
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Приемът във ВУЗ 
Според проектозакона на просветното министерство ще се определят защитени специалности. 
Ще остане ли в миналото порочната практика с безразборния прием в университетите ни? Може ли това да е мярка за по-
качествено обучение? Според проектозакона на просветното министерство занапред ще се определят професионални 
направления и защитени специалности, към които няма голям наплив, но пък са важни за икономиката ни. Те ще се 
финансират приоритетно от държавата. Бизнесът също настоява отдавна за това. Представители на работодатели смятат, 
че е добре да се вложат средства в кадри, от които има нужда пазарът на труда. Ще срещнат ли подкрепа предлаганите 
промени обаче сред студенти, синдикати и ректори на висши учебни заведения? Предлагаме ви позиции по темата. 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България: Не е редно да плащаме за некачествени 
кадри 
Идеята държавната субсидия за специалностите в университетите да бъде в зависимост от реализацията, безспорно е 
добра. Асоциацията на индустриалния капитал в България е правила нееднократно такова предложение пред 
управляващите. Ако тя бъде приета и залегне с промяна в Закона за висшето образование, ще се заздрави връзката между 
висшите училища и пазара на труда. Пределно ясно е, че средствата от държавния бюджет трябва да са в пряка зависимост 
от качеството на обучение, респективно, от реализацията на дипломираните кадри, но не въобще, а по специалността. 
Ние, от бизнеса, плащаме данъци и очакваме срещу тях да получим образовани и квалифицирани хора за индустрията. 
Сега се оказва, че не получаваме това, от което имаме нужда, но за което сме дали парите си. Затова, не приемаме 
твърденията на някои ректори, които заявяват: „Бизнесът да не хленчи, като иска кадри, да си поръча, да си открие 
училища и да си ги обучава”. Платили сме данъци на държавата и срещу тях очакваме да получим полагащото се, не да 
даваме финансови средства два пъти, а висшите училища да произвеждат каквото те решат и могат. Ръководното в случая 
следва да са изискванията на пазара на труда, нуждите на икономиката. 
Колкото до качеството на образование и кой ще решава дали то е добро или не, както някои питат, е ясно: то се определя 
именно от реализацията по специалността, а не от анализите на агенции и институти. Ако дипломираните са търсени и 
наемани от предприятията означава, че качеството е добро. Не ги ли взимат, значи не е добро, от такива няма нужда. 
Логично е на университет, чиито випускници не са търсени, субсидиите да бъдат орязани. 
Сега, независимо от реализацията,  се обучават и произвеждат кадри, които след това не могат да намерят работа, тъй като 
няма нужда от тях. Бизнесът не иска да плаща за некачествената стока на университетите. Ако те си намерят пари извън 
държавната субсидия, да правят каквито искат обучение, но хазната да дава средства, е абсолютно погрешно. Практиката 
е такава във всички страни. Дори в частните университети в САЩ не си позволяват да поддържат обучение на ненужни 
специалисти, тъй като никой не би им платил. И у нас в частните е така, там бюджетът се формира от таксите. За разлика 
от тях, в държавните, хазната дава пари според броя на студентите. Те сами решават какво да произвеждат, а не това, от 
което имат нужда икономиката и обществото. 
Проф. Георги Михов, Ректор на Техническия университет в София: Парите да са според реализацията на специалистите 
Не само аз, но и колегите от Съвета на ректорите смятаме, че е много по-добре университетите да се субсидират според 
качеството на специалистите. Единият от компонентите на това качество е реализацията им на пазара на труда. 
Желанието на някои от кандидат-студентите се диктува преди всичко от модата към момента, а не от потребностите. Тоест 
формулата „субсидиите в зависимост от качеството” следва да бъде въведена и за средното образование, за да бъде 
подобрено и висшето. 
Възможно е някои да ме обвинят, че залагането на такъв модел ще ограничи правото на избор на младите хора да следват 
това, което желаят. На практика те имат право да учат каквото искат, но университетите ще намалят бройките за прием в 
специалности, които не се търсят много или реализацията им на пазара на труда е слаба. Това е съвсем естествено, 
бизнесът иска добри кадри, редно е такива да бъдат предоставени. 
Някои се опасяват, че ако бъде въведено условието субсидиране според реализацията, ще пострадат хората от 
хуманитарните специалности като географи, философи, психолози и прочие, които нямат пряко отношение към бизнеса и 
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не се наемат от него. Аз съм профилиран в областта на техническите науки и не мога да дам точен отговор как може да се 
реши казусът с хуманитаристите. Доколкото ми е известно обаче, и там има определена реализация. 
Субсидирането на университетите според това дали се търсят хора със завършена една или друга специалност е добра 
идея, но може да се осъществи за една част от дипломираните млади хора, наети от индустрията, от бизнеса. Другата част 
би следвало да се регулира с лостовете на държавата. По този начин ще може да бъде постигнат някакъв баланс. Защото 
пределно ясно е, че обществото ни има нужда от инженери, но са му необходими още учители, психолози, философи, 
лекари – все кадри, без които не може. 
Във всички случаи, независимо от изискванията на бизнеса и проекта на Закона за висшето образование за субсидиране, 
според реализацията на пазара на труда е необходимо да се създаде и условие за регулирано държавно присъствие при 
специалностите с хуманитарна насоченост. 
Димитър Туджаров-Шкумбата, шоумен и инженер: Нужни са ни млади хора с призвание 
Аз съм нагледен случай на дипломиран инженер, който е работил само осем години по специалността си. Завърших 
Висшия машинно-електротехнически институт (сега Технически университет – София), направих и магистратура по 
риторика във Философския факултет на Софийския университет, но се утвърдих като актьор и шоумен. 
Смятам, че е редно субсидирането на специалностите в университетите да зависи именно от реализацията на кадрите, 
които те произвеждат. Такива като мен, завършили едно, но работещи друго, не са много. Според мен това, което се прави 
в световните университети, парите да са в зависимост от качеството на образованието, което се измерва с реализацията, 
трябва да се въведе и в България. Ние не сме особено богата страна, за да пилеем пари. Бъдещето е в разумното им 
харчене, включително и в сферата на образованието. 
В повечето случаи младите хора, когато записват висше образование, избират нещо, което ги привлича, звучи им 
интересно, модерно. Ентусиазмът започва да стихва със следването, а към дипломирането те откриват, че призванието им 
е в друго нещо. Аз съм точно такъв случай. Като ученик бях отличник, силата на гимназията по математика. Родителите ми 
настояха да стана инженер и аз записах да уча в Техническия университет. Следването ми мина безпроблемно, работих 8 
години като инженер, но се оказа, че призванието ми е актьорството. Имах няколко години, в които през деня работех в 
Кремиковци, а вечер правех спектакли, докато с времето призванието взе връх, а инженерството бе изоставено. 
В България студент се става много лесно - колкото влязат, толкова се дипломират. Редно е с промяната в Закона за висшето 
образование да се промени и начинът на прием в университетите, за да не попадат там хора, които трошат 5 години 
държавни пари, но после не работят по специалността. Макар че съм инженер Туджаров, аз съм си Шкумбата, ще завърша 
с виц: 
„Син отива при баща си и казва: „Тате, 7 години съм в университета – 5 прекъсвах, 3 презаписвах. Отказвам се”. Баща му 
отговаря: „Сине, голям си вече, можеш да взимаш самостоятелни решения. Ние обаче с дядо ти, не се отказваме, 
продължаваме да следваме”. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Пускат 293 млн. лева за малки и средни предприятия 
Министерството на икономиката стартира приема на проекти по новата оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност”, става ясно от съобщение на сайта на ведомството. 
Общият размер на безвъзмездната помощ от ЕС е 293 374 500 лева. Приемат се документи за подобряване на 
производствения капацитет. Целта е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малки и средни предприятия за 
подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния 
потенциал. 
Може да се кандидатства за подобряване на производството, за нови или подобряване на съществуващите продукти и 
услуги, за разнообразяване на асортимента, за внедряване на нови технологии. 
Подаването на проекти става онлайн чрез електронен подпис с попълване на формуляр за кандидатстване на адрес 
eumis2020.government.bg. 
Всички останали документи се подават на хартиен носител в Министерството на икономиката. 
До 8 юли ще се приемат проекти на фирми, занимаващи се с нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени 
производства. 
До 8 септември е срокът за високотехнологичните производства, а до 9 ноември за услуги. 
От министерството уточняват, че кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 21 дни 
преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси може да се пращат само по електронна 
поща, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. 
Няма да се дават разяснения, които съдържат становища за качеството на конкретно проектно предложение. Няма да 
бъдат изпращани и индивидуални отговори на зададени по процедурата въпроси. 
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√ Закон позволява одържавяване на банки 
Временно одържавяване на банки, изпаднали в затруднение, предвижда нов закон за възстановяване и преструктуриране 
на кредитни институции и инвестиционни посредници. Той е изготвен от Министерството на финансите и е пуснат за 
обществено обсъждане. 
Мярката с одържавяването се въвежда заради евродиректива, пише в мотивите към законопроекта. В момента в 
българското законодателство няма възможност държавата да стане собственик на частна банка. За временно 
одържавяване ще се иска разрешение за държавна помощ от ЕК. 
С новия закон се разширяват правомощията на БНБ. Ако тя прецени, ще може да назначава временни управители на банка 
с ликвидни проблеми или заплашена от такива. Временните управители ще са за една година, но е предвидена 
възможност срокът да се удължи. 
В момента БНБ може да поиска отстраняване на член от ръководството на банка и да го замени временно с друг. Може и 
да назначи квестори при поставянето на банка под специален надзор. 
Промяна има и в срока на надзора. С новия закон се предлага той да е не повече от един месец. В момента е записано, че 
банка може да бъде поставена под специален надзор за три месеца, като срокът може да се удължи с още толкова. 
Предвидена е и процедура за преструктуриране на банки. Тя ще се задейства, ако финансова институция е 
неплатежоспособна и ако чрез нея могат да се спестят публични средства. Ще бъде създаден и фонд за преструктуриране 
на банки. Парите в него ще се осигуряват от останалите банки. Вноските им ще се увеличават през следващите 10 г., за да 
стигнат до 2% от гарантираните депозити. Ако се налага използването на пари от бюджета, решението ще се взема от 
Министерския съвет. 
При преструктуриране на банка загубите ще се поемат от акционерите и кредиторите. Гарантираните вложители няма да 
участват в споделянето на загубите. 
Ако банка не може да се оздрави чрез преструктуриране, ще се поставя под специален надзор. 
 
Вестник Труд 
 
√ Подсилват консулства в Русия и Украйна 
Допълнителни служители ще бъдат изпратени в консулските ни служби в Москва, Санкт Петербург, Киев и Одеса, съобщиха 
вчера от Министерството на туризма. Целта е бързо и безпроблемно да бъдат обслужени туристите от Русия и Украйна, 
които правят last minute записвания за ваканция у нас. Още експерти ще бъдат изпратени и в консулските ни отдели в 
Кишинев, Минск, Техеран, Бейрут, Астана, Тбилиси, Истанбул и Бурса. 
Осигуряването на работата на допълнителните служители ще струва 331 хил. лв. Средствата вече са били преведени от 
бюджета на Министерството на туризма към Министерството на външните работи. Посочените консулски служби са в 
традиционни генериращи пазари за страната ни градове. От Министерството на туризма припомнят, че през миналото лято 
България е била посетена от около 480 000 руски граждани и над 180 000 украинци. Беларус се нарежда на девето място 
по чуждестранни туристи у нас с над 120 000 души. 
Назначаването на допълнителни служители в консулските служби е сред мерките, които Министерството на туризма 
предприема за преодоляване на очаквания спад от руски и украински туристи. В началото на февруари бе договорено да 
бъдат облекчени процедурите за издаване на визи на руски граждани. Търсят се и други възможности за задълбочаване 
на сътрудничеството между българските и руските власти, съобщават от ведомството. Според руските туроператори се 
запазват положителните нагласи към почивка в България. 
 
√ Завод за боклука в София от есента  
Заводът за преработка на битови отпадъци в столицата ще бъде готов до края на лятото. Съоръжението ще преработва над 
400 000 тона смет годишно. Това заяви днес кметицата на София Йорданка Фандъкова, която направи инспекция на 
строежа. 
Фандъкова не уточни конкректната дата за приключване на завода с мотив, че е възможно тя да се промени заради 
непредвидени обстоятелства, например лошо време. От думите й обаче стана ясно, че при забавяне без обективни 
причини строителят ще плаща по 200 000 лв. глоба на ден. Това се знае от изпълнителите, имаме оперативки всеки месец 
с най-големите им началници, за да са наясно, че този проект е ключов и не може да се позволи забавяне, каза Фандъкова. 
Заводът се намира в местността Садината при гара Яна, а в него ще се карат за преработка само битови отпадъци. В четири 
от сградите строително-ремонтните дейности вече са приключени, като е монтирано и голяма част от оборудването. От 20 
април дори текат проби на процеса на преработка. 
Стойността на обекта е 213 млн. лв., като над 84% от средствата са безвъзмездно финансиране по оперативна програма 
“Околна среда”. По думите на столичната кметица с построяването на този завод се решава въпросът на града с битовите 
отпадъци за десетилетия напред. 
На следващ етап ще се изгради и инсталация в “Топлофикация София” за оползотворяване на горивото, което се получава 
след преработка на отпадъците. Проектът е готов, а след неговата реализация се очаква потреблението на природен газ в 
столичната “Топлофикация” да бъде намалено с над 10%, което веднага би трябвало да се отрази и в поевтиняване на 
парното и топлата вода. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ Печалбите на бизнеса растат през 2014 г. 
С увеличението на приходите компаниите изоставят политиката за затягане на коланите 
Икономическото съживяване в България през 2014 г., регистрирано от националната статистика, е видимо и в отчетите за 
дейността на компаниите в страната. Обобщените данни за финансовите резултати на дружествата, които те са длъжни да 
декларират в Националната агенция за приходите (НАП), показват пълна противоположност спрямо предходната година. 
Приходите и печалбите растат, а оттам и платеният корпоративен данък. В резултат фирмите са спрели с политиката на 
затягане на колана и са си позволили повече разходи. Отделно самият брой на активните фирми също е нараснал 
значително. 
През изминалата данъчна кампания над половината от декларациите на дружествата са подадени по интернет. Което се 
дължи и на факта, че НАП даде възможност на фирмите и физическите лица да внасят документите по електронен път и с 
персонален идентификационен код (ПИК), а не само с електронен подпис. 
Повече от всичко 
Броят на активните фирми в България през 2014 г. е нараснал с 13% до над 304 хил. Печалбите на дружествата, 
преизчислени за данъчни цели, са се увеличи общо с 1.2 млрд. лв. (8% ръст). За сравнение – година по-рано имаше спад 
на този показател със 7.8%. Това, от една страна, означава повече приходи в бюджета, а от друга, показва, че фирмите са 
преодолели потъването от 2013 г. 
Разбира се, има и лоши новини. През 2014 г. общата сума на декларираните загуби е нараснала до рекордните 11.481 
млрд. лв., или 100.7% ръст спрямо предходната година. Тук обаче трябва да се има предвид ситуацията с Корпоративна 
търговска банка (КТБ). Заради процедурата по специален надзор, която продължи шест месеца, много дружества 
претърпяха загуби. От друга страна, се оказа, че много от кредитираните фирми са кухи, които обаче до миналата година 
са отчитали счетоводни печалби. 
Кой печели и кой губи 
Големият губещ е секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", 
където спадът на печалбите е средно 56.3% на годишна база. От една страна, влияние оказват цените на петрола и 
природния газ, които се понижиха значително през 2014 г. Трябва да се има предвид и политиката на правителствата през 
миналата година - имаше няколко поредни понижения на цената на електроенергията. 
Добивната промишленост за втора поредна година губи значителна част от печалбата си. През 2014 г. понижението е с 
29.5%, приблизително толкова беше и предходната година. Секторът търпи загуби заради спада в цените на суровините в 
световен мащаб. Котировките на желязната руда по световните борси например паднаха с повече от 50% през последната 
година. При въглищата понижението е с 30%. През февруари и март Националният статистически институт (НСИ) показва 
повишаване на добива, а международните играчи в сектора прогнозират спад на цените и през 2015 г. 
Статистиката на НАП на база подадените данъчни декларации от бизнеса за миналата година, която поиска "Капитал Daily", 
показва, че от общо 18 сектора губещите са пет. При останалите има някакъв ръст на печалбата. Най-голям е той в секторите 
"Култура, спорт и развлечения" (51.4%), "Хуманно здравеопазване и социална работа" (15.8%), "Преработваща 
промишленост" (15.7%) и "Транспорт, складиране и пощи" (13.4%). Подобрение има и при строителството, където 
печалбите са нараснали с 12.2% на годишна база. Всички тези числа обаче няма как да се гледат изолирано, без да се има 
предвид постоянното свиване през последните пет години и съответно ниската база. 
Ефектът върху бюджета 
Внесеният корпоративен данък от дейността на фирмите през 2014 г. се оценява на 1.645 млрд. лв., което е с 8% повече от 
предходната година. Приблизително това е и сумата, заложена в бюджета за 2015 г. като прогноза. Размерът на 
надвнесения данък остава без промяна – 78 млн. лв. 
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√ Трудните здравни реформи 
Какви са промените, които парламентът ще гласува и къде са спорните точки 
Какво повече може да иска един реформатор от това всеки да получава спешна помощ за най-много 40 минути във всяка 
точка на България, най-тежките заболявания да са напълно безплатни за пациентите и здравната каса наистина да ги 
покрива, а болниците в България да станат поне малко под 400? 
Това са и основните акценти на здравната реформа, която провежда правителството. До момента най-напредналата й фаза 
са промените в Закона за здравното осигуряване, които са на второ четене в здравната комисия на парламента. Основните 
проблемни текстове по тях обаче все още са на фаза отлагане. В процес на обсъждане са промените в Закона за лечебните 
заведения, които предвиждат намаляване на броя на болниците и въвеждане на задължителна здравна карта. Ако тя се 
спазва, здравната каса няма да е длъжна да сключва договор с всяка нова клиника, както е сега. 
Предложенията на здравното министерство обаче опират до гласуването на народните представители и в част от случаите 
най-важните от тях претърпяха корекции, които ги обезсмислят. Тепърва предстоят дебатите за най-важните промени – 
разделянето на здравните услуги на спешен, основен и допълнителен пакет, за който ще има листи на чакащите или ще се 
плаща.   
1. Лицензите на болниците 
Една от основните промени, които здравният министър предлага, е здравната каса да може да прекрати договора си с 
клиники или цели лечебни заведения, ако те системно не предлагат качествена услуга и ако пациентите не са доволни от 
лечението и отношението в тях. Критериите за качество се изработват от Съюза на медицинските специалисти по водещите 
европейски стандарти и ще бъдат предложени от Българския лекарски съюз. Удовлетвореността на пациентите ще се 
измерва по обективна методика и акцентът върху това те да имат думата е в основата на духа на закона. Управителят на 
здравната каса д-р Глинка Комитов предупреди, че ако депутатите не гласуват предложените текстове за контрол, 
законодателният орган ще бъде виновен за това, което се случва в здравеопазването. 
След дискусии в парламентарната здравна комисия обаче този текст беше бламиран и в крайна сметка беше гласувана 
негова модификация. Ако болниците системно не предлагат качествени услуги и пациентите пускат жалби срещу тях, в 
крайна сметка те отначало само ще бъдат глобявани по силата на действащия Национален рамков договор. 
Предложението беше на д-р Красимира Ковачка от БДЦ и получи одобрение като компромисен вариант, след като 
депутати от опозицията многократно изтъкнаха, че тези текстове могат да се използват за натиск върху директори на 
болници. Красимир Петров, народен представител от ГЕРБ, заяви, че има неяснота как ще се оценява неудовлетвореността 
на пациентите и не е редно да се приема текст, без да се знае какво здравното министерство ще запише в методиката.  
Критериите за качество са по-скоро ясни и би трябвало да включват нивата на смъртност, успешни операции, 
вътрешноболнични инфекции, брой излекувани пациенти и др. Заедно с мнението на пациентите те обаче няма да водят 
до друго, освен до парични санкции. 
2. Спешна помощ, основен и допълнителен пакет 
Истинската битка, която се очаква да се разрази през следващите седмици, е за разделянето на здравните услуги на три 
пакета – за спешна помощ, основен и допълнителен.  
Право на спешни услуги ще имат всички граждани, независимо дали са здравноосигурени. Министерството обаче планира 
да стесни случаите, в които се звънни на 112 и се вика линейка по начин, за който екипите на линейките настояват от 
години. В момента "Спешна помощ" се вика за всякакви дреболии до степен, до която понякога не достигат линейки за 
наистина тежките случаи. Освен това множество мними пациенти подават фалшиви сигнали, а глобените и осъдени за това 
са единици. Другата идея на здравния министър е клиниките, които 24 часа дават спешни дежурства и поддържат екипи, 
да получават допълнително средства. На практика те са 49 в цялата страна.  
 Според стратегията на правителството идеята е лечението на основните заболявания, които водят до смъртност в 
България, да се лекуват напълно безплатно и пациентите да не доплащат нищо за тях. Става въпрос за инфаркт, инсулт, 
онкологични заболявания, някои белодробни заболявания, майчино и детско здравеопазване. Мотивите на д-р Петър 
Москов са, че в момента здравеопазването за най-тежко болните не е безплатно и те са принудени да доплащат за 
изследвания, консумативи и лекарства. Един от най-ярките примери за това са пациентите със сърдечно-съдови 
заболявания, чиито лекарства се покриват средно 25% от здравната каса, което е причина за това те да не се лекуват добре 
и България да е водеща в ЕС по смъртност от тези болести. Другият са пластините, винтовете и пироните, които се 
имплантират при операции на счупени кости. С изключение на тазобедрената и колянната протеза, които се покриват 
частично, останали ортопедични импланти не се заплащат от здравната каса и пациентите са принудени да ги купуват сами. 
В част от случаите пациентите с онкологични заболявания доплащат за част от медикаментите си, присъстват в листи на 
чакащите за лъчелечение и доплащат изследванията за развитието на тумора.  
На теория здравната каса покрива напълно основния пакет и в момента всички възможни заболявания са включени в него. 
На практика обаче това далеч не е така и по изчисления на болничните мениджъри клиничните пътеки за лечение в 
болница например са финансирани до 70%. Другият показател за това колко наистина струва здравеопазването са 
изчисленията на Световната банка за доплащането в брой от домакинствата – те са шокиращите 4 млрд. лв. при общо 3 
млрд. лв. публични средства, отделяни за здраве.  
Кое заболяване да влиза в основния пакет ще определи здравното министерство със специална наредба, след като законът 
бъде гласуван и вероятно това ще се случи през юни. И докато със заболяванията в основния пакет вероятно няма да има 
никакъв проблем, основните притеснения се въртят около тези в допълнителния. Защото, когато нещо влиза, нещо трябва 
да изпадне. Досега изявленията на министерството са, че това няма да бъдат спешни състояния, поради което за тях ще 
има листи на чакащите, а ако не иска да чака – пациентът ще трябва да доплаща в брой или чрез здравен застраховател.  
Тези текстове бяха отложени от здравна комисия, за да се гледат в присъствието на министъра.  
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3. По-малко болнищи 
В момента около 400 лечебни заведения изпълняват болнични услуги. В някои от тях става въпрос за еднодневни 
операции, които се извършват при амбулаторни условия. В повечето случаи обаче става въпрос за болници – 
многопрофилни или специализирани, чийто брой е един от най-големите в ЕС на глава от населението. На практика 
населението намалява, но хоспитализациите се увеличават и през миналата година по статистика над 2 млн. души са 
лежали в болница. Причината за това е именно огромният брой болници, които логично приемат всеки, обърнал се за 
помощ.  
В началото на мандата си Петър Москов обяви, че ще се опита поне държавните болници да нямат статут на търговски 
дружества, както е по закон, а да са организации, които не работят на печалба. След одита на Военномедицинска академия 
и отстраняването на ген. Стоян Тонев от парламента в клиниките беше назначена проверка дали имат сключени неизгодни 
договори, чиито резултати не бяха оповестени. В момента тече проверка как са натрупани дълговете на клиниките, защото 
е явно, че преобразуването няма как да се получи, докато болниците дължат около 400 млн. лв. на доставчиците си. 
Последната широко огласена идея за намаляване на броя на клиниките е сливането им. Първоначално министерството 
обяви, че слива софийските "Св. Иван Рилски" и Александровска, заради което уволнява директора на първата - Дечо 
Дечев. След това стана ясно, че ще се сливат само администрациите на деветте болници в карето около Александровска, 
за да може да се икономисва от мащаба при управлението им и при обществените поръчки.  
Лостът, който всъщност ще намали броя на болниците, е заложен в проектозакона за лечебните заведения, който се 
обсъжда в момента. Според текстовете Националната здравна карта ще бъде задължителна, което означава, че ако има 
свръхпредлагане на услуга в един район, здравната каса ще избира с коя клиника да сключи договор и с коя не. Ако 
определена клиника не сключи договор, това на практика означава, че тя ще трябва да работи само с частни пациенти, 
което ще доведе до нейното закриване, при положение че конкурентите й получават пари от здравната каса и болните не 
би трябвало да доплащат нищо там. 
4. Бъдещето на здравната каса 
Здравната комисия не можа да постигне консенсус по настояването на здравното министерство държавата да има пълен 
контрол върху управлението на здравната каса. Гласовете се разделиха поравно за и против предложението и в крайна 
сметка пленарната зала ще реши това. Мотивът на здравния министър е, че по този начин министерството ще носи пълна 
отговорност за решенията как се управляват парите от здравни вноски.  
Опозицията, както и работодателските организации, са на мнение, че по този начин се одържавява касата в полза на 
плащащия най-малък размер здравни вноски. В момента държавата осигурява с малко под 1 млрд. лв. около 4.5 млн. души 
– държавни служители, пенсионери, деца и др., а частният сектор внася 2 млрд. за 1.6 млн. души. Анализът на Световната 
банка обаче показва, че в настоящия си вид НЗОК не работи, защото няма никаква автономия и собствена политика – тя 
сключва договори с всички доставчици, получили лиценз от здравното министерство, работи по наредби, издадени от 
здравното ведомство, и по лекарствен списък, утвърден от независим съвет, който определя цените на медикаментите и 
колко да плаща НЗОК за тях. 
 
√ Фермерите ще избират от три варианта за удължаване на срока за субсидии 
Земеделските производители ще трябва да изберат през тази седмица един от трите предложени от агроведомството 
варианта за срока за кандидатстване за европейски субсидии. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава 
Танева по време на четвъртия национален събор на овцевъдите. 
Предложенията 
Офертите са три - срокът да остане без промяна, да бъде удължен с две седмици или стопаните да имат още един месец 
допълнително за внасяне на необходимите документи. Сегашният срок за подаване на заявки за евросубсидии за 
обработвана площ изтича на 15 май. Заради новите изисквания към фермерите, включително доказване на правно 
основание за ползване на нивите, селските стопани се оплакаха, че времето за кандидатстване не е достатъчно, и поискаха 
срокът да бъде удължен. Европейската комисия допусна възможността за месец удължаване на приема на документи за 
помощите. 
"Подготвили сме писма до браншовите организации с три предложения, като сме представили предимствата и 
недостатъците на всяко от тях", обясни Танева. Крайното решение ще се вземе преди 15 май от земеделското 
министерство по предложение на фермерските организации. 
Те, както винаги, са доста разединени в исканията си, но Десислава Танева ги предупреди, че при удължаване с 
максималния възможен срок от 30 дни ще има съответно забавяне на изплащането на директните субсидии и това може 
да се отрази негативно върху плановете на фермерите. 
Пред овцевъдите Танева коментира, че ръководеното от нея ведомство се стреми да стимулира производителите да 
отглеждат по-продуктивни животни и преференции получават фермерите, отглеждащи животни под селекционен контрол. 
Това са животни, които са високопродуктивни и по този начин носят повече приходи на производителите, посочи тя. До 
месец ще бъдат завършени текстовете по новата програма за развитие на селските райони, а през юни ще започне мярката 
"Млад фермер", обяви още министърът. 
Нови правила 
Настоящата година е първата, в която влизат правилата на новата обща селскостопанска политика, които ще действат до 
2020 г. Така например освен базовата субсидия за декар фермерите могат да получават различни добавки - за "зелени" 
дейности, млади производители, т.нар. преразпределително плащане, осигуряващо по-висока от средната сума за 
заявените първи 300 дка в стопанството, и др. Освен това ще се прилагат и нови схеми за подпомагане на секторите 
животновъдство, плодове, зеленчуци, протеинови култури (соя, леща, грах и др.). Това пък е свързано и със съответните 
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промени при кандидатстването. Годишно за субсидии кандидатстват над 85 хил. земеделци, като се очаква от 2015 г. броят 
им да нарасне заради по-високите суми, които евентуално могат да получат по-малките производители. 
За настоящата кампания субсидиите за фермерите ще достигнат 1.5 млрд. лв., като парите ще бъдат изплатени в края на 
годината и в началото на следващата. 
 
√ Ползите от членството в Европейския съюз 
Повечето хора имат по-голямо доверие на европейските институции, отколкото на българските, показва изследване 
на "Отворено общество" 
Това изследване на обществените нагласи на българските граждани към ЕС съвпада по време с десетата годишнината от 
подписването на Договора за присъединяване на 25 април 2005 г.. На 1 май 2015 се навършват и единадесет години от 
петата вълна на разширяване на ЕС с другите страни от Централна и Източна Европа. 
България сега е в деветата година на членство. Влизането в ЕС бе наистина исторически момент, който отбеляза 
"завръщането в Европа" с всички символични и материални предимства. 
Но страната остава най-бедната в ЕС с 45 БВП на глава от населението (ППС) на база ЕС28=100. От момента на влизането си 
България е под наблюдение в рамките на т.нар. Механизъм на сътрудничество и проверка поради недостатъци в областа 
на правосъдието, борбата с корупцията и организираната престъпност. 
"Индексът на настигане" на Институт "Отворено общество" показва, че България не настига успешно желаните нива на 
развитие на по-старите страни членки в областта на икономическо развитие, качество на живот, демокрация и управление 
– за разлика от доста от други страни със сходна историческа съдба.  
Една линия на разсъждение би предположила, че провалът на България да настигне показателите на по-развитата част от 
Европа може да предизвика недоволство от самото членство в ЕС. Така неудовлетворението на българите от тяхното 
правителство или собствено положение би се проектирало върху членството на ЕС и нагласите към "Брюксел". Но обратен 
аргумент би гласял, че българските граждани може би гледат към ЕС и Брюксел като външен център на контрол, който ще 
подобри положението на страната или като модел на развитие, който е единствено подходящ за страната. 
Последствията на глобалната икономическа криза, които все още влияят негативно върху страната, неспособността на ЕС 
да овладее кризата в Гърция, промененият геополитически контекст с конфликта в Украйна са допълнителни фактори, 
които влияят директно или индиректно върху въприятата относно ЕС. Геополитичекото съревнование подхранва 
алтернативни наративи, които отричат консенсуса за "европейски път на развитие" в рамките на ЕС и активно се 
прокламират от партии и групи в обществото. 
64% позитивни и 22% негативни оценки 
През 2015 година по-голямата част от българските граждани - 64,4%, продължават да оценяват позитивно члеството на 
страната в ЕС. Около една пета (21,8%) оценяват членството негативно. Тези нагласи са останали почти непроменени през 
последните три години с известно подобрение през 2015 г. спрямо предишната 2014 г. Но затова пък има значително 
подобрение спрямо нагласите през 2008 г. – втората година на членство в ЕС, когато разликата между одобрение и 
неодобрение е била само 3% с 42,60% позитивни и 39% негативни оценки. Изглежда, че през годините българските 
граждани са започнали да оценяват ползите от ЕС.  
Подръжниците на десните партии – на Реформаторския блок и ГЕРБ, остават най-положително настроените към членството 
в ЕС, с дял от 93% и 82% съответно. Данните за националистическите партии донякъде оборват конвенционалната логика, 
тъй като техните избиратели имат доста положителна оценка за членството в ЕС. 67% от подръжниците на Патриотичния 
фронт, съставен от ВМРО и НФСБ, изразяват положителна оценка за членството на фона на 64% за страната като цяло. 
Делът на оценяващите позитивно ЕС сред подръжниците на Атака е 64%, което е и средното за страната.  
Въпрос на доверие 
Българските граждани имат по-голямо доверие в европейските институции, отколкото в националните институции и това 
не се е променило в последните години. През 2015 г. делът на хората, които вярват в институциите на ЕС е 41,7% сравнено 
със само 12,4%, които вярват повече на националните институции. Има увеличение на доверието в ЕС с 5% спрямо 2014 г., 
но резултатът е идентичен с този за 2011 г. и 2013 г.. Доверието към българските институции достига нови ниски нива, като 
пада от 16% през 2012 г. до 12,4% през 2015 г. Делът на хората, които вярват едновременно и на европейските и на 
българските институции не варира много през годините. 
Това, което е по-притеснително, е че почти една пета от участвалите в изследването не вярват нито на европейските, нито 
на българските институции. 
Ползите на едно членство 
Трите най-големи ползи от членството в ЕС според българските граждани съответно са възможности за: (а) работа, (б) 
пътуване в чужбина, (в) образование. 
Интересно е да се отбележи, че има промяна в класацията през годините. "Достъп до европейските фондове" е на четвърто 
място през 2015 г., след като този аргумент е заемал трето място през 2013 г. и 2014 г. Затова пък "възможности за 
образование" се качват на трето място тази година, след като са заемали пето или шесто място в предишни години. И 
докато "правила и законност" са били трети в класацията през 2008 г., слизат на по-долни позиции, вероятно след като 
българите не хранят големи надежди, че това ще се промени автоматично само поради членството в ЕС. 
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√ Нов ред за банките ще ги предпазва от фалити 
Целта е кризите да се тушират на ранен етап и да не се харчат пари на данъкоплатците заради затваряне на 
финансови институции 
След като въведе първите две нива на защита срещу банкови кризи и хаос на капиталовите пазари, България е на път да 
включи и третия, последен щит, с което ще възприеме единната европейска методология, изработена след глобалните 
финансови шокове от 2009 г. Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на изцяло нов 
закон, който ще се прилага спрямо банки и инвестиционни посредници в затруднение. С него се уеднаквяват практиките, 
които се прилагат в целия Европейски съюз, и се преформатират ангажиментите на собствениците на банки и 
инвестиционни посредници така, че да се сведе до минимум възможността компаниите им да бъдат спасявани с пари на 
данъкоплатците. 
България вече прие правилата, по които ще допуска централизиран европейски банков надзор, и изравни размера на 
гарантираните суми. Сега се пристъпва и към регламентиране на правилата и отговорностите в процесите по 
преструктуриране и оздравяване, което беше очаквано от участниците на финансовите пазари. Сред новостите, които 
законът въвежда, са съкращаване на срока, в който една банка може да бъде държана под специален надзор, възможност 
за ранно задействане на институциите, преди да са настъпили ликвидни проблеми, създаване на нови фондове и схеми за 
финансирането им, за да е наличен ресурсът за незабавно действие при кризи. 
Какво се променя 
Мотив да бъде написан нов закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници е необходимостта българската нормативна уредба да се синхронизира с европейските директиви, които бяха 
разписани през миналата година. Тяхната амбиция пък е да унифицират практиката за справяне с банкови кризи в ранен 
етап и да се предотврати възможността финансовите проблеми на отделни кредитни институции да се пренасят върху 
цялата банкова система. Единната методология би трябвало да сведе до минимум опасността от използване на публични 
средства за подпомагане на неплатежоспособни банки. Така например, ако банката или посредникът са в икономическа 
група, то не само акционерите и кредиторите им, но и свързаните с тях компании ще трябва да оказват подкрепа. 
Банките ще са длъжни да имат план за преструктуриране, който да актуализират веднъж годишно и да подлежи на 
одобрение от надзорния орган. При изготвянето на този план освен подробна информация за акционерите и 
юридическите лица в групата ще се предоставя схема за критичните операции в институцията, всичките й задължения, в 
това число необезпечените и подчинените. 
Законът определя Българската народна банка (БНБ) като органа, който ще преструктурира банки, а Комисията за финансов 
надзор (КФН) като институцията, която има правомощия да преструктурира инвестиционни посредници. Решенията на БНБ 
ще се вземат на управителен съвет, тоест отговорността ще е колективна, а не персонална. В закона изрично е записано, 
че "Българската народна банка, членовете на управителния съвет и служителите на БНБ не носят отговорност за вреди от 
действия или бездействия при изпълнението на задълженията им съгласно този закон, освен ако са действали умишлено". 
По същия начин ненаказауеми ще са и представителите на КФН. 
БНБ и КФН ще си сътрудничат и ще обменят информация с Европейския банков орган (ЕБО) при изпълнение на 
задълженията си по този закон. Регулаторите са длъжни да отчитат потенциалното въздействие, което решенията им биха 
оказали, върху всички държави - членки на общността. 
Преди нарушението 
Институциите ще могат да се намесват превантивно, когато банка или инвестиционен посредник нарушат или са близо до 
нарушаването на капиталовите изисквания или тези за ликвидност. Тогава БНБ или КФН ще имат право да назначат 
временен управител в рисковото дружество. Той ще бъде избиран на органа по преструктуриране, който пък ще преценява 
дали лицето има необходимата квалификация и познания за изпълнение на възложените му задачи. Това значи, че банката 
или посредникът може да нямат ликвидни затруднения и да не са пред фалит, но преценката на регулатора е, че има 
опасност от достигане до такова състояние, и затова спрямо тях да се приложат специални мерки. 
Алтернатива на несъстоятелността 
Процедурата по преструктуриране се разглежда като алтернатива на производство по несъстоятелност. При нея ще се 
извършва разпределение на загубите между акционерите и кредиторите, като се цели запазване на финансовата 
стабилност и ограничаване на загубите за данъкоплатците. Преструктурирането може да включва продажба на стопанска 
дейност, подкрепа чрез мостова институция (създадена целево), обособяване на активи и споделяне на загуби. 
Последните се поемат първо от акционерите, а след това от кредиторите. Те няма да понасят загуби, по-големи от тези, 
които биха търпели, ако банката или посредникът се прекратят чрез производство по несъстоятелност. Според закона в 
срок до един месец от прилагането на инструмент за споделяне на загуби се изготвя план за оздравяване на дейността. 
Как ще се финансират операциите 
Финансирането на преструктуриране ще се извършва чрез специално създадени фондове. Новият фонд за 
преструктуриране на банките ще се управлява от управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. В 
случай на нужда ще се създава и аналогичен фонд за преструктуриране на инвестиционните посредници. Средствата в тях 
ще се използват с решение на регулаторите. 
Фондът за преструктуриране на банките ще се пълни с вноски от банките и постъпленията в него трябва да достигнат до 
2% от размера на гарантираните депозити в тях. Това целево ниво няма да бъде постигнато изведнъж, а в срок до 10 
години. Освен стандартно определени вноски ще се определят и индивидуални рисковопретеглени вноски за банките, 
като има и опция за извънредно събиране на вноски. Това означава, че по-рисковите банки ще плащат повече. Размерът 
на вноските ще се определя до 31 март всяка година от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Когато целевото 
ниво бъде постигнато, БНБ ще издаде решение да се спре събирането на годишни вноски. 
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Счита се, че към момента е неоправдано създаването на специализиран фонд за преструктуриране на инвестиционни 
посредници, тъй като на пазара няма такива, които са със системно значение. При възникването на такива проблеми в 
сектора ще се действа по аналогичен начин със създаването на фонд и система за финансирането му. Законът дава 
възможност и да се набират допълнителни средства от алтернативни източници на финансиране при извънредни 
обстоятелства. 
Кога се намесва държавата 
В случай че разписаните мерки не постигнат целта за предотвратяване на системна криза, законът разписва ред, по който 
може да бъде оказана държавна подкрепа. Тя ще идва по линия на два допълнителни инструмента - за държавна 
капиталова подкрепа и за финансова стабилизация. Те ще се прилагат с решение на Министерския съвет. 
Първият от тях - капиталовата подкрепа, ще се изпълнява чрез участие на държавата и принудително увеличаване на 
собствения капитал на банката в режим на преструктуриране. При процедурите акционерите губят право да участват, с 
което техните дялове се размиват. 
Особени положения 
С промените се регламентира и ред, по който ще се оспорват решенията на БНБ или КФН, когато те действат за 
предотвратяване на кризи. Исковете ще се разглеждат от Върховния административен съд (ВАС) и право да ги предявяват 
имат всички засегнати лица. Оспорването обаче няма да спира действията на регулаторите. В светлината на пресния 
пример с КТБ, когато съдът отхвърли опитите на акционери да обжалват актове на БНБ, тази промяна ще запълни 
нормативен пропуск. 
Министърът на финансите ще бъде ангажиран в процедурата, доколкото случващото се може да окаже въздействие върху 
публичните финанси. Законът задължава министъра да е информиран за текущото финансовото състояние на банката или 
посредника и плана за преструктуриране. Той ще разполага с три дни, за да одобрява решенията на органите по 
преструктуриране. 
Всички участващи институции ще се задължат да спазват професионална тайна - БНБ, КФН, Министерство на финансите, 
извънредните или временни управители, фондовете за гарантиране на влоговете в банките и за компенсиране на 
инвеститорите, одитори и други. 
Промените 
- От шест на един месец се скъсява срокът на специален надзор в банките 
- Фондът за гарантиране на влоговете в банките става привилегирован при събиране на вземанията 
- Нови фондове ще набират ресурс за преструктуриране на банки и посредници 
- Акционери и кредитори ще споделят загубите 
- Държавата ще е помощник от последна инстанция. 
 
Вестник Сега 
 
√ Временен управител ще надзирава банки в затруднение 
Нов фонд ще се занимава с преструктурирането на кредитните институции 
Временен управител ще работи в ръководството на банка, изпаднала в затруднение, ако БНБ преценени, че това ще 
подобри финансовото й състояние или ще помогне за преодоляването на допуснати нарушения. Нещо повече - при 
назначаването на временен управител БНБ може да му възложи той да работи съвместно с управителния орган на банката 
или пък изцяло да изземе функциите му. Това става ясно от нов проектозакон за кредитните институции. Той е изготвен от 
финансовото министерство и бе публикуван за обществено обсъждане в края на миналата седмица.  
Промените са в отговор на европейските изисквания и имат за цел "да се установи ефективна рамка на европейско ниво 
за справяне с банкови кризи на достатъчно ранен етап, така че да се предотврати пренасянето на финансовите проблеми 
на отделни кредитни институции върху цялата банкова система". С новия закон ще се премахне във възможно най-голяма 
степен необходимостта от използване на публични средства за подпомагане на неплатежоспособни банки. 
Законопроектът предвижда още промяна на срока, в който БНБ може да постави дадена банка под специален надзор - от 
6 месеца на 1 месец. Така БНБ ще може да се намесва по-рано, в случай че някоя банка наруши изискванията за капиталова 
адекватност. 
Предвижда се и създаването на специален Фонд за преструктуриране на банки, който ще се управлява от Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките. От финансовото министерство предлагат новият фонд да разполага със сума, която е 
равна на 2% от размера на гарантираните депозити в банките у нас. Натрупването на средствата обаче няма да стане 
изведнъж, а постепенно - за срок от 10 г. след влизането в сила на закона. Фондът ще може да набира средства за дейността 
си и от дарения, заеми, чуждестранна помощ и др., предвижда законопроектът. Планирано е при необходимост да се 
набират и допълнителни вноски. Самото преструктуриране според проекта ще цели в кратки срокове да се разпределят 
загубите между акционерите и кредиторите, като се запази финансовата стабилност и се ограничат загубите за 
данъкоплатците. 
Държавата чрез БНБ ще може да се намесва по-активно и в самия процес на преструктуриране. Временният управител 
отново ще може да заменя изцяло функциите на ръководството на кредитната институция. Той ще може да започне 
преструктурирането й като алтернатива на производството по несъстоятелност. Това ще се прави, ако обявяването на 
банката във фалит би застрашило обществения интерес и би представлявало заплаха за финансовата стабилност в страната. 
Според изискванията на ЕК ще бъдат въведени и още два инструмента за преструктуриране - държавна капиталова 
подкрепа и временна държавна собственост. Те обаче ще се прилагат само след решение на правителството по 
предложение на финансовия министър. 



10 

 

 

ПРИЗНАНИЕ 
Бившият премиер Иван Костов е имал депозит от 150 хил. лв. с преференциален лихвен процент в КТБ. Това призна той 
пред Дарик радио. След поставянето на банката под специален надзор Костов е развалил договора и е оставил парите на 
обикновен влог по стандартните лихвени условия на банката. Така парите му са се озовали в графата "гарантирани 
влогове". "Изпратих уведомление, че развалям договора, и парите останаха на обикновен влог. Квесторите нямат право 
да откажат това", обясни Костов и допълни, че действията му са напълно законни. 
 
√ Разходите за председателството на ЕС ще набъбнат драстично 
Само за бронирани автомобили са необходими 40 млн. лв., администрацията трябва да проговори два езика 
Планираният бюджет от най-малко 60 млн. евро за подготовката и провеждането на българско председателство на Съвета 
на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. вероятно ще набъбне двойно, установи "Сега". Причината е, че нито 
има готова инфраструктура, нито обучени кадри.  
От стенограма на заседание на Министерския съвет се разбра, че премиерът Бойко Борисов на няколко пъти призовава 
колегите си да му кажат колко ще струва всичко, "за да може в следващите бюджети - 2016, 2017 г., Министерството на 
финансите да заложи тези средства, за да има време да се проведат обществени поръчки". От думите на премиера се 
разбира, че очаква и Брюксел "да помогне". Той дава за пример, че трябва да се купят 35-40 бронирани автомобила, в 
които да се возят пристигащите чужди премиери и министри, тъй като НСО имало само пет-шест. Само грубите сметки 
показват, че за автомобилите ще са нужни още около 40 млн. лв. Допълнително ще има разходи за охрана, микробуси и 
наеми на хотели. 
Допълнителен разход ще бъде и подготовката на кадри, които ще обслужват председателството. Все още не е ясно колко 
хора ще са необходими. Отсега обаче се знае, че всеки ще трябва да знае по два езика, както и да е запознат с европейския 
дневен ред. Надеждите на управляващите са, че поне тук ще получат финансиране по Оперативна програма 
"Административен капацитет". В противен случай разходите ще се увеличат още. 
През януари вицепремиерът Меглена Кунева посочи като прогнозна стойност минимум 60 млн. евро., но даде пример, че 
Латвия, която сега председателства съюза, е отделила 70 млн. евро. Финландия, Португалия и Словения са похарчили 
близо 80 млн. 60 млн. евро за България е оптимистичният вариант. Прогнозите са на база на някои от разходите на 
последните председателства на ЕС. Толкова е бил прогнозният бюджет на ирландското председателство на ЕС през 2013 
г. В крайна сметка се е оказало с 9 млн. евро по-малко. Малка подробност обаче, че това е вторият път, в който Дъблин 
председателства ЕС и вече има изградена инфраструктура и обучени кадри. При първото председателство през 2004 г. 
разходите са достигнали 110 млн. евро. Много вероятно е този сценарий да се повтори и с България.  
Не е ясно и къде ще се провеждат основните събития на българското председателство. Това също ще е допълнително перо. 
Засега се обсъждат два варианта - НДК или резиденция "Бояна". И в двата случая обаче ще трябва да се инвестират 
допълнително милиони за ремонти. На правителственото заседание Владислав Горанов предлага по-екстравагантен 
вариант. "Може да се мисли за пакетно затваряне в "Евксиноград" с кацане във Варна", заявява той. "Говорим за 
няколкостотин човека във всеки формат. Примерно, един Съвет на финансовите министри - вървят 100-200 човека", 
посочва Горанов. Очаква се да има около 55 заседания на министрите за шестте месеца. 
ИСКРИ 
Бъдещото харчене на парите ще става от 5 работни групи и това вече предизвика прехвърчане на искри между Кунева и 
външния министър Даниел Митов. Групата "Приоритети на българското председателство" ще се ръководи от Кунева, а 
Митов трябва да е неин заместник. Работата на останалите четири групи - "Административен капацитет", "Инфраструктура, 
логистика и сигурност", "Комуникационна стратегия и културна програма" и "Финансиране и обществени поръчки", реално 
ще зависи именно от оспорваната от Митов и Кунева група. Те ще се ръководят съответно от министрите Румяна Бъчварова, 
Лиляна Павлова, Вежди Рашидов и Владислав Горанов. Включването на Рашидов е с цел провеждане на културни събития. 
По време на ирландското председателство например са били организирани 929 мероприятия. От тях 420 са били по света 
- в Хърватия, в Австралия, в Китай, Босна, Сърбия и Русия, а 509 са били в страната. Програмата е включвала редица 
изложби, включително и в Париж. 
 
√ Световната банка ще помага на България за водната реформа още 6 месеца 
Световната банка ще продължи да помага на България за водната реформа, която е ключово условие да получим 
европейско финансиране през настоящия програмен период до 2020 г. по програма "Околна среда". Това стана ясно в края 
на миналата седмица, когато регионалното министерство се договори с Международната банка за възстановяване и 
развитие (част от групата на Световната банка) да удължи срока на споразумението за консултантски услуги. 
Договорът беше подписан през април миналата година и е на стойност 3.5 млн. лв. Действието му ще продължи още 6 
месеца - до ноември тази година. Експертите на Световната банка ще подпомагат нашите екипи по оптимизацията на 
разходите за постигане на съответствие с директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Това е свързано с 
изграждането на нови пречиствателни станции в много от населените места. България пое този ангажимент още при 
приемането ни в Европейския съюз, според изискванията на евродирективата, но направеното досега е недостатъчно. 
Проблемът е, че в повечето населени места въвеждането в експлоатация на нови пречиствателни съоръжения води до 
повишение на цените на водата, което е непосилно за много потребители. В същото време общините - като получатели на 
европейската помощ по тези проекти, не могат да поемат разходите по експлоатацията им. 
Удължаването на срока ще позволи да ползваме консултантските услуги на банката при изпълнението на стратегията за 
развитие и управление на ВиК сектора в периода 2014-2023 г. Част от тази стратегия е водната реформа. Консултантите ще 
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помагат и за изпълнението на предварителните условия за усвояването на средствата от европейските фондове в периода 
2014-2020 г. в сектор "Води". 
Споразумението включва и засилване на функциите и експертния капацитет на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Предвидена е техническа помощ за комисията при работата й за регулиране на отрасъл "ВиК" при 
изработването на нови законови правила, както и за промени в организацията на КЕВР. 
 
Вестник Преса 
 
√ Държавата готви закон за помощ на закъсали банки 
Намалява срокът, в който БНБ може да постави една институция под специален надзор 
Нов закон въвежда механизми за подпомагане на закъсали банки. Целта е да се предотврати пренасянето на проблемите 
на отделна институция върху цялата система, както и да се намали до минимум използването на публични средства за 
спасяване на банки. 
Проектозаконът за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и финансови посредници е публикуван 
за обсъждане от Министерството на финансите.  
С него се намалява срокът, в който БНБ може да постави една институция под специален надзор - от 6 месеца на 1 месец. 
Ще бъде създаден фонд за преструктуриране на банки, в който ще постъпва процент от гарантираните депозити. 
 
√ България е на 49 място по конкурентоспособност на туризма 
Ниско е представянето на страната в частта природни и културни ресурси и инфраструктура 
България е на 49 място в класацията на швейцарската фондация „Световен икономически форум“ за 
конкурентоспособността на туризма на 141 страни в света. 
На първо място е Испания с 5,3 точки, следвана от Франция и Германия с 5,2 точки. 
България е със среден резултат 4 в класацията. Индексът за конкурентоспособността на туристическия сектор е осреднен 
резултат от представянето на страните в няколко области, оценени във възходящ ред от 1 до 7. Най-висока оценка България 
получава за благоприятната среда (5,1), която включва компоненти като хигиена, бизнес среда, човешки ресурси, сигурност 
и безопасност. 
Ниско е представянето на страната в частта природни и културни ресурси (2,7) и инфраструктура (3,9). 
 
Списание Мениджър 
 
√ Вижте на какви условия трябва да отговорят туристическите обекти у нас 
Конкретни изисквания на които трябват да отговарят апартаментните туристически комплекси, хостелите и апартаментите 
за гости ще бъдат въведени за първи път в България. Те са разписани в новата Наредба за изискванията към местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране 
действието и прекратяване на категорията, която е публикувана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на 
туризма www.tourism.government.bg.  Това е един от основните нормативни документи в сферата на туризма, чието 
създаване и приемане е било забавено с близо 2 години, посочват от министерството на туризма. В момента тече 14 
дневния законов срок за обществено обсъждане. Постъпилите от обратната връзка предложения ще бъдат обсъдени и 
обобщени, след което наредбата ще бъде предложена за приемане от Министерския съвет. 
Ето на какви условия трябва да отговарят различните места за настаняване според нея: 
В хостели 
Те трябва да предоставят безплатно карта на населено място, в което са, достъп до оборудвано кухненско помещение, до 
всекидневна с телевизор и озвучаване, възможност за ползване на телефон, почистване на стаята, достъп до интернет/Wi-
Fi и др. 
В апартаментните туристически комплекси 
Тук се предвижда възможност за припокриване с изискванията към хотели. По-специфичните изисквания към тях са 
свързани с изграждането на обекта и въвеждането на съставните му части в експлоатация като жилищни сгради. 
Наредбата въвежда класифициране на видовете туристически обекти в две категории: 
- клас А, включващ хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили 
- клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала 
и къмпинги; ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове. Премахнати са 
неактуалните изискванията и са създадени нови, които са съобразени с реалната ситуация в местата за настаняване, и са 
отчетени тенденциите в предлагането. Така например се опростяват и намаляват формалните изисквания към местата за 
настаняване клас Б, с което се създават по-добри възможности за семеен или малък бизнес. 
Завишават се изискванията към висококатегорийните хотели, свързани с осигуряване на комфорта на туриста. В новата 
наредба са записани точно какъв размер трябва да са телевизорите в помещенията за нощуване в най-високия клас хотели, 
броят и видът на възглавниците, съдържанието на мини-бара, броят и размерът на кърпите в банята, предлагането на „Turn 
Down” обслужване и др. Въвеждат се и специални правила към изграждането, обзавеждането и оборудването на хотелски 
стаи и апартаменти, съдържащи уреди и приспособления за обслужване на хора с намалена подвижност. За първи път са 
разписани изисквания към менюто на закуската, към услугата „ол инклузив”, към съдържанието на румсървиза и др. 
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С наредбата се създава задължително изискване за въвеждане на единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с 
хотелските рецепции. Целта на това ново изискване е туристът да бъде максимално улеснен, особено ако му се наложи да 
потърси бърза или спешна помощ. 
Обърнато е и специално внимание на къмпингите, както и на отделните територии в тях, предназначени за ползване от 
каравани/кемпери, палатки или с изградени бунгала. Като  минимални изисквания за този вид туристическа услуга  са 
въведени  наличие на ел. инсталация и електрическо захранване за всяка къмпингова единица. Къмпинговата единица за 
палатки трябва да има съответна маркировка, като необходимата площ за една палатка е 50 кв. м. (за къмпинг категория 
три звезди), 40 кв. м. (за две звезди) и 32 кв.м. (за една звезда). Мястото за каравани също трябва да е маркирано и да е 
оборудвано с излази за вода и електричество. 
Новата Наредба въвежда ред и по отношение на обслужването и предлаганите услуги в заведенията за хранене и 
развлечения. Занапред времетраенето за изпълнение на поръчката ще зависи и от звездите на обекта. Така например, 
поръчка за студени предястия, салати и аперитиви трябва да се изпълнява до 10 минути в заведенията "пет звезди" и 
"четири звезди", и до 15 минути в заведенията "три звезди" и "две звезди". За отделни видове аламинути и ястия с по-
сложна технология сервитьорът е длъжен да предупреди, че поднасянето им ще се забави. За всички категории ще важи 
изискването отварянето на бутилираните напитки - безалкохолни, бира и вино, да се извършва пред погледа на клиента 
при поднасянето им. 
Към всички обекти и категории има разписани изисквания за образование, професионална и езикова квалификация, на 
които следва да отговарят ключовите фигури от персонала на съответния обект. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на ясни правила за работа от страна на хотелиери и 
ресторантьори, и предлагане от тяхна страна на висококачествени туристически услуги. Очакванията са това да доведе до 
увеличаване приходите от туризъм и повишаване броя на туристите в страната (български и чуждестранни). 
След влизането в сила на наредбата, действащите места за настаняване и заведения за хранене, ще имат на разположение 
6 месечен гратисен период, за да приведат дейността си в съответствие с изискванията. Всички новосъздадените обекти, 
след датата на обнародването й, ще се категоризират по новите изисквания. 
В момента тече 14 дневния законов срок за обществено обсъждане на новата наредба за категоризацията. Постъпилите от 
обратната връзка предложения ще бъдат обсъдени и обобщени, след което наредбата ще бъде предложена за приемане 
от Министерския съвет.  От нея отпадат като подвид местата за настаняване в сферата на балнеологията като балнеохотел”, 
„СПА-хотел” и „уелнес-хотел”, тъй като за тях се готви отделна наредба. 
 
investor.bg 
 
√ Стив Ханке: България трябва да запази валутния борд 
Икономистът разкрива рецептите си за икономически успех пред телевизия Bulgaria On Air 
Винаги съм препоръчвал България да запази участието си във валутния борд и да остане неформална част от еврозоната, 
като левът бъде разклонение на еврото, коментира проф. Стив Ханке, преподавател по приложна икономика в 
университета Джонс Хопкинс, в предаването Boom&Bust на телевизия Bulgaria On Air. 
У нас Ханке е известен като "бащата на валутния борд". 
Това, което трябва да погледнете като доказателство, е Гърция или Кипър, посочва той. „Гърците искаха да влязат в 
еврозоната и да бъдат част от нея, защото вярваха, че ЕЦБ ще им даде пари, ако са в беда. Забелязахме, че гърците нямаха 
никаква фискална политика - причината и за този огромен дефицит, тази огромна лудост, която се случи.” 
Ханке изтъква, че ако погледнем България след 1997 г., нивото на публичния дълг се движи все по-надолу. „Може би е 
едно от най-добрите представяния, едно от най-ниските в цяла Европа. И независимо какво правителство имате - дясно, 
ляво или центристко - откакто България е във валутния борд, фискалната политика е много добра и постоянна”, обяснява 
той. 
По думите му сега има малко по-голям дефицит, като основната причина за това е занижената дисциплина от страна на 
централната банка. 
На въпрос какво е състоянието сега на банковата система в България, Ханке отговори, че никой не знае точно какво е. 
 „Не знам защо БНБ не направи това, което препоръчах, а именно всеки месец да публикува акаунт на всяка една 
финансова институция в България. Причината за това е, че не се доверяваме изцяло на БНБ. Сега хората, народът трябва 
да наблюдава действията на всяка банка и това става чрез следене на сметките, на обслужените заеми, на нивото на 
ликвидността. Черният облак над КТБ обикаля още и над другите банки. Най-вероятно БНБ не е трябвало да дава въобще 
лиценз на КТБ”, коментира той. 
Проф. Стив Ханке и български експерти ще дискутират необходимостта от въвеждане на финансово образование по време 
на форум в София на 11 май в хотел "Балкан". 
Конференцията „Образование и бизнес – Финансовото образование за устойчива икономика” се организира за втора 
поредна година като част от сътрудничеството между световния медиeн гигант Bloomberg TV и националната телевизия 
България он ер с активното участие на Investor.bg. Дискусиите тази година ще бъдат модерирани от Нейра Чехич, 
журналист в студиото на Bloomberg TV в Лондон. 
 
√ Започва прием на проекти по програма "Иновации и конкурентоспособност" 
Ще се приемат предложения за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия 
Отворена е първата процедура за прием на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съобщи Министерството на икономиката. 
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Управляващият орган на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна 
ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, направление „Капацитет за растеж на МСП“. 
Проекти ще се приемат по мярката за подобряване на  производствения  капацитет в малки и средни предприятия. 
Целта е чрез проектите да бъдат подобрени производствените процеси, да бъде повишен  производственият капацитет и 
да бъде засилен експортният потенциал на компаниите. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева. 
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 
- подобряване на производствените  процеси и/или 
- добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите  продукти и услуги, и/или 
- разнообразяване на асортимента  от продукти и услуги на  предприятията и/или 
- внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната  ефективност в  производствения процес.  
Подаването на предложения ще се извършва онлайн в уеб базиран формуляр чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) без електронен подпис, чрез модула „Е-
кандидатстване“ на адрес: http://eumis2020.government.bg. 
Всички  останали документи към формуляра за кандидатстване се подават на хартиен носител в Министерството на 
икономиката. 
Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения : 
- 08 юли 2015 г. нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства; 
- 08 септември 2015 г. високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, и 
- 09 ноември 2015 г. за кандидати в секторите на интензивно знание услуги. 
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси  и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 
21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. 
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на адрес smecapacity@mi.government.bg като ясно 
се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Не могат  да се дават разяснения, които съдържат 
становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, 
зададени по телефона. 
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Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: 
www.opcompetitiveness.bg и на портала www.eufunds.bg.   
В периода 11-19 май 2015 г. Министерството на икономиката организира информационни дни за процедурата. 
Информационните дни са открити  и ще се проведат по следния график: Враца – 11 май, Велико  Търново - 12 май, Варна - 
14 май, Бургас - 15 май, Пловдив - 18 май и София - 19 май 2015 г. 
 
√ В. Грудев: Програмата за селските райони е неофициално одобрена от Брюксел 
Окончателното одобрение се очаква след около месец, посочи зам.-министърът на земеделието 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 е неофициално одобрена от Европейската комисия (ЕК), 
заяви пред парламентарната земеделска комисия ресорният зам.-министър Васил Грудев. 
Грудев изтъкна, че новата ПРСР е неофициално одобрена от Генерална дирекция „Земеделие“ към ЕК и има процедура по 
съгласуване с генералните дирекции „Околна среда“ и „Регионална политика“, които също нямали забележки. 
Съгласуването според него ще отнеме около месец, но по думите му програмата „фактически е одобрена от ЕК“. 
Той допълни, че след официалното одобрение ще бъде представен индикативен план за отварянето на мерките. 
Същевременно агроминистърът Десислава Танева каза в отговор на въпрос от депутата Светла Бъчварова, че по ПРСР няма 
забележки от Брюксел. Приемът на проекти по предварително отворената инвестиционна мярка 4.1 пък вече тече. 
 
√ Кабинетът одобри новата редакция на програма "Региони в растеж" 
Общините ще са междинни звена по програмата, средствата се концентрират в 39 големи града 
Общините ще станат междинни звена по новата оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020 г.). Предвидено е 39 
големи и средни града да получат пари за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за 
обновяване па градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и 
културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт. Други 28 по-малки общини ще получат пари 
само за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. 
Това е записано в новата редакция на програмата „Региони в растеж“, която трябва да бъде изпратена на Европейската 
комисия, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Очакванията на правителството са програмата да бъде 
одобрена до началото на юни тази година. 
Припомняме, че основният спор между България и Еврпоейската комисия (ЕК) е за броя на градовете, които да получават 
подкрепа от програмата. Основното искане на Брюксел бе финансирането да се концентрира в 6-7 от големите градове, а 
не да се разсейва и в по-малките. Правителството обаче настоява, че с парите по програмата ще се финансират мерки 
срещу изоставането на по-слабо развитите региони. 
Това, че общините, включени в програмата, ще станат междинни звена, министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова обяви по-рано този месец на четвъртата национална среща на главните архитекти на 
местните администрации. Така в рамките на интегрираните планове за развитие общините ще могат сами да си подбират 
проектите, които да се финансират с еврпари за регионално развитие. 
В 39-те общини влизат 10-те големи града, определени като центрове за растеж и 29 средно големи града, които ще играят 
ролята на „балансьори“ на регионално ниво. Те ще управляват проектите по приоритетна ос едно – "Устойчиво и 
интегрирано градско развитие". Бюджетът на тази приоритетна ос се предвижда да е 840 млн. евро. 
Очакванията на Павлова са до края на юни- началото на юли да бъде отворена първата покана за кандидатстване по тази 
ос. 
Другите 28 по-малки общини са групирани в приоритетна ос 2 - „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони”, с бюджет 106 млн. евро. 
Програмата предвижда инвестиции и по следните приоритетни оси: ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” с 
бюджет 115 млн. евро, ос 4 „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 84 млн. евро, ос 5 „Регионална социална 
инфраструктура” с бюджет 51 млн. евро, ос 6 „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн. евро, ос 7 „Регионална пътна 
инфраструктура” с бюджет 194 млн. евро. 
За техническа помощ са отделени 52 млн. евро. 
 
√ България иска ЕК да намали националното финансиране по програма "Транспорт" 
Документът е създаден по препоръка на Брюксел 
Министерският съвет е решил Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. да поиска 
увеличение на европейското финансиране от 80% на 85%. Целта е да бъде намалена тежестта на националното участие и 
да бъде постигнато по-добро усвояване на предоставените по програмата средства от Кохезионния фонд на ЕС, съобщават 
от пресцентъра на кабинета. 
Предложението за увеличение на приноса на Кохезионния фонд на 85% е заложено като мярка в Плана за действие за 
2015 г. по ОП „Транспорт” за приключване на програмен период 2007-2013 г. Документът е създаден по препоръка на ЕК 
и е съгласуван с нея. 
Предложението не води до промяна в размера на средствата, предвидени първоначално в Кохезионния фонд, се уточнява 
в съобщението. 
Припомняме, че по отношение на новата програма „Транспорт” беше взето точно обратното решение през лятото на 
миналата година – тогава  Николина Ангелкова като служебен министър на транспорта заяви, че транспортното 
министерство ще преговаря с Брюксел националното съфинансиране за пътните проекти, включени като приоритет в 
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програмата, да бъде увеличено на 50 на сто. Целта бе индикативният бюджет на програмата да нарасне от 1,9 млрд. евро 
до около 2,5 млрд. евро, като средствата трябваше ще дойдат от заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 


