Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия Bulgaria On Air
√ Р. Радев: Масово е разочарованието от системата на МВР
Всички плащаме близо 1 млрд. и 200 млн. лева, от които близо 1 млрд. лева са директните плащания за персонал,
посочи той
В "Холдинг Загора" няма охрана от външна фирма, а една от дъщерните компании се занимава с физическата охрана бюджетът, който формира тази компания е около 70 000 лева средномесечно. Това обясни икономическият директор на
Холдинга и зам.председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев в Денят ON AIR с Веселин
Дремджиев. Той коментира писмото по повод недоволството на КРИБ от МВР по този начин:
"Разбира се всеки сам си дава обяснение за конкретните си текстове, но моето впечатление е, че те не акцентираха върху
неприятните случаи от тези две убийства, а се визира работата на силовото министерство - МВР. В крайна сметка
подготвените промени през Закона за бюджета изобщо не минаха и претенциите на работещите в МВР, че привилегиите
им са мизерни." - коментира Радев.
Всички плащаме близо 1 млрд. и 200 млн. лева, от които близо 1 млрд. лева са директните плащания за персонал,
отбеляза Радев. Той попита какво виждаме насреща.
Масово е разочарованието от системата на МВР, смята Радев. Той припомни анкети, че между 71-72% одобряват
ограничаване на привилегиите в системата.
Видеото може да видите ТУК.
Вестник Труд
√ Бизнесът: Няма ги обещаните реформи в енергетиката
Ангажиментите за реформи в енергетиката, които институциите поеха пред бизнеса миналата година, не се осъществят.
Това е становището на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) - АИКБ, БСК, БТПП и
КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост
(БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
(БФИЕК) и големи предприятия от базовата индустрия, съобщиха от БСК.
До момента институциите не са предоставили правителствен проект на Пътна карта за реформи в енергетиката, посочват
работодателите.
Според тях не е направен пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на законовите
процедури, включително разрешение за въвеждане в експлоатация, дата на присъединяване, определена цена и
мощност за изкупуване, форми на финансиране и произхода на средствата за тяхното изграждане и т.н.
Не е предоставено и решение относно включване на добавка „Задължение към обществото" и към цените на ел.
енергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС, както и анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР
и систематизиране на необходимата промяна в методиката и законодателството, се посочва в оценката на бизнеса.
Липсва каквото и да било движение и по останалите предложения на бизнес организациите, като практически е
изпълнена само една от предложените от НПРО мерки - забраната за изкупуване по преференциални цени на ел. енергия
от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2016 г. заключават още работодателските организации.
Налице е пълно неглижиране на споразумението с работодателските организации по отношение реформите в
енергетиката. Това налага активизиране на общите действия на индустрията с цел рестартиране на диалога с
институциите и ускоряване решаването на проблемите, категорични са представителите на бизнеса.
От страна на БАМИ информираха, че след тяхно писмо до всички български евродепутати и до еврокомисаря Кристалина
Георгиева, с което се иска ускоряване на нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за енергия
от ВЕИ, е получен „формален, бюрократичен отговор" от страна на Европейската комисия, който практически прехвърля
отговорността за забавянето на този процес към българското правителство. По данни на браншовата асоциация, загубите
на металургичната индустрия от неприлагането на наредбата възлизат на повече от 600 млн. лв. месечно, което крие
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реалната опасност от затваряне на големи производствени мощности в близките месеци, с всички произтичащи от това
негативни последици за българската икономика, вкл. за пазара на труда.
Вестник Дневник
√ Работодателите ще възобновят действията си за реформи в енергетиката
Национално представителните работодателски организации възобновяват общите си действия за реформи в
енергетиката. Това съобщиха организациите, цитирани от БТА, след провела се късно снощи работна среща между
ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската
търговско-промишлена палата, КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на
химическата промишленост, Българската минно-геоложка камара, Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори и други.
На срещата било констатирано, че въпреки поетите ангажименти до момента институциите не са предоставили
правителствен проект на пътна карта за реформи в енергетиката; анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по
отношение спазване на законовите процедури, решение относно включване на добавка "Задължение към обществото" и
към цените на електроенергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС; анализ на методологията за ценообразуване,
използвана от КЕВР, и систематизиране на необходимата промяна в методиката и законодателството.
Изпълнена е само една от предложените от организациите мерки - забраната за изкупуване по преференциални цени на
електроенергия от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2016 година.
Общото мнение на участниците в срещата е било, че е налице пълно неглижиране на споразумението с
работодателските организации по отношение на реформите в енергетиката, което налага общи действия на индустрията
с цел подновяване на диалога с институциите и решаване на проблемите.
На среща през септември в Министерския съвет между премиера, енергийния министър, вицепремиера Томислав
Дончев и представителите на работодателските организации беше решено техни представители да влязат в бордовете на
държавните енергийни дружества - НЕК, мините, АЕЦ, и в КЕВР.
Novinite.bg
√ Бизнесът отново натиска за по-ниски цени на тока
Национално представените работодателски организации и други представители на едрия бизнес в България обявиха
рестарт на общите си действия за "реформи в енергетиката". В съвместна декларация, приета на работна среща късно
във вторник вечерта, те изразяват недоволството си от това, че въпреки поетите обещания, до момента институциите не
изпълняват поетите ангажименти. В дискусията, чиито домакин беше Българската стопанска камара (БСК), участваха
ръководствата на четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ,
Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП),
Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
и големи предприятия от базовата индустрия.
Още не е представен правителствен проект на Пътна карта за реформи в енергетиката, посочват работодателите. Според
тях не е направен пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на законовите процедури,
включително разрешение за въвеждане в експлоатация, дата на присъединяване, определена цена и мощност за
изкупуване, форми на финансиране и произхода на средствата за тяхното изграждане и т.н. Анализът трябваше да е готов
до 15.10.2015 г., но и към настоящия момент НПРО не разполагат с него, въпреки многократните напомняния и
последвалите обещания от страна на министъра на енергетиката, напомнят от бизнеса.
Не е предоставено и решение във връзка с включване на добавка „Задължение към обществото“ и към цените на
електроенергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС, както и анализ на методологията за ценообразуване, използвана
от КЕВР и систематизиране на необходимата промяна в методиката и законодателството, се посочва в оценката на
бизнеса. Липсва каквото и да било движение и по останалите предложения на бизнес организациите, като практически е
изпълнена само една от предложените от НПРО мерки - забраната за изкупуване по преференциални цени на
електрическата енергия от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 01.01.2016 г., заключават още
работодателските организации.
Обща бе констатацията на участниците в срещата, че е налице пълно неглижиране на споразумението с
работодателските организации по отношение реформите в енергетиката. Това налага активизиране на общите действия
на индустрията с цел рестартиране на диалога с институциите и ускоряване решаването на проблемите, категорични са
представителите на бизнеса.
От Браншовата асоциация на металургичната индустрия информираха, че след тяхно писмо до всички български
евродепутати и до еврокомисаря Кристалина Георгиева, с което се иска ускоряване на нотификацията на Наредбата за
намаляване на тежестта от разходите за енергия от ВЕИ, е получен „формален, бюрократичен отговор“ от страна на
Европейската комисия, който практически прехвърля отговорността за забавянето на този процес към българското
правителство. По данни на браншовата асоциация, загубите на металургичната индустрия от неприлагането на наредбата
възлизат на повече от 600 млн. лв. месечно, което крие реалната опасност от затваряне на големи производствени
мощности в близките месеци, с всички произтичащи от това негативни последици за българската икономика, вкл. за
пазара на труда.
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Участниците в срещата набелязаха предварителен план за общи действия, който предстои да бъде оповестен и поетапно
изпълняван. Бяха обсъдени и нови идеи за преодоляване на проблемите в енергетиката, които да бъдат представени на
вниманието на институциите. Информация за изпълнението на набелязаните действия ще бъде оповестяване
своевременно, заявяват работодателите.
Dariknews.bg
√ Бизнесът: Институциите не изпълняват поетите ангажименти в енергетиката
Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи
в енергетиката беше основна тема на проведената в БСК късно вечерта във вторник работна среща на работодателските
организации в България.
В дискусията участваха ръководствата на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на
химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на
индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и големи предприятия от базовата индустрия, съобщиха от БСК.
По време на срещата беше констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания, до момента институциите не са
предоставили правителствен проект на Пътна карта за реформи в енергетиката, посочват работодателите.
Според тях не е направен пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на законовите
процедури, включително разрешение за въвеждане в експлоатация, дата на присъединяване, определена цена и
мощност за изкупуване, форми на финансиране и произхода на средствата за тяхното изграждане и т.н.
Не е предоставено и решение относно включване на добавка „Задължение към обществото" и към цените на ел.
енергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС, както и анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР
и систематизиране на необходимата промяна в методиката и законодателството, се посочва в оценката на бизнеса.
Липсва каквото и да било движение и по останалите предложения на бизнес организациите, като практически е
изпълнена само една от предложените от НПРО мерки - забраната за изкупуване по преференциални цени на ел. енергия
от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2016 г. заключават още работодателските организации.
Обща бе констатацията на участниците в срещата, че е налице пълно неглижиране на споразумението с
работодателските организации по отношение реформите в енергетиката. Това налага активизиране на общите действия
на индустрията с цел рестартиране на диалога с институциите и ускоряване решаването на проблемите, категорични са
представителите на бизнеса.
От страна на БАМИ информираха, че след тяхно писмо до всички български евродепутати и до еврокомисаря Кристалина
Георгиева, с което се иска ускоряване на нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за енергия
от ВЕИ, е получен „формален, бюрократичен отговор" от страна на Европейската комисия, който практически прехвърля
отговорността за забавянето на този процес към българското правителство. По данни на браншовата асоциация, загубите
на металургичната индустрия от неприлагането на наредбата възлизат на повече от 600 млн. лв. месечно, което крие
реалната опасност от затваряне на големи производствени мощности в близките месеци, с всички произтичащи от това
негативни последици за българската икономика, вкл. за пазара на труда.
Epicenter.bg
√ Бизнесът отново плаши с протести за тока
Неизпълнението от страна на институциите на поеттите през лятото и есента на миналата година
ангажименти за реформи в енергетиката е била основната тема на проведената късно снощи работна среща на
четирите работоделски организации
Четирите национално представителни работодателски организации рестартират общите си действия за реформи в
енергетиката. Предстои те да оповестят какви съвместни мерки ще предприемат за отстояване на позициите си. Стана
ясно, че не са изключени нови протести.
Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи
в енергетиката е била основната тема на проведената късно снощи работна среща на ръководствата на Българската
стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния
капитал в България и Българската търговско-промишлена палата.
По време на срещата снощи е било констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания до момента
институциите не са предоставили на бизнеса правителствен проект за пътна карта за реформи в енергетиката, нито пък
пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ.

Важни обществено-икономически и политически теми
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Вестник 24 часа
√ Допускат по-висок дълг и дефицит при важни проекти
Бюджетният дефицит временно може да бъде и над 3% от БВП. Това е записано в проект за промени на Закона за
публичните финанси, подготвен от финансовото министерство, обявен за обществено обсъждане.
Основание може да е изпълнението на важни инвестиционни проекти.
Министерството предлага и временно отпадане на ограничението за отклонения от средносрочната бюджетна цел при
размер на дълга до 40% от БВП. Отклонението трябва да се коригира за период до 4 г. За четиригодишния период
повторно отклонение ще се допуска само ако е достигната средносрочната цел за структурен дефицит.
В проекта е записано като задължително условие за двете отклонения инвестиционните проекти и структурните реформи
да имат “положителен ефект върху фискалната устойчивост в дългосрочен план.
Като мотив за предлаганите промени е посочено поощряваната от Брюксел гъвкавост при прилагането на правилата за
фискално и икономическо управление на държавите от ЕС.
Ако предложенията бъдат приети, ще се наложат поправки и в закона за фискалния съвет, които въвеждат задействане
на автоматични корективни механизми при отклонения. Проектът предвижда при отклонение от бюджетна цел за
структурния дефицит, финансовият министър да подготви корективен план. Периодът на корекция може да е до две
последователни бюджетни години тази, в която е установено отклонението. Като значително отклонение е определено
равно или надвишава 0,5% от БВП за 1 година, или средното за 2 години.
Проектът предвижда и възможност да се ограничи поемането на дълг от бюджетните разпоредители, вкл. и общините.
Това ограничение може да се въвежда при превишаване на прага за дълга от 60%. Основание за въвеждане на тази
мярка е, че техният дълг може да повлияе на нивото на задлъжнялост на държавата.Проектът предвижда също
стратегията за управление на държавния дълг да се актуализира всяка година до 31 октомври, а данни за него да се
обявяват всеки месец.
√ Помирителни комисии в 5 области чакат жалби
Другата седмица ще бъдат официално признати и от Брюксел
Секторните помирителни комисии в 5 важни области - енергетика, водоснабдяване и канализация, телекомуникации,
транспорт и финанси, вече могат да започнат работа. Те са готови да приемат първите жалби от потребителите, стана
ясно на дебат, организиран от в. “24 часа” и “Труд” заедно с Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Над 40 участника от повече от 20 ведомства, регулаторни комисии, асоциации, фирми, търговски вериги, мобилни
оператори, лизингодатели и др. бяха изпратили своите шефове или представители на дискусията.
След седмица новите помирителни комисии ще получат нотификация (ще бъдат официално признати) и от Европейската
комисия, съобщи шефът на КЗП Димитър Маргаритов. И преди това обаче реално те могат да започнат работа, защото
съставът им вече е утвърден със заповед на министъра на икономиката Божидар Лукарски. След одобрението от
Брюксел секторните помирителни комисии ще бъдат с по-висок ранг и ще могат да решават и трансгранични спорове
между потребители и търговци. Техен администратор е Комисията за защита на потребителите.
Участието в помирителното производство е доброволно. “Това означава да направим комисиите, ако щете, атрактивни,
за да се включат повече търговци в тях”, каза Маргаритов. При помирителното споразумение няма недоволни. Целта е с
отстъпки да се стигне до приемливо решение и за двете страни в даден спор.
Дебатът беше открит от зам.-министъра на икономиката Даниела Вeзиева. Тя наблегна на факта, че помирителните
комисии са механизъм, който се използва отдавна в европейските страни. Медиацията е инструмент, който се подкрепя
и от ЕК.
Зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков също приветства създаването на помирителните комисии и обеща да
съдейства на секторната, която ще е в областта на енергетиката. “Имаме регистър на търговците, които са заявили
съгласие да участват в помирителни производства. Той е отворен и призоваваме и други да се включат”, заяви пък
Константин Арабаджиев, член на Комисията за защита на потребителите. Той също наблегна на доброволния характер на
процеса.
Дори обаче търговецът да не иска да се включи, помирителното производство няма да бъде прекратено. То ще
продължи и ще завърши с помирително споразумение, което отново ще се предостави на търговеца. И ако той го
приеме, спорът ще бъде разрешен.
Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите, обясни, че при започнато помирително производство
се спира давността, което е от полза на клиентите. “Помирителното производство не е панацея, но може да помогне за
решаване на част от 18 000 жалби, които получаваме годишно”, обобщи накрая шефът на КЗП Димитър Маргаритов. И
обяви, че комисията е спечелила на първа инстанция дело за нелоялна търговска практика при есемесите и мобилния
интернет. Телекоми обявявали цена за 1 килобайт, но в същото време при всяко влизане в интернет начислявали
минимум 1 мегабайт.
Комисията за енергийно и водно регулиране има опит в решаване на спорове между търговци и потребители и между
търговци и търговци, заяви пък Стефан Мазнев от КЕВР и председател на национална помирителна комисия в
енергетиката. Когато една жалба е основателна, регулаторът излиза с решение и то е задължително.
Мазнев заяви, че е недопустимо търговецът да не дава становище при един спор. И даде предложение имената на
търговците, които отказват участие, да се обявяват на интернет страницата на КЗП.
Борислав Тодоров от асоциацията за лизинг предложи да се въведе общ срок от 7 дни, преди да се пристъпва към
принудително събиране. Подобен регламент вече имало в застрахователния кодекс.
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Управителят на “Метро България” Вероника Пунчева напомни, че е важно да се чуе гласът и на реалния бизнес при
решаване на спорове. “Ние сме много далеч от положението и проблемите при монополистите, но имаме голям опит
при споразумения с клиенти и можем да бъдем полезни”, каза тя.
Омбудсманът Мая Манолова: Към тях има големи очаквания от потребителя
Приветствам създаването на секторните помирителни комисии и възможностите, които дават за доброволно решаване
на спорове. Това заяви на дебата омбудсманът Мая Манолова.
Всекидневно получавам сигнали и жалби срещу доставчици на обществени услуги. За 2015 г. близо 30% от жалбите са
срещу тях. Общият им брой е 1645, каза Манолова.
378 от жалбите през миналата година са за топлоснабдяване, 307 - за доставчик на електроенергия, 237 - срещу мобилни
оператори, 193 - за ВиК, и 117 - за банки и кредитни институции.
Досега помирителните производства не работеха, отчете Манолова. 35% от помирителните процедури са прекратени
заради неучастие на търговеца.
Новата система е по-добра, но също има пропуски, заяви Манолова. Процедурата била такава, че при жалба се изпраща
искане до търговеца за доказателства, не е ясно какво става, ако не отговори. Според омбудсмана това поставя
процедурата отново в ръцете на фирмите. Заради това търговците предварително трябвало да декларират пред КЗП, че
ще участват в помирителните процедури.
В помирителните комисии трябва да има задължително юрист, препоръча още Манолова. Според нея помирителните
производства не трябва да спират давността, както е предвидено, защото това нарушава правни норми и освен това
вредяло на потребителите.
Помирителните процедури са прекалено много и ще объркат гражданите, посочи още като забележка Мая Манолова.
“Нека да го кажем ясно в потребителите се създават големи очаквания, че проблемите им с доставчиците ще бъдат
решени", заяви омбудсманът. Тя даде за пример процедурите на софийската топлофикация, които отиват за помиряване
на етап принудително събиране на задължения. “Топлофикация едва ли ще се откаже от начислените юрисконсултски и
адвокатски възнаграждения", посочи тя. Очаквам секторните комисии да проработят и да оправдаят надеждите на
гражданите. Тя призова и участващите в дебата фирми да се откажат от лошите си търговски практики.
Добри примери: Нито един търговец не отказвал на комисията за платежни спорове
Дали търговците ще участват в помирителните комисии, щом това не е задължително, и как те ще заработят ефективно,
ако само потребителят е активен. Този спор се разгоря по време на дебата. Имаше различни становища.
“Секторните помирителни комисии изискват нова философия на общуване у нас, затова при подготовката на закона и
правилника за защита на потребителите обсъждахме и вариант търговците да бъдат задължени да участват при сигнал от
потребител”, сподели зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. Имаше обаче силна съпротива, допълни тя. И
обясни, че помирителните комисии затова са помирителни, за да няма насилие.
Те постигат резултат при съгласие от двете страни. “С тези комисии влиза в сила нов тип култура, която да докаже готови
ли сме да водим диалог по проблемите”, добави Везиева.
Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, изтъкна, че в момента у нас има 4 възможности за
извънсъдебни споразумения. Това обърквало потребителя, който и без това не знаел правата си. Той предложи
помирителните комисии към КЗП да имат повече права. От КЗП планират направи мащабна информационна кампания за
дейността на помирителните комисии.
Ирина Марцева от Асоциацията на банките в България даде пример с работата на Помирителната комисия за платежни
спорове, която също е към КЗП. Неин председател е проф. Камелия Касабова.
В тази комисия не е имало нито един случай търговец да не се е отзовал в спора.Това бе потвърдено и от
представителите на Комисията за защита на потребителите.
Димитър Спасов, директор на “Кауфланд България”: Имаме клиентски телефон, безплатен е.
Ние бихме участвали в тези помирителни комисии, въпреки че в “Кауфланд” има перфектно работеща система като
компания, която е силно клиентски ориентирана. В нашия отдел “Клиентски маркетинг” работи безплатен телефон за
цяла България 0800 122 20. На него звънят средно по 10-20 човека и не толкова с оплаквания, колкото с уточняващи
въпроси за промоции, за конкретни магазини, дали дадена стока може да бъде върната или заменена. Вероятно липсата
на оплаквания са и защото ние не продаваме основно техника, а хранителни стоки. Въпреки това “Кауфланд” дава
тригодишна гаранция за техника от нашите щандове, а не 2 години, както е обичайното. Освен това клиентът без
проблем и бързо може да върне стоката, да получи парите си обратно или да я замени с друга.
√ България е одобрена за износ на мляко и сирене за Китай
България е одобрена за износ на мляко и млечни продукти за Китай и до средата на 2016 г. мандрите ще могат да
започнат експорт на продукцията си, съобщи във вторник министърът на земеделието Десислава Танева. През октомври
2015 г. е имало инспекция на българските млекопреработватели след посещението на правителствената ни делегация в
Китай, водена от премиера Бойко Борисов.
Предстои само техническото одобряване на сертификата между страните, уточни Танева. Тя припомни, че от юни 2015 г.
в София функционира център за сътрудничество в земеделието между Китай и 16-те държави от Централна и Източна
Европа. През миналата година е открит и павилион с български продукти в безмитната търговска зона на Китай.
Танева съобщи, че заплатите на инспекторите в агенцията по безопасност на храните ще бъдат увеличени с до 15%. То
обаче ще е само за служителите, които работят “на терен” във фермите и в хранителните обекти, като техният брой ще се
увеличи.
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80% от препоръките на Сметната палата в одитния доклад вече са изпълнени, каза пък шефът на агенцията по храните др Дамян Илиев. През 2015 г. били извършени над 180 000 проверки за безопасност на храни. Издадените предписания са
близо 14 000, а съставените актове - 2496. Бракувани са около 100 тона храни.
Развитието на бруцелозата стана възможно заради пренебрегването на законодателството от някои фермери и търговци,
каза Илиев. Бруцелозата и антраксът показали колко важни са контролът и здравеопазването при животните.
Министър Танева коментира и смените в горите. “За мен това изобщо не е масово уволнение. Не знам защо така се
разбра информацията, 6-те държавни горски предприятия имат 173 поделения. Ние сме освободили между 30 и 40% от
директорите на тези поделения в последната година, някои от тях по няколко пъти”, заяви Танева. И уточни, че
причините за отстраняване на петимата директори на горски стопанства са различни.
“Всеки е уволнен за доказани нарушения и работа в определени интереси, която не съответства на нашите политики”,
обясни министърът. В част от случаите ставало дума за умишлено позволяване на незаконна сеч с цел облага, други били
за финансови нарушения, а трети за използване на служебното положение за лични цели.
Вестник Труд
√ Отклоняването от бюджета става законно
Големи структурни реформи или ключови инвестиционни проекти ще могат да се осъществяват с държавни пари, дори
ако има опасност да доведат до отклоняване от средносрочната бюджетна цел на държавата.
Това предвиждат промени в Закона за публичните финанси на Министерството на финансите. Подобни отклонения ще се
допускат само ако имат положителен ефект за бюджета в дългосрочен план.
Въвежда се и ново ограничение при поемането на дълг от държавния сектор - когато прагът за дълга се надвишава с 60%
и повече.
Нови текстове засягат подпомагането на финансово закъсали общини. Дефинирани са условията, по които ще се
определя кога общините са с финансови затруднения.
Когато се установи, че са налице три или повече от условията, кметът трябва да уведоми общинския съвет, че общината
се намира във финансово затруднение и да предложи откриване на процедура за финансово оздравяване. В този случай
е възможно и отпускане на безлихвен заем от бюджета.
√ Регистър пресича измами със субсидии
Фермери ще могат да докладват свои колеги, ако мамят с броя на отглежданите от тях животни и така източват хазната
със субсидии. Това ще е възможно, след като до края на годината на сайта на агенцията по храните (БАБХ) заработи
електронна онлайн система за всички ферми в страната и броя на отглежданите в тях животни.
Системата ще е достатъчна за всички граждани, съобщи вчера земеделският министър Десислава Танева. Така фермери,
съседи и граждани ще могат да следят и да сигнализират за измами. „Агенцията по храните контролира 130 000 обекта в
страната, няма как да е супергерой, така че много важен е и гражданският контрол“, аргументира се Танева.
И в момента държавата има електронна система за отглежданите у нас животни - ВеиИс. Тя обаче не е публично
достъпна, а от години фермерите се оплакват, че данните в системата не са верни и са ощетявани. Земеделският
министър вчера не можа да уточни дали ще се надгражда старата система, или ще се изгражда изцяло нова. Тя уточни, че
тепърва предстои да се стартира обществена поръчка за бъдещия ИТ продукт.
По изискване на ЕС агенцията по храните ще трябва да провери качеството на суровото краве мляко във всички ферми и
обори в страната. Ветеринарите ще правят проверките и с таблети, отбеляза шефът на агенцията д-р Дамян Илиев. На
екрана на таблет ще се появява стандартизиран чек лист, на който ще се отбелязва дали по сграден фонд и хигиена
оборите отговарят на нормите на ЕС. От таблетите резултатите директно ще влизат в готвената нова електронна
ветеринарна система.
Ще се вземат и проби от млякото, които ще се анализират в две от държавните лаборатории, уточни Илиев. ЕК нареди
тези проверки, за да се види каква част от млякото в България покрива нормите на ЕС за хигиена и бактерии. Дамян
Илиев бе категоричен, че фермите или мандрите, които бъдат изловени, че мамят, ще бъдат глобявани. По принцип
санкциите стартират от 500 лв. и растат в зависимост от установените нарушения.
БОНУС
Вдигат с 15% заплатите на инспекторите.
Заплатата на инспекторите в агенцията по храните, които работят на терен, ще бъдат повишени с до 15%. В момента
средното възнаграждение в системата е 700 лв., посочи земеделският министър Десислава Танева. 1200 инспектори на
агенцията отговарят за контрола на всички субекти по хранителната верига, макар че общият персонал на ведомството е
2300 души. Танева обеща да увеличи броя на инспекторите за сметка на съкращения в администрацията. Агенцията е
изчистила забавените си плащания към контрагенти, съобщи министърът. "Останала е само сума, която трябва да се
плати на един екарисаж, но това е, защото има спор за размера й", посочи Танева.
√ Петролът върви към 30 долара за барел
Цената на петрола приближава все повече до 30 долара за барел, след като днес отбеляза нов 12-годишен минимум. На
Лондонската борса цената на петрола сорт "Брент" с доставка през февруари 2016 г. във вторник падна до 30.65 долара
за барел. Само с цент по-малко се котираше американският лек суров петрол, което е намаление съответно с 8 и 9 на сто
от старта на търговия. Цената на руския петрол "Юралс" в същото време достигна рекордно ниска цена от 30.5 долара за
барел.
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Анализатори на банката "Морган Стенли" не изключват възможността цената на нефта да падне до 20-25 долара, а вече
се предлагат и фючърсни сделки за следващия декември на цена от 15 долара, съобщи Блумбърг. Заради поредния срив,
който от началото на годината е изтрил цели 17% от стойността на петрола, в началото на март се събират на извънредна
среща членките на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). "Петролна цена от 20 долара е възможна",
отбелязват експерти на банката "Морган Стенли".
Според тях обаче това ще е по-скоро заради динамиката в курса на долара, която допълнително влошава ситуацията на
пазарите, която е белязана от продължаващите притеснения за китайската икономика. Според Блумбърг нефтени
спекуланти купуват опционни контаркти, които ще им донесат печалба дори и при нов спад на цените. Агенцията цитира
данни от Нюйорскската борса, че инвеститори купуват петролни опции, разчетени на цени от 30, 25, 20 и дори 15 долара
за барел. Все пак обемът на контрактите за доставка на нефт през декември 2016 г. на цена под 15 долара са
незначителни и са едва за 640 000 барела. Причина за сегашното поведение на търговците е декемврийското решение на
ОПЕК да повиши квотите за добив на нефт на фона на спаднало търсене и възможно връщане на пазара на Иран в съвсем
скоро време. Според президента на ОПЕК Ибе Качикву, който е държавен секретар по петрола на Нигерия, е необходима
спешна среща на картела в началото на март, за да се обсъди срива на цените на петрола.
Рязкото падане на цените на петрола може да доведе до банкрута на множество американски добивни фирми, пише
в."Уолстрийт джърнъл". По данни на изданието над 30 неголеми петролни компании вече са подали заявления за фалит.
Според консултантската компания "АликсПартнерс" в момента северноамериканските производители на нефт губят по 2
млрд. долара всяка седмица заради срива на цените. Много фирми обаче не са готови да намалят добива на нефт,
въпреки пренасищането на пазара и падането на цените, допълва изданието. Причината е, че са теглили заема за
реализация на бизнеса си и не могат да си позволят да свят обемите си. Според анализаторите тези компании може да
удържат положението само ако цените на петрола се върнат на нива около 50 долара.
Вестник Капитал Daily
√ Сривът на петрола продължава
Анализатори вече виждат вероятност цената да стигне 10 долара за барел
Цената на суровия петрол спадна с 3% във вторник и се доближи до психологическата граница от 30 долара за барел,
като анализатори и търговци очакват сривът да продължи. Котировките на суровината са намалели с около 20% спрямо
началото на миналата година и със 70% от средата на 2014 г. на фона на свръхпредлагането, отслабването на китайската
икономика и силния долар, който прави суровината по-скъпа за купувачи, използващи други валути. Заради срива на
цените една трета от шистовите производители в САЩ са заплашени от банкрут.
Международният бенчмарк брент спадна до 30.43 долара за барел по време на търговията, което е най-ниското ниво от
април 2004 г. В САЩ лекият суров петрол WTI отстъпи до 30.41 долара за барел, което е цена, виждана за последно през
декември 2003 г. Впоследствие фючърсите се възстановиха до над 31 долара за барел при силно волатилна търговия.
Късите позиции спрямо фючърсите на WTI, които представляват залог за по-нататъшно поевтиняване, са достигнали
рекордно високо ниво, отбелязва Reuters.
Президентът на Организацията на страните - износителки на петрол (ОПЕК), Ибе Качикву заяви, че очаква да бъде
свикана извънредна среща на картела в началото на март, за да се обсъди сривът на цените на петрола. Качикву, който е
и министър на петрола на Нигерия, коментира на конференция в Аду Даби, че редица членки на ОПЕК са настояли за
такава среща, без да уточнява кои са те.
На фона на новия спад Ирак, който вече е вторият най-голям производител в ОПЕК след Саудитска Арабия, обяви
планове да постигне рекордно ниво на износ от 3.63 млн. барела дневно през февруари. Това ще представлява ръст от
8% спрямо прогнозните нива през този месец.
Мрачни прогнози
"Свръхпредлагането е основен двигател за спада на цената, но без съмнение и доларът е ключов фактор", коментира
Остин Бернцен, директор на сингапурската Strong Petroleum. "Когато излишъците на суров петрол се превърнат в
излишъци на преработени продукти и започне да се изчерпва капацитетът за съхранение, ще се стигне до още по-силен
натиск върху цените и неминуем колапс", изтъква той.
"Краткосрочните перспективи за петрола са мрачни. ОПЕК продължава да увеличава продукцията, въпреки че
предлагането вече надвишава търсенето с 1 млн. барела дневно; вече понижаващият се ръст на търсенето може да се
свие още повече заради забавената икономическа активност; запасите в страните от ОИСР вече са на рекордни нива и
вероятно ще продължат да се разрастват поне до средата на годината", отчитат анализаторите на инвестиционната банка
Jefferies.
Тази седмица експертите от банките Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered и Societe
Generale понижиха прогнозата си за цените през 2016 г. Най-негативни очаквания има Standard Chartered, според която
цените могат да спаднат дори до 10 долара за барел, преди пазарните играчи да решат, че "нещата са отишли твърде
далеч".
Според RBS цената на петрола ще продължи да спада, след като премина ключовото техническо ниво от 34.40 долара.
Банката изтъква, че цената може да достигне дъно от 16 долара, каквото не е виждано от азиатската пазарна криза в края
на 90-те. Анализаторите подчертават, че ОПЕК изглежда "парализирана и неспособна да отговори на задълбочаващото се
забавяне в Азия", която е ключов регион за световното търсене.
Morgan Stanley също понижава прогнозата си и предупреждава, че котировките на сорта брент могат да достигнат 20
долара, ако щатската валута продължи да поскъпва. Според банката ситуацията за енергийните пазари и
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производителите е по-лоша от последния дълготраен срив на цените от 1986 г. "Текущият спад е по-силен и попродължителен от всички пет срива на петролните цени след 1970 г.", изтъква Мартин Ратс, анализатор в банката.
Опасност от фалити
Подновеният спад на петрола повишава вероятността за фалит на значима част от шистовата индустрия в САЩ, показва
анализ на Wolfe Research, цитиран от Wall Street Journal. Според тези оценки до една трета от производителите на петрол
и газ в страната могат да стигнат до банкрут и преструктуриране до средата на 2017 г. Част от фирмите биха могли да
оцелеят, но само ако петролът се възстанови до нива от поне 50 долара за барел.
Над 30 малки компании с дългове за общо 13 млрд. долара вече са подали документи за банкрут и защита от кредитори,
показват данните на правната кантора Haynes & Boone. Според изчисления на консултантската фирма AlixPartners
производителите на петрол и газ в Северна Америка губят по 2 млрд. долара всяка седмица при текущите цени. Очаква
се производителите в региона да свият бюджетите си с 51% спрямо нивата от 2014 г. до 89.6 млрд. долара.
Енергийните компании поеха големи дългове, за да финансират участието си в бума на шистов добив в САЩ през
миналите години. Днес тези фирми нямат избор, освен да поддържат добива въпреки ниските цени, за да генерират
средства, с които да изплащат задълженията си. През третото тримесечие на 2015 г. компании като Sandridge Energy,
Energy XXI и Halcon Resources са отделяли 40% от приходите си за лихвени плащания по кредитите си. Дори фирми в подобро финансово състояние като ConocoPhillips и Pioneer Natural Resources обявяват планове за ръст на производството
през тази година, за да не допуснат срив на акциите си.
Вестник Сега
√ 61 хил. фирми са се регистрирали в НОИ за е-болничен
Над 61 хил. работодатели и упълномощени лица са се регистрирали вече в Националния осигурителен институт, за да
подават по електронен път болничните. Средно около 150 хил. фирми подават болнични, казват от НОИ. От 1 януари
всички фирми, които подават над 10 болнични листа, могат да правят това само по интернет. Данните за януари обаче се
подават до 10 февруари и затова от НОИ очакват регистрацията да се увеличи.
От миналата година по електронен път подават документите и лекарите. Въпреки това и занапред хората ще продължат
да носят на хартия болничния лист от личния си лекар на работодателя.
За да могат да подават болничните листове онлайн, фирмите трябва да се регистрират в сайта на НОИ с електронен
подпис. Няма краен срок за регистрацията. Фирмите, които подават наведнъж до два болнични листа, ще продължат да
имат възможност да ги подават на хартия в осигурителния институт. Това означава, че самоосигуряващите се лица на
практика могат да продължат да подават на хартия листовете си, ако нямат електронен подпис. Между 2 и 10 листа ще
могат да се подават онлайн или на електронен носител (флашка и др.). Над десет листа ще се подават само онлайн.
Данните ще се подават до 10-о число на месеца.
ОБЕЩАНИЕ
От юли НОИ ще изплаща обезщетенията с пет дни по-рано, тоест десет дни след като постъпят данните от лекарите и от
работодателите. Около 1.9 млн. българи средно на година ще получават парите си от НОИ в по-краткия срок. До края на
юни обаче срокът остава 15 дни.
√ И агенцията по храните ще прави електронна суперсистема
Поредна държавна структура - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), обяви, че ще прави богата
информационна система с регистри и сигнали за корупция с цел по-добър контрол. Агенцията обединява контрола за
безопасността на храните, ветеринарномедицинската дейност и растителната защита. Възможност за сигнали всъщност
има от години, а намерението да се прави нова система дойде ден след разкритията на Сметната палата, че БАБХ не
контролира ефективно какви храни се пускат на пазара.
"Искаме да променим философията, трябва да се ликвидира мотивацията за нарушаването на правилата. Контролът не е
супергерой във филм. Затова трябва да се засили и гражданската роля чрез подаване на сигнали по места", призова
вчера земеделският министър Десислава Танева. Шефът на агенцията д-р Дамян Илиев се оправда, че при 130 хиляди
обекта за контрол нямало как малкото инспектори да следят за всичко. Танева обаче не можа да каже дали ще се
надгражда съществуващата вътрешна система "Ветис" във ветеринарния контрол с данни за животните, обекта и
собственика, или ще се прави изцяло нов продукт, който би струвал много повече. Тя само разясни, че целта била хем
дейността на агенцията да стане публична, хем да се засили гражданският контрол в помощ на недостигащите
нископлатени инспектори. Тя даде за пример вече създадената в агенцията по горите система, чрез която се вижда къде
кой има право да сече. "Така всеки може да подаде сигнал, ако се усъмни в камиона с дървесината", каза министърът.
Преди ден сметната палата разпространи одитен доклад, според който БАБХ страда от хроничен недостиг на хора за
проверки. Затова се предвижда заплатите на 1200 инспектори, които работели "на терен", да бъдат повишени с
15%.Очаква се да бъдат назначени и нови хора. Оказа се обаче, че при 2300 служители в агенцията само половината около 1200, вършат истинската работа, останалите са чиновници в администрацията. Десислава Танева се ангажира да
бъдат намалени бройките на чиновниците за сметка на контрольорите.
Не е ясно и защо одиторите от Сметната палата са препоръчали да се пусне телефон за сигнали по безопасност на
храните, какъвто в агенцията има от няколко години. Според Дамян Илиев и други забележки не били верни, като това,
че по проверки ходели едни и същи инспектори, което създавало предпоставки за корупция. "Ходят по двама и сме
въвели ротация", добави той.
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Списание Мениджър
√ Руски туристи ще идват в България, ако цените са ниски
Гърция, Кипър, Изрел и България могат да станат новите летни дестинации за руснаците през 2016 г., но трябва да се
преборят за вниманието им, заяви изпълнителният директор на асоциацията на руските туроператори Майя Ломидзе,
цитирана от сайта Лента.ру. След оттеглянето на руските туристи от Турция, алтернатива можели да бъдат другите страни
с излаз на Средиземно море.
Според Ломидзе тези страни трябва да опростят визовите изисквания и да свалят цените за туристическите пакети, ако
искат руски туристи. По думите й всички средиземноморски страни били „на нисък старт“ на фона на ситуацията с
недостъпността на турските курорти за руснаци.
Турция по-скоро няма да е сред курортните дестинации тази година, защото цялата 2015 е показала, че ситуацията там
може да се промени във всеки момент, смята Ломидзе.
В края на декември държавният Ростуризм изключи от регистъра на туроперторите 19 агенции, тъй като работели с
турски партньори. Изтеглянето на руските туристи от Турция стана част от търговските санкциите след свалянето на
руския военен самолет от турските ВВС. Путин наложи забрана за чартърни полети между двете държави.
investor.bg
√ Ще се допускат фискални отклонения при изпълнението на важни реформи и проекти
Отклоненията ще трябва да се коригират за период до 4 години, като нови ще са възможни след постигането на
средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит
Изпълнението на структурни реформи или на важни инвестиционни проекти ще е основание за временно отклонение от
средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от задължителната годишна корекция на бюджетното салдо
съгласно изискванията на Европейския съюз (ЕС). Отпада и ограничението за отклонения от средносрочната бюджетна
цел при размер на дълга до 40 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).
Това е записано в предложенията на Министерството на финансите за промени в Закона за публичните финанси, с които
се регламентират и процедурите за контрол на финансово затруднените общини.
Въпросните реформи и проекти обаче трябва да имат “положителен ефект върху фискалната устойчивост в дългосрочен
план”, записано е в проектозакона.
Предвижда се отклонението да се коригира за период до четири години, записано е още в проектозакона. Повторно
отклонение ще е допустимо след достигането на средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит в рамките на
предвидения четиригодишен период, посочва се още в текстовете.
Отваря се вратичка да се изпусне дефицита (до 3% от БВП), като това да не е за сметка на реформи, а на "инвестиции",
тоест обичайните политически харчове. Фискалните правила у нас по принцип не се спазват, а вече се предлага и тяхното
разхлабване, коментират от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Финансовото министерство обяснява в мотивите си за промяната, че тя отразява дискусиите на ниво Европейски съюз
(ЕС) от миналата година за въвеждането на гъвкавост при прилагането на правилата за фискално и икономическо
управление.
С промените в закона се променят и сроковете за подготовката на стратегията за управление на държавния дълг за
съответната средносрочна бюджетна прогноза. Финансовото министерство вече ще трябва да актуализира стратегията
всяка година до 31 октомври. Същевременно обаче данни за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг
ще се публикуват всеки месец, предвиждат промените.
Предвижда се също така да се задействат автоматичните корективни механизми, заложени в Закона за фискалния съвет.
В него е записано, че при отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит финансовият министър
трябва да подготви корективен план. Законът допуска периодът на корекция да бъде до две последователни бюджетни
години след годината, в която е установено наличието на отклонение.
За значително отклонение се смята всяко отклонение, което е равно или надвишава 0,5 на сто от брутния вътрешен
продукт за една година или средно за двугодишен период.
С проектозакона се урежда и възможността за ограничаване поемането на дълг от институционалните единици,
класифицирани в сектор „Държавно управление“, в случай на превишение на прага за дълга от 60%, защото техният дълг
може да повлияе на нивото на задлъжнялост на държавата, а оттам – и на процедурите за свръхдефицит.
√ НАП проверява 300 души на минимална заплата със скъпо имущество
Годишните декларации за облагане с корпоративен данък вече могат да се подават и електронно
Национална агенция за приходите (НАП) проверява 300 души, които в последните години се осигуряват на минималния
осигурителен доход, но едновременно с това са купили скъпо имущество като недвижими имоти и автомобили. Сред
проверяваните има собственици на къщи в престижни райони и притежатели на луксозни лимузини, съобщават от
приходната агенция.
Всеки месец НАП извършва селекция на рискови физически лица, като анализът обхваща получаваните официални
доходи и съпоставката им с данните за недвижимите имоти и превозни средства, които автоматично постъпват в
приходната агенция от полицията и общинските власти.
В случаите, в които няма логично обяснение за произхода на средствата за скъпите покупки инспекторите извършват
проверки и ревизии, облагайки недекларирания доход за 5 години назад заедно с лихвите, а в случаите, в които сумата
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на укритите данъци е значителна, данните се изпращат на прокурор за търсене на наказателна отговорност. За укриване
на данъци в особено големи размери Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 8 години.
Често напусналите работници от фирми разкриват схемите за укриване на данъци и осигуровки, като тези данни са в
основата на проверки и ревизии със значителни разкрития, посочват от приходната агенция. Вече близо година от НАП
ежемесечно търсят по телефона или се срещат лично с работници, чиито заплати са били в размер, равен или близък до
минималния осигурителен праг за съответната длъжност, и са напуснали или са били уволнени. Целта на данъчните е да
разберат при какви условия са работили служителите, докато са били наети, били ли са принудени да подпишат договор
на по-ниско от реалното възнаграждение, за да се избегне плащане на данъци и осигурителни вноски, както и дали са
забелязали при бившия работодател отклонения от данъчно облагане.
От НАП съобщават и че годишните декларации за облагане с корпоративен данък вече могат да се подават по електронен
път. Услугата функционира от началото на седмицата, а до момента чрез интернет са подадени 1 278 корпоративни
декларации. Най-много подадени е-декларации за облагане с корпоративни данъци има от София – 325, следва ги
Пловдив със 164.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март. Това е и срокът, в който
трябва да се плати дължимият корпоративен данък след приспадането на направените авансови вноски.
Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен
данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2016 г.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за
управителя на фирмата.
√ Лукарски: Светът сега е по-подготвен за икономическа криза
Право на опозицията е да търси слабости в управлението, смята икономическият министър
Светът е по-подготвен за икономически кризи след 2008 година, смята икономическият министър Божидар Лукарски.
Пред БНТ той оцени като сериозна заплаха и за България забавянето на китайската икономика, но допълни, че не очаква
"такива сътресения, каквито се получиха през 2008 година", защото китайската икономика все пак е доста силна.
Министърът е по-голям песимист от премиера Бойко Борисов, който очаква ръст на икономиката от 4,5% през тази
година, на фона на геополитическите явления в последните месеци - не само свиването на китайската икономика, но и
бежанската вълна и случващото се в Близкия изток.
"Те ще окажат влияние и независимо от нашата работа, нещата няма да се получат толкова добре, колкото беше през
тази година", каза Лукарски.
Той уточни още, че проверките на бензиностанциите през 2016 година ще продължат, но допълни, че икономическото
министерство не е регулаторен орган и не може да определя цената на горивата. Министерството проверява качеството
на горивата и дали няма манипулации на зарежданото количество.
Цената на горивата е в пряка релация на цените на петрола на световните пазари, каза още Лукарски и допълни, че ако
ситуацията се запази, няма основание за поскъпване на горивата у нас.
Очакванията му по отношение на цената на тока обаче е тя да бъде намалена с отварянето на енергийния пазар, макар и
битовите потребители да не могат да участват на енергийната борса. Лукарски е категоричен, че намалението "по
веригата" няма как да не се отрази и на крайните потребители.
Право на опозицията е да търси слабостите в управлението и това може да има ползотворен ефект, каза още
икономическият министър Божидар Лукарски по повод изявленията на БСП, че ще се опита да внесе вот на недоверие
към правителството, като обсъждани са три сфери - здравеопазване, демографска политика и вътрешния ред.
Той коментира, че БСП трябва да внесе своите аргументи по темата, те да бъдат обсъдени и гласувани в Народното
събрание. Министърът обаче е категоричен, че по темата вътрешен ред основания за вот няма.
"Показни убийства стават навсякъде по света и колко са показни, това трябва да кажат професионалистите", заяви той.
Лукарски оцени и като прибързана декларацията на КРИБ, с която беше поискана оставката на вътрешния министър
Румяна Бъчварова, ако не бъде разкрито убийството на бизнесмена Александър Антов, собственик на модна къща
"Агресия".
Лукарски заяви още, че в СДС не са обсъждани кандидатури за президент.
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