефицит от 874.7 млн. лв. за същия период на 2014 г. Приходите са 7.78 
млрд. лв. - с 1.2 млрд. лв. повече спрямо първото тримесечие на 2014 г. Разходите за първото тримесечие са 7.53 млрд. лв. 
Основен принос за по-високите постъпления имат увеличените приходи от данъци, от осигуровки и възстановените 
средства от Европейската комисия. По оперативните програми и селската програма Европейската комисия е възстановила 
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на България към края на първото тримесечие 530 млн. лв. - с около 260 млн. лв. повече от първото тримесечие на 2014 
година. От социални и здравни вноски приходите в хазната са с близо 251 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. 
Предварителни данни за данъчните постъпления към края на март все още няма. 
 
√ Администрациите ще предоставят полукомплексни услуги 
Въпреки "облекченията" от гражданите и фирмите отново ще се изисква служебна информация 
Гражданите и фирмите ще продължат да декларират информация, с която администрациите могат да се сдобият по 
служебен път. 
Правителството прие половинчати мерки, с които чиновниците трябваше да спрат да разкарват гражданите на няколко 
гишета, когато става дума за услуга, която се осъществява от повече от една служба. Одобрените от кабинета вчера 
промени в Наредбата за административно обслужване ще разтоварят донякъде административната тежест от гражданите 
и бизнеса. Въпреки това основните бюрократични пречки ще останат.  
В бъдеще според наредбата обслужването трябва да става комплексно. Това означава, че когато дадена услуга се извършва 
с участието на повече от една администрация, гражданите и фирмите ще имат право сами да решат в коя от тях да подадат 
искане. Пречка за това не трябва да бъде дори фактът, че става дума за служби, които се намират в различни населени 
места. Освен това потребителите ще могат да избират по какъв начин да получат документите по пощата, на гише или по 
и-мейл, следва от наредбата. Тези постановки звучат фантастично на фона на бюрокрацията в момента, при която 
документи, издадени в Стара Загора например, не се признават в близкия Ямбол.  
Новите изисквания към администрациите при предоставянето на комплексни услуги станаха факт в 
Административнопроцесуалния кодекс още през март 2014 г. Чиновниците обаче получиха една година, за да създадат 
необходимата организация. След приемането на промените в наредбата правилата влизат в сила веднага и ще важат и за 
централната, и за общинската администрация.  
Като за начало всички администрации са задължени да обявят публично какви комплексни услуги предоставят. Те трябва 
да публикуват на страниците си в интернет типови заявления, които ще се ползват при подаване на искане пред друг орган. 
Например, ако в предоставянето на дадена услуга участват областна администрация и министерство, заявителят може да 
подаде искане в единия орган, който ще бъде длъжен да придвижи преписката по служебен път.  
Въпреки мантрите, че ще се улеснят гражданите, те не са разтоварени от задължението да предоставят на чиновниците 
налична в масивите им служебна информация. Според одобрените от кабинета образци на бланки от гражданите се 
изисква изчерпателно да изброят всички документи, които съответната администрация трябва да издаде и препрати към 
съответния орган. Не е ясно защо се налага това, след като изискванията за ползване на услугата са публични и известни 
на всички, а администрациите са длъжни да се снабдяват по служебен път с информация, налична при други органи. 
Подобно изброяване крие риск от грешки и забавяне на преписките.  
УСТНО 
Правителството обяви, че с новите правила се улеснява устното заявяване на услуги. В такъв случай съответният служител 
ще подписва протокол, че то е прието. За целта се въвежда стандартизирана бланка, която да се прилага от всички 
администрации. 
 
√ Два регистъра се вливат в Агенцията по вписванията 
Агенцията по вписванията ще приеме още два регистъра, съобщиха за "Сега" от Министерството на правосъдието. Става 
дума за централния регистър на особените залози и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Целта е те да 
станат по-достъпни, да могат да се правят онлайн справки, както и да бъде улеснена регистрацията на юридическите лица 
с нестопанска цел, която сега се прави от съда.  
В момента под шапката на Агенцията по вписванията са търговският и имотният регистър, Булстат и регистърът на 
имуществените отношения на съпрузите. От министерството отказаха официална информация за идеите за прехвърляне 
на още регистри към агенцията, но отрекоха информацията, появила се в медии, че агенцията ще бъде закрита и 
превърната в дирекция. 
"Нямаме никакво намерение за закриване или преобразуване на Агенцията по вписванията, а само да я развиваме и 
надграждаме", каза министърът на правосъдието Христо Иванов след заседанието на Министерския съвет. Кабинетът 
одобри вчера промени в устройствения й правилник. С него териториалните й звена се намаляват от 12 на 6. С 5% се 
намалява и общата щатна численост - от 552 на 524 души.  
"С тези промени се цели оптимизация на управленските нива, но това няма да се отрази на точките, в които гражданите 
имат достъп, нито на броя лица, които работят на гише", обясни Иванов по време на парламентарния контрол преди 
седмица. "Това, че ще съкратим и оптимизираме административната йерархия нагоре, по никакъв начин не очакваме да 
се отрази нито на достъпа, нито на ефективността на услугата", добави той. 
 
√ Прокуратурата ще спира частни сделки без съдебен контрол 
Въпреки че депутатите признаха, че текстовете, писани специално за скандала около КТБ, са спорни и дори опасни, 
никой не гласува "против" 
Прокуратурата ще има изключителното правомощие да спира финансови операции или сделки с имущество за срок до 48 
часа, при това без съдебен контрол. Тя ще може да участва и във всяко гражданско дело, по което прецени, че има засегнат 
интерес на държавата, общините или на определени групи граждани. Тези спорни текстове бяха одобрени вчера с огромно 
мнозинство в парламентарната правна комисия, която разгледа два проекта - за промени в Гражданския процесуален 
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кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Преди ден дори главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че не 
иска подобно правомощие, ако за него не е предвиден съдебен контрол.  
Законовите изменения бяха внесени по спешност в понеделник вечерта от шефа на парламентарната група на ГЕРБ Цветан 
Цветанов и са подкрепени с подписи от Патриотичния фронт, БДЦ и ДПС. За тези изменения съобщи лично премиерът 
Бойко Борисов в петък. От думите му стана ясно, че те са заради проблема с продажбата на активи, свързани с КТБ. На 
правната комисия вчера управляващите отново признаха това. След като всички юристи от комисията обявиха, че това по 
принцип е много лоша законодателна техника и много лош юридически знак, накрая никой не гласува против. Проектите 
минаха с гласовете на ГЕРБ, ДПС, Патриотичния фронт и БДЦ. БСП се въздържа по промените в НПК, а подкрепи тези в ГПК. 
От Реформаторския блок обявиха, че имат решение да се гласува "въздържал се", въпреки че ден по-рано от ръководството 
обявиха, че са против. Накрая обаче единият депутат от РБ се въздържа, а другият подкрепи НПК, но се въздържа за ГПК.  
С предлаганите изменения в НПК се създава нов член 203а, който предвижда "в изключителни случаи главният прокурор 
или определен негов заместник да може да спре финансова операция или сделка с имущество за срок до 48 часа". 
Предвидени са още извънредни правомощия за органите на досъдебното производство. Те ще могат да вземат "при 
необходимост мерки за предотвратяване на умишлено престъпление или друго общественоопасно деяние, за което има 
основание да се предполага, че ще бъде извършено". Освен това ще имат право и на временно изземване на средствата, 
с които би могло да се извърши престъплението. Изрично е посочено, че изземването ще е по реда, по който сега 
прокуратурата действа при неотложност за събиране на доказателства - след това ще се иска одобрение от съдия.  
В промените е неясно записано, че останалите мерки подлежат на обжалване пред съд. На правната комисия обаче се 
разбра, че съдебен контрол няма да има за правото да се спират финансови операции или сделки. За новото правомощие 
на главния прокурор вносителите пишат в мотивите, че то ще може да се осъществява при "непосредствена опасност, която 
не може да бъде предотвратена по друг начин". Това дава възможност за доста субективно тълкуване.  
В ГПК също се дават извънредни правомощия на прокуратурата, като й се връщат права отпреди 1997 г. - да може да 
обжалва всеки съдебен акт, засягащ имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, 
ползващи се от особена закрила на закона. Прокурор ще може да прави това дори и да не е участвал в производството, в 
което актът е постановен. Съдът ще е длъжен да уведомява прокурора, когато предмет на правен спор са подобни права. 
С преходните разпоредби се предлага и промяна в Закона за съдебната власт, с която генерално се позволява на 
прокуратурата да започва производства по граждански дела и да участва в тях в предвидените от закона случаи. Сега тя 
има това правомощие само по отношение на наказателни и някои административни дела.  
Промените бяха подложени на унищожителна критика от адвокат Емилия Недева. Тя припомни, че България е била 
осъждана от Европейския съд по правата на човека в Страсбург именно заради намеса на прокуратурата в гражданска 
сделка - заради отмяна на покупка на хотел от фирма "Злин сат", и е платила 360 000 евро обезщетение. Според нея 
законопроектите имат много проблеми. Например е предвидено, че прокуратурата може да се намесва извънредно за 
предотвратяване на умишлени престъпления. "Но умишлени, макар и от частен характер, са например и клеветата, и 
обидата", обясни представителят на адвокатурата. Тя посочи, че няма легално определение на това кои са изключителни 
случаи и кои са лица под особена закрила.  
Според депутата от Реформаторския блок Петър Славов не прокуратурата, а финансовият министър трябва да има право 
да участва в гражданския процес. Той обяви, че не може да се дават такива огромни правомощия на главния прокурор, без 
да има предвиден съдебен контрол. Резерви изрази и Димитър Делчев от РБ. Според него се бързало прекалено и такъв 
важен проект трябвало да мине през Съвета за развитие, който беше създаден, за да изясняват в него спорни ситуации 
управляващите партии.  
Четин Казак от ДПС обясни, че неговата партия има политическото решение да подкрепя всичко, което би довело до  
изкарване на истината и до справедливост по казуса "КТБ". Според Явор Нотев от "Атака" се прави опит да се създаде 
усещането, че всички, които подкрепят законопроекта, са чисти и не са източвали банката, а който не е съгласен, е свързан 
с проблемите на КТБ.  
Нито един от вносителите не дойде да представи проекта. Председателят на правната комисия Данаил Кирилов обясни, 
че са възможни сериозни промени между първо и второ четене. Така например можели да отпаднат общините и лицата 
под особена закрила. Вероятно ще падне или ще се смекчи задължението на съда да информира прокуратурата, когато 
има дела с интерес на държавата. Можело и промените в НПК да не са в този кодекс, а да се преместят в Закона за 
съдебната власт. Кирилов обаче даде да се разбере, че ще се бърза с проектите и че смисълът им ще се запази.  
ЕВРОПРАВИЛО 
Прокуратурата може да предявява искове в защита на обществения интерес в пет държави от ЕС - Франция, Белгия, Италия, 
Испания и Литва, както и в няколко швейцарски кантона, показва сравнителен анализ на законодателствата. Същата 
практика има и в Беларус. През октомври 2008 г. Консултативният съвет на европейските прокурори е приел резолюция, в 
която се признава правото на отделни държави да възлагат на обвинението такива функции в защита на обществото и на 
обществения интерес, но при спазването на 10 принципа. На първо място се изтъква разделението на властите и 
уважаването на човешките права. Подчертава се, че прокуратурата не може да се поставя в привилегировано положение 
в какъвто и да е спор и че последната дума винаги принадлежи на съда. Гарантира се правото на граждани и фирми да 
оспорват действията на прокуратурата, като за целта могат да се позовават както на националните закони, така и на 
прецедентното право, произтичащо от решенията на европейския съд в Страсбург. 
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Вестник Преса 
 
√ Проектът за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй” е прекратен 
Американската компания не е потвърдила финансово участие в проекта 
Проектът за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй” с участието „Уестингхаус” е прекратен, съобщи бТВ, позовавайки се на източници 
от правителството. Причината е, че американската компания не е потвърдила финансово участие в проекта, каквото 
условие поставя българската страна. 
Преди седмица министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви, че за да бъде реализиран проектът, българското 
правителство иска от „Уестингхаус” да се яви като стратегически инвеститор, който да участва със свеж финансов ресурс в 
проекта и да не излиза от него възможно най-дълго. 
Според запознати с преговорите, компанията е искала да участва с проект и технология, а българската страна е трябвало 
да поеме разходите. Според последните изчисления, изграждането на 7-ми блок би струвало над 7 млрд. долара. 
--------------- 
Борисов:  
Не може да поемем ангажимент към "Уестингхаус"  
"Споразумението с "Уестингхаус" ще се работи, ако те са инвеститор – не търговец", потвърди в парламента премиерът 
Бойко Борисов.  
"Толкова много ядове ми създадохте с "Уестингхаус", заяви от парламентарната трибуна Борисов, цитиран от БГНЕС. Вече 
трети ден дори за прессъобщение не може да се разберем, добави той.  
"За този проект, по така възложената схема и подписани споразумения на предишното и по-предишното правителство, 
ние не може да поемем ангажимент. Не може да поемем ангажимент към "Уестингхаус", категоричен беше премиерът.  
Като инвеститори те са добре дошли, повтори той. 
 
√ ЕС премахна квотите за прясно мляко 
От днес производството и търговията стават изцяло на пазарни принципи, без ограничения. 
От полунощ Европейският съюз премахна квотите за производство на прясно мляко, които в продължение на три 
десетилетия ограничаваха фермерите. От днес производството и търговията стават изцяло на пазарни принципи, без 
ограничения. У нас изкупните цени на прясното мляко паднаха драстично в последните месеци, припомня БНТ.  
Притесненията са, че след премахването на квотите производството на мляко в повечето развити страни ще нарасне 
значително и големи количества млечни продукти ще залеят Югоизточна Европа, включително и България. Това ще доведе 
до спад на и без това ниските изкупни цени на млякото у нас и ще затрудни оцеляването на животновъдите. За да направи 
прехода към безквотно производство по-лек земеделското министерство предприема мерки, сред които са в договорите 
за изкупуване задължителто да се посочва цена и създаване на търговски фирми, в които да влизат дребни 
млекопроизводители, които да продават по-големи обеми и да се борят за по-висока цена. 
 
√ Дончев обеща помощ за селата при кандидатстване за европари 
Той посочи, че за периода 2014 - 2020 година се предвижда програмата за развитие на селските райони да е с общ обем 
2,9 млрд. евро, от които 2,6 млрд. евро са европейско финансиране. 
Ангажимент на изпълнителната власт е подпомагането на местната администрация в посока засилване на техния капацитет 
за кандидатстване по европейски проекти. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на парламентарния блиц 
контрол, предаде БГНЕС. 
Какви действия предприема правителство с цел нормален живот на хората в селата, има ли възможност държавната  
администрация да оказва помощ на малките общини по отношение изготвянето на проекти за кандидатстване за 
европейски пари, попита зам.-председателят на парламента Явор Хайтов от БДЦ. 
Основен инструмент за подобряване на дейностите в малките региони е "Програма за развитие на селските региони", каза 
в отговор Томислав Дончев. Той посочи, че за периода 2014 - 2020 година се предвижда програмата да е с общ обем 2,9 
млрд. евро, от които 2,6 млрд. евро са европейско финансиране. 
Тази програмата покрива целият спектър от дейности по подпомагане на предприятия и инвестиции във всички видове 
икономическа дейност и инфраструктура, обясни Дончев. Последният вариант на програмата е изпратен на 26 февруари 
2015 година и до средата на годината ще имаме одобрена програма, обеща Дончев. Той добави, че цялата мрежа от 28 
информационни центрове от края на годината ще дава по-активна информация и услуги или подпомагане на всички 
кандидати. 
 
√ Калфин е за уеднаквяване на отпуска по майчинство за всички деца 
Трябва да се стимулират работещите жени да раждат, но не чрез социални помощи, смята вицепремиерът 
Държавата трябва да насърчава раждането на повече деца от работещи и отговорни родители, категоричен е 
вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. Според него нормативната база, според която до трето дете 
продължителността на отпуска по майчинство е две години, а след трето - година и половина, няма никакъв смисъл. 
Калфин е категоричен, че ще работи за промяна в това отношение. 
Министърът се срещна с представители на Асоциация "Родители", съобщиха от социалното ведомство, цитирани от 
"Дарик". 
Калфин заяви, че е отворен за всякакви конструктивни предложения, свързани с поощряване на работещите родители, 
стига да не влизат в противоречие с европейските директиви и световните конвенции, по които България е страна. 
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Министърът изрази убеждението си, че работещата жена между 30 и 45 години например трябва да бъде насърчавана от 
държавата да ражда второ или повече деца, но със сигурност не чрез социални помощи. „Не бива да си мислим, че 
помощите за деца са това, което ще мотивира една жена да си прекъсне работата", отбеляза той. 
Министър Калфин изрази разбиране и към избора на жената да остане вкъщи, за да гледа децата си. Той подчерта, обаче, 
че към момента отпускът за гледане на дете у нас е един от най-дългите в Европа. "Независимо от дължината на отпуска, 
той трябва да е еднакъв за всяко поредно дете, родено в едно семейство, а не само за първите три, както е досега", 
коментира още министърът. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Държавният дълг надхвърля 10,6 млрд. евро 
Държавният дълг към края на февруари 2015 г. възлиза на 10,652 млрд. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4,308 
млрд. евро, а външните - в размер на 6,345 млрд. евро. 
В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25,3%, като делът на 
външния държавен дълг е 15,1%, а на вътрешния държавен дълг е 10,2% от БВП. В структурата на държавния дълг в края 
на периода вътрешните задължения заемат дял от 40,0%, а външните - от 60,0% на сто. 
В края на февруари валутната структура на дълга има следните стойности: 
75,7% - в евро; 
23,1% - в левове; 
0,5% - в щатски долари; 
0,8% - в други валути. 
Плащанията по държавния дълг през февруари възлизат на 13,5 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от 
началото на годината най-съществен е делът на тези в щатски долари - 87,7%, следван от тези в лева -  10,7% и в евро - 
1,6%. 
Държавногарантираният дълг през февруари достига до 342,5 млн. евро, от които 23,7 млн. евро са вътрешните държавни 
гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,8%. 
 
investor.bg 
 
√ Ще има възраст за пенсиониране в силовите ведомства, потвърди Калфин 
Ако нещо в системата не се промени, българите ще получават по-мизерни пенсии, защити предложенията си 
вицепремиерът 
В сектор "Сигурност" предстоят две големи промени по отношение на пенсионирането на служителите - ще се въведе 
минимална възраст за пенсиониране и ще се направи разграничение каква работа се върши от тях. Ще бъде разделена 
административната дейност на чиновниците от работата на тези, която предполага риск и е свързана с тежки условия. Това 
каза пред „Нова телевизия“ вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 
Ще бъде затегнат и режимът по отпускане на инвалидни пенсии, увери министърът. Той поясни, че в момента се 
доуточняват мерките с Министерството на здравеопазването, но скоро ще бъдат обявени. Калфин каза, че за миналата 
година над 50% от пенсиите в страната са били инвалидни, или всяка втора пенсия. 
 „В последните години има силно нарастване на инвалидните пенсии. Те достигат своя пик, когато има висока безработица 
и спаднат доходите“, посочи Калфин. 
Не е нормално да се злоупотребява с тази система, посочи той. Като допълни, че предстоят промени в експертизата на 
работоспособността, той обясни, че лекарската комисия за ТЕЛК-овете трябва не просто да издава епикриза, но и да 
отбеляза какво могат да работят инвалидизираните хора, за да бъдат пълноценни. От там нататък ще се поеме от агенцията 
по социално подпомагане, по заетостта. 
Относно предложението за увеличаването на пенсионната вноска и възрастта за пенсиониране Калфин поясни, че мъжете, 
родени през 1964 г., и жените, родени през 1972 година, ще са първите, които ще се пенсионират на 65-годишна възраст, 
ако предложенията на Министерството на труда за промени в пенсионната система бъдат приети от Народното събрание. 
Това ще се случи съответно през 2029-та и 2037-ма година. 
"НОИ е един обикновен бюджет, който си има приходи и разходи. Голяма част от приходите идват от държавата, а това, 
което внасят работещите, е изключително малко". Той предупреди, че предвид демографските перспективи, пред които е 
изправена страната ни, ако нещо в системата не се промени, българите ще получават по-мизерни пенсии. 
Ще направим социалните програми така, че работодателите да имат стимул да ги наемат и да завършат трудовия си път, 
работейки, а не да се търси начин за пенсионирането им. Ще се разработят нови програми за стимулиране на 
работодатели, които да наемат хора над 55-годишна възраст. Сега действащите програми за наемане на такива хора са 
неефективни, каза вицепремиерът. 
Калфин припомни, че въпросът за доходите на хората над 55 години не трябва да се решава чрез пенсионната система, а 
чрез социалната. Изтъкна и това, че те притежават важни качества, каквито липсват на младите работници - имат опит, 
мотивация и трудови навици. 
Във връзка с обвиненията, че много хора цял живот не работят и получават социални помощи, а после се пенсионират и 
взимат пенсия, Калфин уточни: "Тези, които нямат стаж, в случай че нямат увреждания, в момента може да се пенсионират 
чак на 70 години, и то с пенсия, която е много ниска". 
Той бе категоричен, че е несправедливо да се намалява отпускът по майчинство след третото дете. 
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За "децата, които раждат деца", бе категоричен, че с новия закон за семейни помощи бабата няма да получава детски за 
непълнолетната майка, а ако майката ходи на училище, тя ще получи допълнителен стимул. 
 
√ Покритието на валутния борд е 148% към края на февруари 
Месечната динамика се обуславя най-вече от нарастването на резервите на банките в БНБ и парите в обращение 
Покритието на валутния борд е 147,8% към края на февруари 2015 г. Това разкрива месечният обзор за развитието на 
българската икономика на дирекция „Икономическа и финансова политика” към Министерството на финансите. 
Докладът, съдържащ информация за динамиката на основни макроикономически индикатори, показва, че 
международните валутни резерви покриват точно 147,8% от паричната база. 
Информация за международните валутни резерви дава сумата на активите на управление „Емисионно“ на Българска 
народна банка (БНБ), което отговаря за поддържането на валутния борд. 
Статиите, които попадат в активната страна на баланса, са парични средства и предоставени депозити в чужда валута, 
монетарното злато и други инструменти в монетарно злато, както и инвестициите на БНБ в ценни книжа. 
От своя страна паричната база, намираща се в пасива на управление „Емисионно“, представлява всички банкноти и монети 
в обращение, емитирани от БНБ, както и резервите на търговските банки при централната банка. 
Към пасивите се причисляват още депозитите на правителството и други държавни институции и депозитът на управление 
„Банково“, с което фактически се изравнява сумата на актива, съгласно устройството на валутния борд. 
 

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 27 февруари 2015 г. 
 

 
Таблица: БНБ 
 
Както знаем, една от функциите на валутния борд е да поддържа поне 100-процентово покритие на паричната база с 
международни резерви. 148% означават, че покритието е значително над изискуемия минимум. 
За сравнение – в края на януари 2015 г. покритието на валутния борд бе 156,7%, а към 31 декември 2014 г. - 165,1%. В края 
на 2013 г. покритието бе 164,9%, а в края на 2012 г. - 174,9 на сто. Цифрите варират както заради динамиката при паричната 
база, така и при международните валутни резерви. 
Към края на февруари общите чуждестранни запаси на Българска народна банка (БНБ) се увеличават с 9,8% на месечна и 
с 26,4% на годишна база до 33,6 млрд. лв. (17,2 млрд. евро), изчисляват от МФ. За сравнение – годишния ръст през януари 
бе в рамките на 12,8%. През февруари паричната база възлиза на 22,76 млрд. лв. (11,6 млрд. евро). 
Промяната в резервите във втория месец на 2015 г. се дължи най-вече на месечното нарастване на банковите резерви с 
35%. Банкнотите в обращение са другият компонент с положителен принос, който нараства с 1,3% след спада от 7% през 
януари, отчитат още от МФ. 
През месеца депозитът на управление „Банково“ в управление „Емисионно“ намалява минимално на месечна база при 
ръст от 8,7% в края на 2014 г. Понижението се дължи основно на спада в цената на златото през февруари. 
Тогава благородният метал поевтиня с 5%. МФ посочва, че сметките на други депозанти имат негативен принос за 
изменението на резервите заради месечното им понижение от 10%. 
Същевременно международните валутни резерви успяват да осигурят достатъчно покритие освен на паричната база и на 
вноса на стоки и услуги и краткосрочния външен дълг. 
Към края на декември 2014 г. нивото на резервите е достатъчно да покрие 6,9 месеца внос на стоки и услуги или 163,2% от 
краткосрочния външен дълг, показват данните на МФ. 
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√ Парламентът отхвърли проект на ПФ за данъчни облекчения за отглеждане на дете 
От ГЕРБ решиха, че това ще постави бюджета в риск 
ГЕРБ и Реформаторският блок отказаха подкрепа за проект на партньорите си от Патриотичния фронт (ПФ), с който да се 
въведат данъчни облекчения за родители, които не получават детски добавки. 
Депутатите на Красимир Каракачанов и Валери Симеонов вкараха искането си за обсъждане днес, възползвайки се от 
правото на всяка партия да има свое предложение за дебат в зала в първия ден на месеца. 
С проекта си за промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица от ПФ предлагаха облекчения за 
родителите в семейства с доходи над 350 лв. на човек на месец. Това е прагът, над който не се получават детски надбавки. 
ПФ настояваше от данъчната основа на тези родители да бъдат приспадани по 2 400 лева за първо дете, 4 800 за второ 
дете и 6 000 лева за трето и всяко следващо дете. 
По изчисления на Патриотичния фронт поправката ще засегне родителите на 400 000 от всичките 1,2 млн. деца у нас. 
"Настояваме за данъчни облекчения за най-коректните семейства – тези, които пълнят хазната с данъците си, които са 
отговорни към децата си, полагат грижи децата им да ходят на училище", обясни депутатът Димитър Байрактаров. От ГЕРБ 
настояха, че за промяната ще са нужни още 260 млн. лв. в бюджета, което ще постави изпълнението му под риск. 
В същото време председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова обясни, че ГЕРБ подкрепят философията на 
проекта за отговорното родителство. В крайна сметка ГЕРБ, РБ и ДПС гласуваха "въздържал се" и поправката не мина. 
 


