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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Bloomberg tv 
 
√ Добрин Иванов: Данък "уикенд" ще внесе огромна административна тежест в бизнеса 
 
Данъците трябва да бъдат прости. Така те ще бъдат внасяни по-точно, навреме и в пълен размер, коментира 
изпълнителният директор на АИКБ 
Предложеният режим на т.нар. данък "уикенд" ще внесе огромна административна тежест в малкия и среден бизнес. 
Причината е, че за прилагане на указанията ще трябва да се води прекомерно подробна аналитичност на използването на 
активите, стигаща до абсурди. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
"Данъците трябва да бъдат прости. Така те ще бъдат внасяни по-точно, навреме и в пълен размер", коментира той. 
По думите му въвеждането на този данък цели да се отговори на един проблем, "който трябваше да бъде решен по някакъв 
начин, защото голяма част от скъпите имоти и автомобили се купуват на името на компания и това дава предимство на 
собствениците, защото се ползва данъчен кредит". 
Иванов даде пример с начина, по който въпросът е решен в държави, като Германия и Естония, където "законодателят е 
определил определен процент, върху който се използва ДДС за различните типове активи, и той се използва на плоска 
база". "Това е простото прилагане и простото третиране на данъчните субекти, а ние тръгваме към усложнена данъчна 
система". 
"Нашият анализ показва, че ако се въведе в този си вид, данък "уикенд" или няма да се прилага, или ще се прилага в 
ограничени случаи. Дори при добросъвестни данъкоплатци, които изчисляват например личното и служебно използване 
на автомобилите си, винаги ще съществува риск при данъчна ревизия да не се признае изчисленият процент. Така се 
създават предпоставки за административен натиск и риск от корупция", каза Иванов. 
Той припомни, че от НАП очакват допълнителен приход от въвеждането на данъка около 100 млн. лева, но "дори и тези 
средства да бъдат събрани, то бизнесът ще трябва да плати пет пъти повече за счетоводни и консултантски услуги. Отделно 
е административният натиск и корупцията, които не могат да бъдат оценени". 
По думите на индустриалеца "в последните месеци има подобряване на бизнес климата, но с много бавни темпове и не 
отговаря на нуждите на бизнеса". 
"Бихме искали намаляване на административната тежест, особено в частта данъчно облагане, изчисляване на 
осигурителните вноски, както и промяна в държавната политика в образованието, защото бизнесът, особено в 
индустриалните сектори, изпитва остра нужда от кадри". 
Вижте видеото тук: 
 
Добрин Иванов пред Bloomberg tv 
 
БТВ 
 
√Гръцките блокади съсипват българския бизнес – Добрин Иванов пред БТВ 
 
Докато фермерите играят карти на границата, фирми у нас фалират 
Ако блокадата на границата ни с Гърция продължи седмица, това ще бъде фатално за много български фирми. Освен 
загубите за транспортните компании, може да се стигне и до фалит на дружества. 
Грубите сметки показват, че транспортният бранш губи дневно по 150 евро за всеки тир. Натрупаните до момента загуби 
надскачат 300 хиляди лева. За да спестят поне част от глобите за закъснение, превозвачите може да ползват сертификати 
за форсмажор, което на практика е своеобразна извинителна бележка. 
Километрични опашки по границата заради гръцките фермери (ОБЗОР)България се обърна за помощ към ЕК 
Компаниите, които работят за износ и чакат материали от Гърция рискуват повече от глоби за закъснение и може да 
фалират. При фалит загубите трудно могат да се изчислят, защото вече говорим за затваряне на фабрики и освобождаване 
на работници. Като теглим чертата, загубите може да гонят и стотици милиони. 
Закъснееш ли – аут 

http://www.bloombergtv.bg/novini/2016-02-03/ivanov-danak-uikend-nosi-koruptsionen-risk
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Бизнесът все още определя случващото се като криза. Ако блокадите продължат обаче оценката ще бъде друга. "Вероятно 
над седмица ще бъде много фатално", призна Камен Колев от БСК. 
Проблемите не са свързани само с българо-гръцката търговия. Много наши фирми чакат доставки през гръцки пристанища, 
за да произведат автомобилни части и да ги изнесат - за Германия например. 
"Те не могат да получат материалите които трябва да обработват и съответно не могат да извършат своите доставки за 
централна и западна Европа. Там ако не се спазят сроковете се отпада от веригата, говорим за фалит", посочи Колев. 
За избягване на санкции може да помогне сертификатът за форс мажор, който по правило партньорите на закъснелите с 
доставките компании трябва да приемат. Дори и са преглътнат закъснението обаче фирмите може утре да изберат друг 
доставчик. 
Българските шофьори мислят и за контра мярка. Транспортният бранш настоява за трайни решения. 
Колко гърци се преместиха у нас 
И тъй като всяка криза може да бъде и шанс - проверихме какво се случва напоследък с гръцките фирми у нас. След 
началото на кризата това лято броят им скача с драстичните 50 процента. В края на 2014 г. в България има 10 500 гръцки 
дружества - в края на 2015 г. те са вече 15 500. 
Целта е прехвърляне на дейност и пари. След като бяха размразени капиталите в банките, гръцките фирми изтеглиха от 
гръцките банки милиарди. Една част от тях вече са у нас. 
С началото на годината на практика започна затягането на коланите в Гърция. Всеки гръцки бизнесмен у нас има поне 1-2 
познати, отворили тук офис, за да не бъдат блокирани парите им в банките отново. 
Без да злорадстват за проблемите в южната ни съседка българските бизнес организации очакват изгода от случващото се 
в Гърция. 
"Това е първата крачка. Когато един предприемач прехвърли средствата си в другата държава и като се запознае с 
условията за правене на бизнес в другата държава, ако му допадат и са по-добри от гръцките, естествено всеки да мисли 
в тази посока", отбеляза Добрин Иванов от АИКБ. 
Очакванията са предимно малки фирми да изберат България. Кипър със сигурност ще е по-напред в класацията. 
 
Вижте видеото тук: 
Репортаж в новините на БТВ с участието на Добрин Иванов 
 
Кафене.net 
 
√ Хиляди гръцки бизнеси се местят в България 
 
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България, съобщиха от 
гръцкото Сдружение за търговия на дребно.  
Според председателя на сдружението Гиоргос Каватас 6 хиляди гръцки предприемачи и бизнесмени са се преместили в 
България.  
Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели да се регистрират данъчно у нас и да открият 
банкови сметки в наши банки. Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък 
данък, но се усили преди месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо 
затвори временно банките, а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.  
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в 
България, сочат данни на сдружението, цитирани от в. "Катимерини".  
Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в 
страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на 
бизнес мрежата Endeavour Greece. България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно 
е за предпочитане.  
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за година. 
По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата година - 3781. 
Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София. През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми 
с гръцки собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много по-
благоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.  
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни съседка, 
забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше засилен интерес 
и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и започва да работи там, 
където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) пред "Сега".  
Минко Герджиков, шеф на Гръцкия бизнес съвет в България, твърди, че напоследък няма големи гръцки инвестиции у нас, 
а компаниите, които са стъпили преди години, основно разширяват производството си. Гърция е инвеститор №3 в България 
с 3.6 млрд. евро. Гръцките фирми имат значително присъствие в металообработването и металургията.  
Във финансовия сектор у нас също има сериозно гръцко участие. 40 000 българи се трудят в предприятия, които са 
реализирани от преки гръцки инвестиции, а още толкова работят в българската икономика за износ за Гърция. В същото 
време българските инвестиции в Гърция са в недвижима собственост и малки хотели.  
България не получава изгоди от истински големите гръцки пари, смята и шефът на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян, 
според когото "едрите капитали се насочват към големи финансови центрове и офшорни зони, а не към България".  

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/ikonomika/grackite-blokadi-sasipvat-balgarskija-biznes.html
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Според икономиста Красен Станчев преди кризата в България е имало около 1500 гръцки фирми, днес те са много повече, 
като работят главно в туристическия бизнес, търговията, недвижимите имоти, финансовите услуги.  
"Банковата система в България е стабилна, данъците са ниски и условията в България са сравнително прозрачни в 
сравнение с тези в Гърция. От 2008 г. ДОД и корпоративният данък са 10%. В България фирма с печалба от 50 000 евро 
плаща около 10 000 евро по-малко данъци, отколкото в Гърция. А това е силен аргумент, който подтиква много 
предприемачи да изнасят дейността си в България", казва Станчев. 
 
Свободен народ онлайн  
 
√ Страсти и неволи около картела на пазара на горивата 
 
На 31 януари 2016 година, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) огласи писмо до председателя на 
Комисията за защита на конкуренцията (Изх. № 057/29.01.2016 г.), относно "основателни съмнения за съществуване на 
картелно споразумение за цените на горивата в България". Всъщност, писмото директно си казва, че е на лице картел при 
търговията с горивата, а Комисията за защита на конкуренцията не е особено ревностна в разследването на този проблем. 
По-долу привеждам точния текст на писмото, както и някои размисли, породени от таз сутрешния ми сблъсък с говорителя 
на КЗК - г-н Марио Гаврилов в студиото на Нова телевизия. Да започнем с пълния и точен текст на писмото: 
Уважаеми Г-н Председател на КЗК, 
На 30 юни 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) стартира секторен анализ на пазара на горива, чиято 
официална цел е да даде детайлна представа за настоящите пазарни процеси във връзка с производството и реализацията 
на автомобилни горива. 
Подписалите това обръщение Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) - национално представителна 
работодателска организация; Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) и Браншови съюз за 
стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) - представителни браншови организации от сферата на транспорта, се 
обръщаме към Вас с призив да ускорите процедурата по подготвяне на секторен анализ на пазара на горивата. Нашето и 
на обществото очакване е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да се произнесе достатъчно бързо и ясно по 
въпроса за евентуалното съществуване на картелно споразумение за цените на горивата на територията на Република 
България. 
Подписалите това обръщение организации, смятаме, че има изключително сериозни основания да се приеме, че в 
Република България действа картелно споразумение за цените на горивата. Основание за подобно твърдение ни дават 
следните факти: 
От една страна, Република България е между страните с най-скъпи горива преди облагане с данъци, такси и акцизи. Става 
дума за стойности като 0,465 евро за литър бензин и 0,473 евро за литър дизел. Наблюденията сочат, че по-високи цени 
имат само Испания, Дания и Малта за бензина и Ирландия, Португалия, Чехия, Дания и Малта, що се отнася до дизела. 
(Прилагаме пълна справка за цените на безоловния бензин и дизела в страните от ЕС по компоненти). 
Задължително е да се подчертае, че този факт се наблюдава при положение, че в България са налице най-ниските 
производствени разходи при сравнение със страните от ЕС и че суровините се закупуват при борсови цени, еднакви за 
всички. 
От друга страна, България е страната с най-малък марж, възлизащ на 0,18 на сто, между най-ниска и най-висока цена на 
горивата (бензин, дизел и пропан - бутан) сред повече от 100 държави. За сравнение - в Европа страната с най-голям марж 
е Гърция с 3,46 процента, а във Франция, Белгия, Португалия, Естония, Финландия и Швейцария маржът е 2,5 на сто. 
Написаното до тук се основава на цените на бензина за периода 19.01.2015 г. - 25.01.2016 г. Минималният размер е 1,04 
USD на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,14 USD на 19.10.2015 г. Респективно за дизела минималната цена е 1,01 USD 
на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,15 USD на 19.10.2015 г. 
Данните за маржовете при бензина са взети от http://bg.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/Europe/ , а при дизела са от: 
http://bg.globalpetrolprices.com/diesel_prices/Europe/ За първи път, в систематизиран вид, тези констатации бяха публично 
огласени в експресния бюлетин на БСК, "Стига вече" - 2, "След като се сринаха цените на горивата, защо бизнесът не намали 
цените на продукцията си ?", 28.01.2016 г., Пресцентър и връзки с обществеността на БСК. 
Тези два факта, разглеждани кумулативно, навеждат на много сериозни и основателни подозрения, че пазарът на горивата 
в България е картелиран и това се отразява по най-неблагоприятен начин на националната икономика и на жизненото 
равнище в страната. 
Във връзка с това, подписаните организации се обръщат към Вас, уважаеми г-н председател на КЗК, с настоятелното искане 
да ускорите процедурата по изготвяне на секторния анализ, която трябва ясно да отговори на въпроса за съществуването 
на картел на пазара на горива в Република България. 
Защитата на конкуренцията и запазването на конкурентната среда са първостепенни държавни функции. Ние обаче сме 
принудени със съжаление да констатираме, че дългогодишният досегашен негативен опит сочи, че КЗК не е на нивото на 
което би трябвало да бъде една истинска независима институция, защитаваща конкуренцията. Затова си позволяваме да 
Ви напомним за огромната отговорност, която Вие и ръководената от Вас институция носите пред обществото и 
националната икономика и Ви призоваваме към обективност и отговорно поведение. 
Писмото е подписано от: Г-н Васил Велев - председател на УС на АИКБ; г-н Красимир Георгиев - председател на УС на АКАБ; 
г-н Петър Захариев - председател на УС на БССИТ. 
Отзвукът на писмото в медиите беше впечатляващ. Очевидно, дори и когато нещо не е новина (едва ли някой в България 
не е забелязал странностите на българските цени на горивата ...), изричането му високо и на глас се превръща в 
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първостепенна новост. През последните 24 часа, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е сякаш 
грабната от водовъртеж. В подобно положение са и колегите от двете браншови организации - наши партньори. 
Журналистите са хванали всекиго от АИКБ, АКАБ и БССИТ, когото са успели да докопат и ги питат и ги разпитват ... 
В рамките на това "питане и разпитване" и моят образ скромен лъсна в ефира на Нова телевизия и "България On Air" 
(дебатите в "България On Air могат да се проследят тук: http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2016-02-01/ima-li-kartel-s-
tsenite-na-gorivata ). Особено показателно е случилото се в студиото на Нова телевизия, където говорителят на КЗК - г-н 
Марио Гаврилов има удоволствието още един път (при неговата доста дълга кариера) да си припомни рисковете на живото 
предаване. 
Говорителят на КЗК беше дошъл с явното намерение да убие темпото и предаването тихо "да се изтече" в рамките на 
лежерни приказки, колко прецизно работи Комисията, на която е говорител. Между другото, той ехидно подметна, че : "За 
разлика от Асоциацията, която представлява г-н Дечев, г-н Марешки подходи доста по-рационално и внесе при нас и 
работим по негови конкретни твърдения за картел. Не знам защо от Асоциацията са решили, че работим много бавно. По 
предишния алгоритъм бяхме готови да обявим резултатите още преди нова година. 
Г-н Гаврилов не пропусна да се похвали и с новите законови "придобивки" на КЗК, които им позволяват да боравят с данни, 
които са осигурителна и данъчна тайна: "Можем да засечем информацията с данъчните и митниците. Сроковете, в които 
ще приключим не зависят само от нас, а когато получим тази информация. Мисля, че до максимум 1-2 месеца ще 
приключим окончателно нашия секторен анализ, заяви той на висок глас. (Двата цитата на г-н Гаврилов привеждам 
дословно по публикацията в сайта на Нова телевизия: http://novanews.novatv.bg ). 
Ако имате 15 минути време и съответната доза търпение, бихте могли да изгледате пълния запис на кратката ми схватка с 
г-н Гаврилов. Защо схватка? Защото г-н Гаврилов изведнъж реши да оспори това, което е най-лесно доказуемо и видно 
статистически - фактът, че България е световен лидер по най-малък марж между най-ниска и най-висока цена на горивата. 
Не знайно защо, той беше решил, че зрителите не са се наспали добре и лесно ще преглътнат твърдението му, че 
маржовете у нас не са толкова малки, защото имало разнообразни отстъпки за лоялни клиенти и други подобни. 
Всъщност, зрителите на Нова телевизия са калени хора, те всяка Божа сутрин стават рано за да ходят на работа и са 
достатъчно събудени за да усетят как говорителят на КЗК лекичко прибутва шейничките им, за да ги пусне надолу по 
пързалката. Естествено, аз също се бях наспал добре и доста безкомпромисно му цитирах параметрите на някои от тези 
отстъпки. Най-паче на любимата на всички отстъпка, при която грубо казано за закупени 20 литра гориво ти "отстъпват" 
петнадесет (15) стотинки. Можем да си представим, доколко подобни отстъпки могат да изкривят статистиката на 
"маржа"... 
На мен не ми е ясно, за какво му е потрябвало на говорителя на КЗК да оспорва неща, които не са изсмукани от пръстите 
на някого в АИКБ, а са статистически данни, признавани и разпространявани и от други работодателски организации. Има 
поговорка - "Волът рие, на гърба му пада". Разбира се, г-н Гаврилов не е вол, пък и физиката му е доста по-грацилна от 
конструкцията на въпросното добропорядъчно и високотърпеливо селскостопанско добиче, но смисълът си остава. 
Странно е да отговаряш за защитата на конкуренцията в една държава и едновременно с това да се чудиш как от далече 
да си запазиш вратичка за отстъпление, ако секторният ти анализ не покаже това, което хората виждат и от космоса. 
Подобен изказ е тревожна индикация, че в КЗК разглеждат напълно сериозно тезата, че в България няма картел на цените 
на горивата. Дори и след "случая Марешки", който много нагледно показа, какво става ако някой реши да не се включва в 
картела ... 
Естествено, говорителят на КЗК не пропусна да поехидничи и попита, дали в АИКБ няма компании, които да са 
заинтересувани от дебатите около цените. Лошо е да се задават такива въпроси, защото те получават еднозначни отговори 
- всичките повече от 6000 компании и предприятия в АИКБ, заедно с над 400000 работници, работещи в тях са МНОГО 
силно заинтересувани от това, картелната практика на пазара на горивата в България да спре. Такъв беше ясният отговор, 
който дадох на г-н Гаврилов и който потвърждавам и сега. 
Не съм срещнал до сега човек, който да "проявява разбиране" към формирането на цените на пазара на горивата в 
България. Изключение може би правят някои рекламни директори на една - две медии, на които им е служебно 
задължение да проявяват разбиране, по силата на сключени рекламни договори. Но дори и те проявяват доста умерен 
ентусиазъм при защитата на рекламодателите си. Все пак рекламните договори са максимум с едногодишен срок, а 
репутацията на човека си е за цял живот. Колкото и относително понятие за България да е репутацията ... 
Това, което обаче наистина ме изуми, беше изявлението на говорителя на КЗК, че дори и Комисията още утре да обяви 
картела, това няма да доведе до промяна в размера на цените, защото и обявяването на картела и свързаните с него 
"бомбастични глоби" (както се изразява г-н Гаврилов) щели да отлежават поне три години в съда !? За първи път чувам 
държавен служител, който така лековато да заяви на публиката, че от работата на институцията, в която се труди нищо не 
зависи. 
Първо, това не е вярно. Ако КЗК посочи с пръст (и с доказателства, разбира си, но такива не липсват) картелиралите се 
търговци на горива, те едва ли ще се отнесат към това безгрижно. Колкото и безпардонни да се някои играчи на пазара на 
горивата, те много добре знаят, какви могат да бъдат последствията, ако получат такова "публично признание". А че биха 
могли да "разтеглят" събитията в рамките на няколко години не би трябвало да им бъде упование, защото на този грешен 
свят има и лихви. А българските лихви не са от ниските ... 
На второ място, ако бъде признато съществуването на картел, едва ли вносът на горива ще бъде вече толкова труден, както 
е бил до сега. От най-различни места чуваме, че имало големи трудности с вноса на горива. Да разбираме - трудности с 
вноса за юридически лица, които не са вътре в уговорката, която ни държи в топ четири на цените на бензина преди 
данъчно облагане в целия ЕС. Народният представител Мартин Димитров неколкократно повдига този въпрос, макар и в 
малко по-учтива форма от пишещия тези редове. 
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Е, след като се огласи започването на производство за установяването на картелно споразумение, дали пък картелиралите 
се ще продължат да са толкова безгрижни и дали вносът ще продължи да е толкова труден ? Аз съм готов да се обзаложа, 
макар и на скромна сума, че и цените ще се отхлабят и вносът ще се улесни. 
Да, ама говорителят на КЗК в прав текст ни казва, че дори и утре да се обяви наличието на картел, "да не си правим илюзии", 
че веднага ще има промяна на цените. Ами тогава, защо издържаме такива институции като КЗК, ако самите те ни уверяват, 
че полза от интервенциите им ... няма да има. Същият въпрос ми беше зададен и от един крайно високопоставен държавен 
мъж, веднага след предаването, но последният не ме е упълномощил да го цитирам поименно. Пък и не е нужно да си на 
върха на държавната пирамида, за да те споходи подобен въпрос... 
Всъщност, едва ли някой друг в КЗК би излязъл публично с подобна теза, но г-н Гаврилов явно е много смел човек. Подобна 
откровеност е похвална, но все пак нека и той да не си забравя инстинкта за самосъхранение в къщи - добричките му 
началници може да не оценят откритостта му. 
И не на последно място, трогателно впечатление прави, когато "журналисти от кариерата" използуват клишета от рода на 
това, че действията на работодателите "са бесен профсъюзен популизъм". Научете се бе хора - АИКБ, АКАБ или БССИТ не 
са политически партии и не се борят за мащабни сегменти от народната любов. Ние сме освободени от необходимостта 
непрекъснато да се харесваме на избирателите. Ние защитаваме интересите на членовете си, а в случая техните интереси 
съвпадат с интересите на горе-долу цялата индустрия. 
А пък ако не дай си Боже, някой от профсъюзите дочуе, че говорителят на КЗК е говорил за "бесен профсъюзен популизъм", 
можем само да гадаем на какво ще го обърнат г-н Гаврилов - на "бъз и на коприва", "на пух и перушина" или на "прах и 
пепел". Те в синдикатите много обичат да ги етикетират като "популисти". Току виж - занесли на говорителя на КЗК козунак 
и червено яйце за Великден ... 
Горните нещица аз сколасах да ги "рекна" на г-н Гаврилов в открит ефир, но "думите отлитат - писаното остава". Нека 
говорителят на КЗК не се обижда - нищо лично няма в тези редове. Нито лично против него, нито срещу институцията КЗК, 
макар че последната има предостатъчно трески за дялане. Въпросът е, че "основателното подозрение" за картел на пазара 
на горивата, засега наистина е само подозрение. Да, подозрение, но МНОГО сериозно, ТВЪРДЕ подплатено с ясни 
индикатори и изобщо - ужасно основателно. И вместо да мислиш как да не си докараш на главата гнева на иначе 
влиятелното лоби на "нефтяници и газовици", добре е да се позамислиш, какво е да ти се разсърдят няколко милиона 
български граждани. 
 
  

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Агенця „Фокус“ 
 
√ Меглена Кунева е новият министър на образованието и науката 
 
Със 104 гласа "за", 66 – "против" и 31 "въздържал се", Народното събрание избра вицепремиерът по координация на 
европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева за министър на образованието и науката и от този 
момент нататък ще съчетава и двете длъжности. Тя получи подкрепата на народните 80 народни представители от ГЕРБ, а 
БСП, ДПС и "Атака" гласуваха "против". От реформаторския блок дадоха 13 гласа "за", 1 – "против" и 6 – "въздържал се". 
Гласовете на БДЦ бяха разпределени 8 – "за" и 3 – "против" и 9 народни представители от АБВ се въздържаха. От групата 
на Патриотичния фронт двама народни представители гласуваха "за", двама - "против", а 13 се "въздържаха". След 
гласуването, народните представители от ПГ на ПФ Атанас Стоянов и Славчо Атанасов заявиха от парламентарната трибуна, 
че са гласували "против", но вотът им е отчетен като "за" и пожелаха това да бъде отразено в протоколите от заседанието 
и гласуването.  
След избирането ѝ за просветен министър, Меглена Кунева благодари на всички, които са я подкрепили и определи 
номинацията си като "намиране на изход за българското образование" и "важна крачка към желанието за добра 
образователна система. Тя посочи, че е необходимо образованието да се превърне в национална цел, която да обедини 
хората. Кунева поясни, че предстои представяне на екипа, който тя ще изгради и с който ще работи в образователното 
министерство и благодари на всички предходни министри за свършеното до тук. 
До избирането на Меглена Кунева за просветен министър се стигна след като премиерът Бойко Борисов поиска оставката 
на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев и екипа му. В мотивите си министър-председателят подчерта, 
че това е станало заради системно проявяващите се проблеми в министерството и сектора и ресорът трябва да бъде поет 
от друг. Последният такъв скандал бе, когато МОН публикува проектите за нови учебни програми за II, VI и VIII, които трябва 
да влязат в сила от 2017/2018, които предизвикаха недоволство у родители и преподаватели.  
 
 
В. „Сега“ 
 
√ Дяволът влезе и в новия Закон за обществените поръчки 
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Странно мнозинство гласува 13 вида процедури, спешни доставки и други текстове, които улесняват корупцията и 
бетонират властта на чиновника. 
Аргументът на Гроздан Караджов от Реформаторския блок, че с облекчението за радиата и телевизиите се създават обръчи 
от медии, не беше приет от ГЕРБ. Пътят към ада е постлан с добри намерения. Оскар Уайлд го е казал в друг век и по друг 
повод, но крилатата му мисъл идеално пасва на пътуването към нова уредба на обществените поръчки в България. От 
години у нас тази територия се слави като развъдник на подкупи и връзкарство. А законът, който парламентът претупа и 
прие окончателно във вторник, се очертава като истински хранителен бульон за порочните явления. Под прикритието на 
хубави обещания като електронизация на търговете, въвеждане на типови договори, защита на подизпълнителите и на по-
малките фирми се промушиха текстове, които убиват честното състезание и  
отвързват ръцете на чиновническия произвол и корупцията 
Всичко уж се прави в името на обществения интерес (най-добро качество на най-изгодна за бюджета цена) и защото така 
повелявали евродирективите. Само че авторите са се увлекли и са добавили в новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
странни членове, алинеи и точки, които няма да открием в нито една евродиректива. 
Според мотивите този закон най-сетне ще вкара всички възможни етапи на обществените поръчки в електронната ера. Но 
това никак не се връзва с изреждането на 13 (да, цели тринайсет!) вида процедури, повечето от които елиминират 
тръжното начало и бетонират главната роля на "негово всемогъщество чиновника": договаряне с предварителна покана 
за участие, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без 
предварително обявление, пряко договаряне и т.н. Това са все процедури, които заобикалят по различни начини 
прозрачността, съкращават списъка на участниците и подменят точните критерии с оценка, ограничават конкуренцията. 
Очевидно е, че 
компютърът не може да прави "договаряне без обявление", 
директно възлагане и прочее. В такива обществени поръчки няма как да се смали участието на "човешкия фактор", който 
е дяволът в харченето на публичните пари. Авторите сигурно биха обяснили, че са искали да дадат максимална гъвкавост 
на възложителите и че са следвали духа на евродирективите. Само че в българския случай гъвкавост обикновено е 
благозвучен синоним на корупция. Дайте на Рогатия да чете Библията и той ще ви обясни, че Каин не е убил Авел, а го е 
сурвакал за здраве, и че Ева е удушила с голи ръце змията, която искала да й провали диетата с висококалорична ябълка. 
Вярно е, че евродирективата прокарва дух на толерантност към по-малките и по-слабите фирми, защото обикновено те 
първи изпадат от състезанията. Само че толерансът в нашия бъдещ ЗОП придобива уродливи размери. Той едва ли не 
насърчава тръжните комисии да се отнасят дружелюбно към проблемни кандидати. В главата, посветена на това кога 
тръжната комисия задължително отстранява участници в поръчки, е пълно с уговорки, недомлъвки и изключения от 
правилата. Следва друга глава, наречена "Условия за незадължително отстраняване", според която възложителят може да 
пореже, но може и да допусне и да избере кандидат, който е във фалит, в ликвидация, с просрочени задължения към 
бюджета, уличен е в опит да "повлияе" на решението на тръжната комисия и т.н. 
В закона първо пише, че фирма, която се е провалила в предишна обществена поръчка, не може да получи нова. Но следва 
допълнение - може и да може, ако докаже, че се е поправила и че вече е надеждна. Само че доказването на 
(не)надеждност е сложна работа - особено за българския съд, който често се спъва и в най-прости казуси. Да, в 
евродирективата пише, че в особени случаи може да се направи компромис и обществената поръчка да бъде възложена 
на фирма в недобро финансово здраве или с петна от нарушения в досието. Но това е, когато няма кой друг да изпълни 
задачата, а българският закон не го казва ясно.  
Новият ЗОП ще въведе т.нар. "спешни поръчки". Това означава, че всяка община, агенция, министерство, държавна или 
общинска фирма ще може да си измисля неотложни нужди и да прави експресни договорки. "Спешеният" възложител 
обикновено няма време и подбира за изпълнител "наша фирма", а бързането предполага по-висока цена и компромиси с 
качеството. Каквито и жалби да пишат фирмите, отрязани от състезанието, на КЗК и на съда ще им е безкрайно трудно да 
преценяват наистина ли е била толкова спешна нуждата и дали договорът е бил сключен с оптимални условия.  
Парламентът е на път да легитимира анексите, които променят цената по договора - ако корекцията е до 10% за доставки 
и до 15% за строителство. И сега оскъпяването е възможно - например по "форсмажорни" причини. Е, занапред всеки 
изпълнител ще има шанс да поиска и получи повече пари заради всякакви "нововъзникнали" разходи.  
Законът - уж нов, утвърждава и най-критикуваните досегашни практики. Така остава правото на държавните и общинските 
органи да възлагат разни поръчки на телевизии и радиа без търгове и конкурси. 
Приемането на ЗОП "на пожар" също се оправдава с Брюксел. До средата на април България трябва да е възприела 
евродирективите, иначе ЕК има право да затвори чучура на европарите - докато се пооправим. И мнозинството се спеши 
да спази срока.  
Депутатите от ГЕРБ неубедително и мъчително отбраняваха спорните текстове, като основният им коз бе "така нарежда 
Брюксел". Представител на правителството - вицепремиерът Томислав Дончев, се яви едва в последния ден на 
гласуването, за да обясни и той, че новият ни ЗОП бил едва ли не българският превод на евродирективите. Остава загадка 
обаче кой е "дописвал" по нашенски европравилата. Формално законът е на МС, който е вносител, но това 
не изяснява въпроса за бащинството и порочното зачатие 
При гласуването се очерта следният политически пейзаж. ГЕРБ гласуваха послушно и безропотно. ДПС отсъстваше и духом, 
и телом. БСП участва в силно намален състав и с малцина критични оратори. Атака пасуваше. Парадоксално не опозицията, 
а Реформаторският блок и Патриотичният фронт най-вещо и горещо обстрелваха недъзите на закона. Особено странна бе 
липсата на депутатите от ДПС, които избягаха от гласуването на ЗОП като шейтан от тамян. Едва ли е защото са заети с 
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партийно укрепване, понеже за други закони и изяви намират време. Да не би славни юристи и икономисти от ДПС да са 
участвали активно в писането на проекта, който Гроздан Караджов оприличи на "корупционен сериал"?  
Новият ЗОП вече пътува към "Държавен вестник" въпреки опасенията, че ще отвори още по-широко портите за корупцията. 
За тези, които милеят за обществените пари, остава надеждата ЕК да види, че законът е порочен, и да скастри България, 
както умее.  
ПАРАЛЕЛИ 
Досегашният ЗОП е един от най-поправяните в държавата. Приет е през 2004 г. и оттогава е изтърпял 36 ремонта - което 
означава по три ревизии средно годишно. Състои от 184 страници (250, ако добавим и приложенията). Новият ЗОП е двоен 
по обем, което означава, че усложнява материята, а корупцията вирее най-добре в сложните и неясни правила, които 
позволяват "тълкуване" и различно прилагане според целта на възложителя. 
ЗАБЕЛЕЖКИТЕ НА БОРКОР 
Центърът за борба с корупцията, който свикнахме да наричаме БОРКОР, е поставил ясна диагноза за проблемите в новия 
ЗОП в становището си по закона. Ето само няколко от многото забележки: "недостатъчност" на правила за планиране на 
обществените поръчки; създаване на възможности за "излишество при разходването на бюджетни средства", като е 
възможно възложителят да си измисля и провежда поръчка, без изобщо да се налага; "неефективност при разходването 
на бюджетни средства" чрез завишаване на ориентировъчната стойност; възможност за субективно определяне на вида 
на процедурата; възможност за избор на изпълнител без провеждане на процедура - чрез разделяне на поръчката, и т.н. 
 
Агенция "КРОСС" 
 
√ Две комисии ще оценяват остатъчна трудоспособност 
 
/КРОСС/Две нови комисии - медицинска и социална, ще правят експертиза на работоспособността на хората с увреждания, 
ще се прилага нов метод, който ще оценява остатъчната трудоспособност на лицето с увреждане, а не намалената. 
Прави се разлика между осигурени лица с увреждания в трудоспособна възраст и такива, които не са в трудоспособна 
възраст. Това са ключовите промени в дългоочакваната реформа на системата за ТЕЛК-те. 
Социалният министър Ивайло Калфин представи пред депутатите от комисията по труда и социалната политика идейния 
проект за реформата, която трябва да замени настоящата система. 
Вицепремиерът уточни, че промените са насочени не към фискални цели, а към обективност и прозрачност при 
разходването на публичния ресурс, както и към социално включване. 
Първата комисия ще прави медицинската експертиза и ще е към здравното министерство. Именно тя ще е по модела на 
СЗО и ще оценява остатъчната функционалност на лицето с увреждане, а не намалената. След становището на 
медицинската експертиза оценката преминава в ръцете на социалната, която наред с контролните функции ще дава и 
индивидуализирани решения за социалните придобивки. 
Втората комисия ще има за задача да ограничи злоупотребите, доколкото тя ще може да оценява решението на първата 
комисия и ще индивидуализира препоръките - да каже за конкретното лице с дадено увреждане какво ще следва - тип 
работа, която да може да работи, допълнителна квалификация и др. 
В социалната комисия ще има представители на няколко различни институции - лекар, застраховател, експерт по трудова 
медицина. Елементът на корупция се свежда до минимум, каза Калфин в отговор на въпрос на Investor.bg. По думите му 
едва ли някой би корумпирал няколко институции, медицинската експертиза и втората комисия, което според него няма 
как да стане. 
Децата и пенсионерите с увреждания след медицинската експертиза ще се изпращат автоматично в социалната. Хората в 
трудоспособна възраст обаче ще минават през оценка на работоспособността. Предвижданите засега варианти за тези 
лица са възможност да се върнат на същото работно място, на което са работили преди намалената работоспособност, 
възможност за допълнителна квалификация или пък рехабилитация чрез системата на НОИ. 
Комисията ще преценява каква трудоспособност има лицето и ща дава препоръка за това каква работа може да върши. 
Целта е лицето да се социализира и да се върне на пазара на труда, но във всички случаи няма сами да си търсят работа, а 
ще им се помага, посочи Калфин пред депутатите. 
Втората социална комисия ще се намира в НОИ, защото има мрежа от регионални структури, а и е най-логично там да се 
извършва социалната и трудова експертиза. 
По отношение на заварените инвалидни пенсии Калфин обясни, че едва ли ще се налага преразглеждане, ще се разчита 
на явяване на лицата при преосвидетелстване. 
Калфин уточни, че очаква и официални предложения от работодателите какви стимули биха посочили, за да наемат на 
работа хора с намалена работоспособност. По думите му има достатъчно публичен ресурс, който би могъл да се насочи за 
това, тъй като сега не се използва ефективно чрез субсидираната заетост. 
Вицепремиерът заяви, че сега стартира широко обществено обсъждане и предложената концепция ще стане част от 
законодателството само след уверение, че това е правилният път. 
 
 
Economymagazine.bg 
 
√ Бизнесът се страхува да предприеме стъпки за инвестиции 
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Богатството на хората е предимно в депозити 
Българска народна банка свали основния лихвен процент до нула. Какво означава това? 
Централната банка е забранила отрицателни стойности на основния лихвен процент и затова той е 0. Той е измерител на 
сделките на банките за едно денонощие. Това обясни председателят на Асоциацията на банките у нас Петър Андронов в 
сутрешния блок на БНТ. 
"Още 2013 г. основният лихвен процент беше 0,01. Това е отражение на сделките на самите банки за едно денонощие", 
поясни той като обърна внимание, че това не е цената по кредитите. 
"За една година намалението на цената на кредите на новия бизнес е около 1%, което е много повече от 0. Банките държат 
пари, защото нямат достатъчно възможности да кредитират и няма достатъчно алтернативи", допълни Андронов. 
Днес кредитите се отпускат по-лесно отколкото преди кризата и цената им е по-ниска оттогава, коментира още той. 
"Липсата на желание за потребление и инвестиции събира богатството на хората основно в депозити. Това е характерна 
диагноза на всяка икономика в такава фаза, когато бизнесът и хората се страхуват да предприемат стъпки за инвестиции", 
подчерта Андронов. 
Част от парите в банките могат да се освободят и да влязат в други имоти. Цените им през последната година са се 
коригирали с 5-6%. 
На въпрос трябва ли България да приеме еврото като основна валута, Андронов отговори, че изгледите са положителни. 
Не виждам нищо лошо да приемем еврото. Ние и сега усещаме сътресенията на тази валута, каза той. 
Според Петър Андронов китайската икономика има своето влияние върху световните пазари, но сигналът за слабостите й 
е пресилен. "От няколко месеца наблюдаваме ефекта върху китайската икономика, но не можем да отписваме отсега Китай 
и да се настройваме за голяма катастрофа", каза той. 
Прогнозите на експертите са корекцията надолу да продължи още известно време, но се очаква в един момент 
европейската икономика да тръгне нагоре, обясни председателят на Асоциацията на банките в България. 
 
 
 Класа 
 
√ Сега петролът е евтин, а после? 

Падането на цените на петрола е болезнено за страните-производителки, но e добре дошло за останалия свят, твърди 

Холгер Щелцнер в коментар за ФАЦ. Пита се само - докога ще е така? 

Колкото погрешни бяха прогнозите за цената на петрола, също толкова измамни се оказаха и приказките за енергийния 

обрат в Германия. Цената на петрола така или иначе щяла да върви само нагоре, поради което си заслужавало 

преминаването на възобновяеми енергийни източници, твърдяха изобретателите на енергийния обрат. Днес обаче 

петролът е толкова евтин, колкото не е бил през последните 12 години, енергийният обрат струва на германските 

потребители по 22 милиарда евро годишно, а изхвърлянето на въглероден двуокис в атмосферата е по-високо от когато 

и да било. През миналата година пък се твърдеше постоянно, че ако Саудитска Арабия отвори кранчето на петрола, 

цената му ще падне до 60 долара за барел, което щяло да подпише смъртната присъда на американския фракинг. Вярно, 

че някои американски фирми за фракинг фалираха, но повечето от тях продължават да разбиват шистовите скали и при 

цена от 30 долара за барел. Не е вярно и това, че превръщането на САЩ от основен вносител на петрол в един от 

основните производители на тази суровина, е докарало Русия да криза. 

Русия не е намалила ни най-малко количествата на добивания петрол и природен газ. Дори и санкциите на Запада срещу 

Русия не разклатиха властта на руския президент, а после Европа стигне до заключението, че се нуждае от Кремъл за 

умиротворяването на Сирия и за борбата срещу ИД. Независимо че увеличи докрай производството на петрол, Саудитска 

Арабия също няма да успее да осуети връщането на Иран в кръга на големите петролни производители. След атомното 

споразумение с Иран, картите бяха раздадени отново: страната се включи в световната търговия на петрол, а 

всевъзможни държави в света се опитват да спечелят благоразположението на иранското ръководство. 

От гледна точка на Саудитска Арабия, която е икономически силна, но слабо населена, това е катастрофа, защото 

милиардите от иранския добив на петрол ще дадат тласък на шиитските войски в ислямската религиозна война в 

региона. От гледна точка на Запада това пък не е чак толкова лошо, поне докато този Запад вярва, че Техеран ще се 

откаже от атомната бомба. 

Какво ще се променя? 

Светът е залят от евтин петрол 
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Отвъд политическите, религиозните и геостратегически съображения съществува и световен пазар за петрол. Този пазар 

може да се удави от свръхпредлагането, както смята Световната енергийна агенция. Това становище може би е малко 

пресилено, но все пак отразява актуалното състояние на пазара. Складовете са пълни и въпреки това страните от ОПЕК 

продължават да добиват повече петрол, отколкото бяха договорили помежду си. Страните-производителки не се 

интересуват особено от затоплянето на климата или от евентуалното изчерпване на техните природни ресурси. 

А причините за свръхпроизводството са елементарни. Страните-производители са зависими от продажбите на петрол, за 

да могат да покриват своите социални нужди. Освен това властта на ОПЕК видимо се клати. Благодарение на новите 

технологии и новите находища две трети от добивания петрол идват от други страни. В краткосрочен план страните от 

ОПЕК могат да повишат цените, ако успеят да се споразумеят. Но в дългосрочен план и ОПЕК няма да е в състояние да 

определя самостоятелно цената на суровия петрол. 

Китай създава напрежение на петролния пазар покрай намаленото потребление в страната. Борсите реагират почти 

истерично на лошите данни за конюнктурата от Пекин. Дали пък светът не е заплашен от рецесия, само защото 

китайската икономика бележи ръст от 5 или 6 процента, вместо от седем? 

Едва ли. Лошите показатели за китайската икономика могат да засегнат някоя и друга експортна фирма, но като цяло 

търсенето си остава стабилно. В много индустриални държави търсенето дори се покачва, тъй като ниските цени на 

петрола действат като стимул за развитието на конюнктурата. 

Падането на цените на петрола може и да е болезнено за страните-производителки, но пък е добре дошло за останалата 

част от света. Защото онези близо 500 милиарда долара, които сега не се изразходват за покупката на петрол, стимулират 

потреблението на страните вносителки или се инвестират другаде. В средносрочна перспектива цените на петрола ще се 

повишават отново. А петролният бранш съкращава инвестициите, което от своя страна ще доведе до преориентация. 

Колкото и да е куриозно, централните банки, които в момента водят политика на евтините пари, допринасят за 

развитието на дефлационни тенденции, срещу които по-късно ще трябва да се борят с още по-евтини пари. 

Livenews.bg  

√ Парламентът няма да задължава правителството да размрази "Южен поток" 

Атакистите дори искат на кабинета да се даде и точен срок за това, а именно - един месец 

Без много дебати с 27 гласа "За", 17 "против" и 65 "въздържал се" депутатите решиха да не задължават правителството 

да възстанови работата по "Южен поток". 

В началото на дебата депутатите от "Атака" поискаха правителството ни бързо да възстанови проекта "Южен поток". Те 

използваха правото си на опозиция и избраха първа точка от дневния ред на парламента за новата работна седмица. 

Хората на Волен Сидеров настояха Народното събрание да вземе решение, с което да задължи Министерския съвет да 

възстанови дейността по изграждане на проекта "Южен поток". Атакистите дори искат на кабинета да се даде и точен 

срок за това, а именно - един месец. 

"Това е един проект, който бе спрян от предишното правителство под външен натиск. След посещението на трима 

американски сенатори бившият премиер Пламен Орешарски излезе и заяви, че спира работата по "Южен поток", 

припомни историята на проекта лидерът на "Атака" Волен Сидеров. 

Според него с подобно решение: "Парламентът ще "развърже ръцете" на правителството и така ще се заговори за "Южен 

поток". Изчисленията на националистите показват, че рестартът на "Южен поток" ще донесе 3 млрд. евро чужди 

инвестиции в страната ни, разкриване на 5 хиляди нови работни места и по 400 млн. лева приходи от такси отново за 

страната ни. "Ще се раздвижи иначе доста замрялата ни икономика", убеден е Сидеров. 

Той изтъкна пред колегите си, че сега имат историческия шанс да възстановят суверенитета на България. 

"Това е все едно да се опитаме да променим името на някой умрял", коментира предложението на "Атака" депутатът от 

"БСП Лява България" Таско Арменков. Социалистът отсече, че няма никаква реалност предложението да даде ефект. 
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 Tv plus  

√  Раздвижване на пазара на недвижимото имущество през 2015 год. 

Повече сключени сделки за покупка на жилища, увеличение на цените, раздвижване на пазара - както на хора, които търсят 
дом, така и на инвеститорите. Анализът е на една от големите агенции за недвижими имоти у нас за изминалата 2015 г.  
Основната причина за съживяването на пазара на имоти е по-голямото доверие към българската икономика, отчитат 
брокерите. За миналата година ръстът на сделките само в София е 20%. А в големите морски градове – Варна и Бургас се 
забелязва драстичен спад на спроителството и търсенето на ваканционни имоти за сметка на потреблението в самите 
градове. Увеличават се и цените: 
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ИЗП. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: "Категорично повишение на цените на 
недвижимото имущество – 10% в София, 5% във Варна. Което беше и още една причина за увеличаване на броя на сделките 
за недвижимо имущество. Купувачите видяха, че най-ниските цени приключиха и ги изпуснаха и за това и побързаха да 
закупят имоти." 
Запазва се тенденцията хората да търсят по-стари жилища. Цените им стават все по-достъпни и ако жилище от 60 кв.м през 
2013 г. се е изплащало с 65 средни заплати, през миналата година са били необходими 60 заплати. Сред причините за бума 
е и намаляването на лихвите по ипотечните кредити, което прави купувачите по-смели. 
КАЛОЯН БОГДАНОВ МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: "Другото, което беше много 
характерно – ръста на сделките за инвестиция. С над 20% скочи той само в столицата. Какви са причините? – Банкови. 
Ниските лихви по депозитите, които продължават да падат вече до нива близки до нула."  
Вили е от хората, които са решили да инвестират в недвижимо имущество. Ориентирала се е към старата градска част на 
столицата, заради зелените площи, историческите сгради и достъпа до метрото. 
ВИЛИ СТОЯНОВА: "Отчетохме и факта, че ще направим някои допълнителни разходи, но доходността, която мислим, че ще 
реализираме от това жилище ни удовлетворява." 
Очакванията на експертите са пазарът на недвижимото имущество да се запази стабилен и през тази година, но цените ще 
се покачват с по-умерени темпове. 
 
Български Фермер 
 
√ Готови ли сме за иновациите 
 
Все по-често чуваме думата иновация, но още не напълно я разбираме. 
А терминът ще засегне много сериозно земеделието и Европа го постави на дневен ред в този програмен период, защото 
осъзна, че е изправена пред сериозното предизвикателство, свързано с продоволствената сигурност и рязкото покачване 
на търсенето на храни и биомаса. 
В същото време в глобален мащаб се наблюдава забавяне в растежа на производителността на селскостопански продукти 
и храни, поради намаляване на инвестициите в изследвания в селското стопанство и увеличаване на натиска върху 
околната среда и природните ресурси. 
Институтът за агростратегии и иновации ни предостави европейски данни, които показват, че 45% от обработваемите 
земеделски площи на Европа са изправени пред проблем с качеството на почвите. Около 40% от обработваемата земя е 
уязвима от към замърсяване с нитрати. А през последните 20 години в следствие на селскостопанска дейност, броят на 
птиците е намалял с 20%. 
В ЕС болезнено се налага изводът, че основното предизвикателство за близкото бъдеще е не само да се произвежда 
повече, но също така това да става по един устойчив и природосъобразен начин. 
Тези предизвикателства няма да бъдат решени без силен тласък на научните изследвания в областта на земеделието. 
Формата им на решаване ще бъде чрез сътрудничеството между изследователи, фермери и други заинтересовани страни 
така че да може да се ускори трансферът на технологии от науката към селскостопанската практика и да се предостави 
систематична обратна връзка от практиката към науката. 
Поради това в рамките на новата Обща селскостопанска политика се възприе един изцяло нов подход, наречен Европейско 
партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. 
ЕПИ трябва да осигури работната взаимовръзка между селското стопанство, биоикономиката и науката както на 
европейско, така и на национално и регионално равнище 
Решено е, че ЕПИ ще свързва заинтересованите страни със сходен предмет на дейност и проблеми, обединявайки ги във 
фокус групи. 
Изграждането на мостове между научните изследвания, фермери, горски стопани, предприятия от хранително-вкусовата 
промишленост, неправителствени организации и консултанти неминуемо ще доведе до възникването на иновации. 
До момента всички страни членки се обединиха около мнението, че внедряването на иновациите е хоризонтална цел за 
развитието на селските райони в Европа и селскостопанския отрасъл. 
Имайки предвид липсата на окончателно прието законодателство в тази област и консервативността на земеделския 
сектор, възникват някои въпроси. 
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Те засягат прилагането на този нов подход и успешното внедряване на иновациите в селското стопанство. Защото все още 
има неяснота по отношение на смисъла, който се влага в понятието. 
Други европейски държави вече отдавна работят в това сложно направление, което трябва да обедини науката с фермите. 
Така или иначе още тази година и нашата държава трябва да си го изясни и после да го разясни и на всички участници в 
процеса, които трябва да знаят какво ще е това "иновативен проект" и как ще бъде финансиран той. 
КАКВО ВКЛЮЧВА ТЕРМИНЪТ ИНОВАЦИЯ 
Терминът иновация се определя най-често като нова идея, която се е доказала като успешна в практиката. Но иначе това е 
просто дума, в чиито смисъл се влагат: нов продукт, практика, услуга, производствен процес или нов начин на 
организиране. 
Иновациите в контекста на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) могат да съществуват под различни форми, ето 
какви по-конкретно са те:  
Нови начини на работа - нови подходи и идеи за развитието на селските райони, използване на нови техники, насочване 
към алтернативни пазари, обединяване на различни сектори и заинтересовани лица чрез нови методи за изграждане на 
мрежи от контакти, подкрепа на нови приоритетни групи или намиране на нови решения на социални, икономически и 
екологични предизвикателства. 
Разработване на нови продукти и услуги - те често са резултат от изпробването на иновативни начини на работа и могат да 
бъдат създадени чрез прилагането на нови или новаторски техники, партньорства, технологии, процеси, изследвания и 
идеи. 
Адаптиране на утвърдени подходи към нови обстоятелства - това също се признава като ефективно средство за постигане 
на значително иновационно развитие в селски райони. Трансферът на знания между регионите и държавите-членки често 
улеснява извършването на тези видове новаторски действия. 
Възприети са две концепции за термина. 
"Еднопосочна иновация" - тя включва научно-изследователски подход с нови идеи, произтичащи от изследвания, 
приведени в практиката чрез еднопосочен трансфер на знания. 
"Интерактивна" ("системна") иновация - при нея градивните елементи идват както от науката, така също и от практиката, 
и от междинни звена като земеделски, стопани, консултанти, НПО, научни работници и други участници в един процес 
отдолу-нагоре. 
Интерактивната иновация включва съществуващи знания, които не винаги са научни, но са плод на сътрудничество. 
Европейското партньорство за иновации има за цел да насърчи именно него като инструмент за подпомагане, с което 
отсега трябва да се съобразят евентуалните бенефициенти. 
 
Gusto News 

 
√ Стачка блокира Гърция, тапите на границата се затегнаха 
 
Националната стачка, блокирала Гърция, държи граничните пунктове затворени. Около 10 километра е колоната от чакащи 
камиони на пункта "Илинден-Екзохи" от двете страни на границата, стотици тирове чакат и на "Кулата-Промахон". 
Най-големите синдикати вдигнаха срещу готвената пенсионна реформа почти всички сектори. В много градове ще има и 
шествия с митинги. Критиката е срещу намаляването на максималната и минималната пенсии и увеличаването на 
осигуровките. Мерките са част от договора с международните кредитори на Гърция. 
Влаковете и тролеите не се двжат. Автобусите, трамваите и метрото са със съкратено работно време, а корабите и такситата 
са на стоянка. Вътрешните полети са ограничени..  
Държавните училища и болници са затворени, приемат пациенти само звената за Бърза помощ. 
Журналистите стачкуваха ден по-рано, за да могат днес да са на работа и да отразят националната стачка. 
Тази нощ само леки коли и автобуси са били пропускани на граничните пунктове между България и Гърция. Обещанието 
да минават за около час и товарни камиони, не беше изпълнено.  
Доброволци на червения кръст ще продължат да осигуряват на водачите храна и вода. Днес те имат готовност да преминат 
на гръцка територия, защото там хората са в по-тежко положение и имат по-голяма нужда от тази помощ. Очаква се отговор 
и на призива, отправен към гръцката червенокръстка организация да се включи в хуманитарната акция. 
От Външно министерство очакват официален отговор от Европейската комисия за гръцката блокада. Няма индикации какви 
мерки може да се предприемат за преодоляването на проблема. 
 
Труд 
 
√ Сблъсък на синдикатите с Бъчварова заради Закона за МВР (обзор) 
 
Проектът на вътрешната министърка Румяна Бъчварова за поправки в Закона за МВР, публикуван вчера за 14-дневно 
обсъждане, предизвика гнева на полицейските синдикати. Най-големият от тях - Синдикалната федерация на служителите 
от МВР (СФСМВР), излезе с остра декларация. 
Повод за сблъсъка стана твърдение в мотивите към законопроекта, че намаляването на обезщетенията при пенсиониране 
от 20 на 12 заплати било "в синхрон с водените преговори и постигнатите договорености със синдикалните организации в 
МВР". От СФСМВР определиха това като "откровена спекулация, да не кажем лъжа". 
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Опасността да бъдат съкратени 20-те заплати изкара на протест по улиците стотици полицаи миналата есен. Проектът на 
Бъчварова е 12 заплати да получат в бъдеще само новопостъпващите служители и препраща към средата на настоящия 
век. Затова и вчера от ведомството обясниха, че "промените за новопостъпващите служители не е синдикален въпрос, тъй 
като те не са членове на синдикални организации и напълно съзнателно ще подписват договорите си с МВР със съответното 
обезщетение". "Въпросът кой кога постъпва и какво подписва е несъотносим. Лъжата е в твърдението, че орязването е 
договорено", контрираха от СФСМВР. 
Сред поправките в Закона за МВР има и такава, която дава право на служителите да получават възнаграждения по 
граждански договори при изпълнение на проекти на Европейския съюз или други международни програми. 
 
Дарик радио 
 
√ Синдикат в МВР възрази за предложени промени 
 
Отново напрежение между полицейските синдикати и ръководството на вътрешното министерство. След като на сайта на 
МВР се появиха мотивите към новия законопроект, най-големият синдикат в сектора алармира за спекулации и дори лъжи 
по отношение на дебата около реформата в силовото министерство. 
Според Синдикалната федерация на служителите в МВР предлаганите промени, които включват намаляване броя на 
заплатите при пенсиониране от 20 на 12 за новопостъпилите в системата, не е било обсъдено и договорено между тях и 
ръководството на МВР. 
"Това категорично не е вярно, такъв синхрон не е постиган, такива договорености няма или поне синдикалните федерации 
в МВР не са участвали в такива разговори. И би ми било интересно дали написалите тези мотиви могат да покажат 
стенограма, да кажат в какъв формат са водени тези преговори, с кои синдикати. Защото пак казвам, независимо как ще 
протекат преговорите оттук нататък и дали такива ще има, към момента такава договореност не е постигана никога", каза 
Илия Кузманов, член на Управителния съвет на синдиката. 
По отношение на поредния опит за реформа в МВР Кузманов заяви, че консултации с представителите на синдикатите в 
сектора не са водени. 
Предлагат новите служители в МВР да вземат 12 заплати при напускане на системата 
Не била дадена и възможност те да направят свои предложения за промени. "Всичко това изумява, до голяма степен 
манипулира обществеността, че синдикатите в МВР са напълно съгласни с предложените текстове". 
На въпрос с какво не са съгласни те, Кузманов направи уговорка, че той не може и няма амбиция да говори от името на 
всички синдикати в МВР. "Правят впечатление две неща. Първо, предлагането на намаляването на отпуската не е 
мотивирано сериозно. Нивото на стрес на служителите на терен според работещи дори в Института по психология в МВР 
е равностойно на стреса при война. Отпуската се дава, за да се компенсира това състояние, да отпочина служителят и да е 
пълноценен. Вместо да бъде аргументирано с подобряване условията на труд, с повишаване на заплатата или намаляване 
на стреса, промяната е мотивирана с псевдосъгласие със синдикалните организации. На прима виста това е огромно 
недоразумение", каза той. 
Кузманов изтъкна и друга сериозна промяна, разписана в новия законопроект, която е свързана със структурата на 
министерството, а именно- преобразуването на ГДПБЗН в агенция. Според синдикалиста ръководството на министерството 
по никакъв начин не е аргументирало как децентрализацията на пожарната ще подобри качеството на услугата, която 
достига до хората. 
 
Дневник 
 
√ Нова идея за МВР: 12 заплати обезщетение и 25 дни отпуск, но за новите служители 
 
Държавните служители в МВР да получават 12 вместо досегашните 20 заплати като обезщетение при пенсиониране или 
напускане на системата. Платеният годишен отпуск в сектора да се намали от 30 на 25 работни дни, а възнаграждението 
за послужено време и парите за храна да се включат към работната заплата, вместо да се получават отделно. Това 
предвижда проектът за промени в Закона за МВР, който днес бе публикуван за обществено обсъждане. Очаква се 
законопроектът да бъде внесен в Министерския съвет на 17 февруари. 
Орязването на социалните придобивки на административните служители в МВР е смекчено в сравнение с първоначално 
предложеното от финансовия министър при приемането на бюджета за 2016 г. Тогава Владислав Горанов предвиждаше 
10, а не 20 заплати при напускане, намаляване на платения отпуск от 30 на 20 дни и отпадане на допълнителното 
възнаграждение за стаж и професионален опит за работещите по трудово правоотношение. 
Това предложение обаче предизвика недоволството на полицейските служители и след дни на протести и блокади на 
центъра на София правителството се отказа от прокарването му. 
По-малки обезщетения само за новите служители 
Сега се предлага държавните служители в МВР да получават 12 заплати като обезщетение за напускане на системата. Това 
обаче ще важи само за служителите, които ще постъпят на работа след приемането на закона. 
"По отношение на действащите държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението", се посочва 
в законопроекта. 
Веднага след публикуването на проекта най-голямата синдикална организация на полицейските служители – СФСМВР, 
заяви, че е против орязването на обезщетенията. Тя обвини вътрешния министър Румяна Бъчварова в "откровена 
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спекулация" и лъжа заради заявката на МВР, че предложението е направено "в синхрон с водените преговори и 
постигнатите договорености със синдикалните организации в МВР". От СФСМВР призоваха Бъчварова да каже има ли 
конкретни договорки по темата и с кои от синдикалните организации. Още в началото на януари полицейските синдикати 
предупредиха за подготвяните промени и ги определиха като по-рестриктивни. 
Периодични тестове за чиновниците в МВР 
Държавните служители в МВР ще трябва да преминават през тестове, с които да се определя професионалното им ниво, 
и т.нар. "тестове за интегритет", предвидени като антикорупционна мярка. В законопроекта е записано, че държавните 
служители в МВР са длъжни да поддържат и повишават професионалната си квалификация. 
Заявеното в имуществените декларации, които служителите в МВР подават всяка година, вече ще може да бъде 
проверявано, предвижда друг текст. 
Преназначаването на чиновниците във ведомството по закона за държавния служител да може да става и по време на 
отпуск, на дългосрочно командироване в чужбина или в друга администрация, предвиждат промените.  
Заложена е и мащабна реорганизация във вътрешното ведомство. В началото на годината се разбра, че МВР е изтеглило 
внесения законопроект от Народното събрание именно с мотива, че ще го предложи наново с допълнителни предложения 
за административна реформа в сектора. 
Регистрацията на коли и документите - извън МВР 
От МВР ще бъдат извадени административните услуги като регистрация на моторни превозни средства, отпечатване на 
документи за самоличност и образци за тях, поддържане на програми за администрацията, предпечатни и печатни услуги. 
Ще се създаде Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги", на което ще бъдат възложени тези дейности. 
Предприятието ще се издържа основно от събирането на такси за предоставяните услуги. Вносителите се мотивират, че 
отделянето на административните услуги ще доведе до повишаване на качеството им, а МВР ще се фокусира върху защита 
на правата и свободите на гражданите, противодействието на престъпността, защитата на националната сигурност, 
опазването на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението. 
Предвижда се Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" да се преобразува в Агенция "Пожарна 
безопасност и защита на населението". "Децентрализацията ще доведе до по-ефективно управление на дейностите на 
агенцията чрез самостоятелно управление на финансовия, материалния и административния ресурс", се посочва в 
мотивите. Според вносителите така ще се постигне по-качествено изпълнение на основните дейности на министерството 
в областта на пожарната безопасност и защитата на населението. 
Предвижда се закриване на дирекция "Специална куриерска служба" като структура на МВР и преминаването на 
работещите в нея към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). 
Повече правомощия за ГДБОП 
Законопроектът предвижда Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) да може да извършва 
разследвания за трафика на мигранти и на хората, които незаконно превеждат чужденци през граница. Сега ГДБОП има 
правомощия при разследването на трафик на хора с цел сексуална или трудова експлоатация, но не и на мигранти. 
Предвижда се дирекцията да извършва и оперативно-издирвателна, охранителна, разследваща, информационна, 
контролна, превантивна и административнонаказателна дейност по отношение на корупцията в органите на държавната 
власт и изпирането на пари. 
Даренията - в публичен регистър 
Информацията за сключените договори за дарения ще бъде публикувана в публичен регистър, който ще се поддържа от 
МВР, предвижда законопроектът. 
Предлага се и създаване на постоянна централна комисия, която да разглежда и одобрява предложените на ведомството 
дарения след преценка дали са законосъобразни и целесъобразни. Законът в момента предвижда забрана за даренията, 
освен ако те не се правят от общини, определени държавни структури и предприятия, както и международни органи и 
институции на Европейския съюз. 
 
 
ПИК 
 
√Плевнелиев към бизнеса в Бразилия: Ние ще бъдем вашата врата и глас в ЕС 
 
Един от вас съм. Вярвам във вашите ценности. Всички вярваме, че трябва да произвеждаме и да търгуваме без граници. 
Поемам ясен ангажимент, че България ще работи за ускоряване и финализиране на Споразумението за свободна търговия 
между ЕС и Меркосур. Няма да чакаме българското председателство на ЕС през 2018 г., ще действаме веднага. 
Това заяви президентът Росен Плевнелиев пред водещите представители на бразилската индустрия. Възможностите за 
повишаване на динамиката на бразилските инвестиции в България и на интензивността на двустранния търговско-
икономически обмен бяха обсъдени в рамките на българско-бразилски форум в икономическата столица на Бразилия Сао 
Пауло. Форумът беше открит от президента Росен Плевнелиев и президента на Федерацията на индустрията на Бразилия 
Пауло Скаф, с участието на повече от 100 представители на бизнеса от двете страни, съобщиха от прессекретариата на 
държавния глава. 
"Ние ще бъдем вашата врата и глас в Европейския съюз. Отдавна народите ни са се свързани. Наша обща задача е да 
надградим това, което те вече направиха - да намерим нови измерения на сътрудничеството, което да доведе до реални 
резултати", каза още Плевнелиев. 



14 

 

 

България предоставя стратегически възможности в динамично развиващ се региона на 12 държави със 150 милиона души 
население. Страната ни е незаобиколим фактор в този регион и предоставя най-добрите условия за производство, за 
търговия и логистика, посочи държавният глава пред представителите на бизнеса. "Всяка една стока, доставена до 
България, ще се търгува без никакви усложнения и допълнителни разходи в най-големия пазар в света, на най-ниска цена. 
Ще застанем зад всеки проект, всяка идея и сделка между България и Бразилия. България е готова да подкрепи Бразилия 
в нейните амбиции за разширяване на търговията и инвестициите в ЕС", каза президентът.  
Българският държавен глава представи подробно предимствата на страната ни като платформа за успешен бизнес в ЕС. 
"Имаме план за развитие и мащабна програма за модернизация - можем да ги споделим с вас и с бразилския бизнес, който 
е добре дошъл в България", заяви Росен Плевнелиев. Страната ни е вторият най-голям производител на мед в Европа и 
третият най-голям производител на олово. България е една от малкото държави в света, която произвежда космически 
храни. Традиционните ни производства също предоставят отлични възможности за съвместни проекти с бразилски 
партньори, посочи президентът.  
България също така е сърцето на индустрията на информационните и комуникационните технологии в Югоизточна Европа. 
Страната ни е трета в Европа по брой на стартиращи компании. Редица български компании в ИКТ сектора бяха купени от 
водещи чуждестранни компании. Аутсорсинг индустрията бележи бум в страната ни и това също е резултат от добрата 
бизнес среда и квалификацията на българските специалисти, допълни още държавният глава.  
Посещението на българския президент поставя вододел в отношенията между България и Бразилия, посочи президентът 
на Федерацията на индустрията на Бразилия Пауло Скаф. "Убеден съм, че посещението ви в Сао Пауло ще промени в 
позитивна посока хода на нашите отношения. Взаимните ни инвестиции и стокообмен са много скромни и могат да бъдат 
увеличени многократно. Бразилският пазар не познава потенциала на българските производители и съм сигурен, че 
вашето посещение в Бразилия създава нови възможности и е импулс да опознаем възможностите си", каза Пауло Скаф. 
"Ще направим възможното да увеличим търговско-икономическите ни контакти, включително чрез посещение на 
бразилския бизнес в България", увери президентът на водещата индустриална организация. 
На специална церемония в началото на бизнес форума българският държавен глава беше удостоен с Орден на Сао Пауло 
за заслуги в индустрията. Високото отличие се връчва на представители на национални и чуждестранни институции за 
изключителен принос за развитието на индустрията в международен мащаб. 
В Сао Пауло Плевнелиев разговаря с губернатора на щата Жералдо Алким, пред когото открои реформите за подобряване 
на бизнес средата в България. Държавният глава е посочил, че страната ни инвестира в нова образователна система, която 
да отговаря на нуждите на бизнеса. Искаме бразилският бизнес да стъпи по-активно в България и ще работим с всички 
сили да създадем необходимите условия за това, е заявил държавният глава по време на разговора.  
Насърчаването на външната търговия е едно от решенията за излизане от рецесията, в която се намира бразилската 
икономика трета поредна година, е посочил от своя страна Жералдо Алким. Аграрният сектор се развива добре, в другите 
сектори обаче възстановяването е по-бавно. Затова Бразилия разчита да се ускори споразумението ЕС-Меркосур. 
"Разчитайте на нас да засилим икономическите контакти с България", увери губернаторът на Сао Пауло, който прие покана 
на държавния глава да посети България. 
Щатът Сао Пауло с население от 45 милиона души произвежда повече от една трета от брутния вътрешен продукт на 
Бразилия. В визитата в мегаполиса приключва официалното посещение на Плевнелиев във Федеративна република 
Бразилия. На 4 и 5 февруари държавният глава ще бъде на посещение в Република Аржентина. 
 
 
Днес 
 
√ Даваме 6 млн. евро за бежанците в Турция 
 
ЕС се разбра как да разпредели разходите, за да спре Ердоган 
България ще отдели 5,9 млн. евро за фонда от 3 млрд., който ЕС обеща на Турция, за да го спаси от бежанците. 
След двумесечни преговори 28-те еврочленки се споразумяха за разпределението на сумите за финансирането на 
споразумението с Турция, предложено от Жан-Клод Юнкер, чрез което ЕС се надява да спре бежанската вълна. 
Сумите са изчислени спрямо тежестта на всяка страна в европейската икономика и съответстват на дела ѝ в образуването 
на БВП на ЕС, се казва в официално съобщение на холандското председателство на ЕС. 
Шест държави ще отпуснат по-малки суми за турския фонд от София. Това са Люксембург, Словения, Малта и трите 
Прибалтийски републики, а Хърватия ще внесе точно колкото и България. €2,3 млн. от Кипър ще отидат за бежанците в 
Ливан и Йордания, тъй като Ларнака не желае да помага на Турция, окупирала северната част от острова. 
Най-големият донор е Европейската комисия, която участва с 1 млрд. евро от европейския бюджет. Страните членки си 
разпределят останалите 2 млрд. Германия ще плати за издръжката на бежанците в Турция 427, 5 млн. евро, 
Великобритания – 327,6 млн., а Франция – 309,2 млн. 
Постигането на споразумението за разпределението на парите стана възможно, след като Италия вдигна блокадата и 
оттегли настояването си цялата сума да дойде от икономиите от евробюджета за 2015 г. и обеща да внесе своя дял от 224,9 
млн. евро. 
Вноските ще бъдат приспаднати от държавните дефицити, които Брюксел следи да не превишат 3% от БВП. 
Парите ще се използват за различни проекти, свързани с подобряване на жизнените условия на бежанците, за храна, за 
образование на децата им, за здравни грижи и за интеграция в турското общество. Сумите трябва да се издържат до 2 г. 
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Брюксел и Анкара се договориха на 29 ноември за пакет от мерки, чрез които Турция се ангажира да прекрати акостирането 
на хиляди бежанци всеки ден на гръцките острови, срещу финансова помощ от 3 млрд. евро до 2017 г., подновяване на 
преговорите ѝ за членство в ЕС и отпадане на шенгенските визи за турски граждани. През декември ЕС отвори нова 
преговорна глава с Турция, а безвизовият режим е планиран за тази есен. 
Граничната агенция на ЕС "Фронтекс" съобщи, че над 880 000 души са влезли нелегално в ЕС през от Турция през Гърция 
миналата година. 108 000 души са пристигнали само през декември през Гърция и още 9700 са акостирали в Италия. 
След като през есента около половината от имигрантите са били сирийци, броят им е паднал до 39% през декември. Затова 
пък броят на иракчаните се е удвоил, а всеки трети новопристигнал е афганец. Европейската агенция пресмята, че през 
2015 г. са направени 1,83 млн. незаконни пресичания на външните граници на ЕС, 1,04 млн. от тях на границите на Гърция 
и на Италия. 
 


