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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

БНР – Радио „Пловдив“ 
 
√ Задължително е бизнесът да поеме осигурителните вноски на 100% 
 
За пресечната точка на общите интереси  и различията  при плащане на осигурителните вноски след дискусия в тристранния 
съвет за социално партньорство по повод предложението на РБ осигурителните вноски на работниците да се поемат 100%  
от работодателите. Коментар в  две посоки - на вносителите – от депутата от РБ Петър Славов и на работодателите  - от 
председателя на  Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.  
 
Петър Славов: Предложението, което правим с колегите от гражданската квота, не задължава никого с нищо. То дава една 
възможност на работодателите, когато желаят, да поемат и онази част, която плаща осигуреното лице. Това са онези 40%, 
които са засметка на служителите. Мярката беше вдъхновена от бизнеса, тъй като и в момента има такива дружества, които 
правят това за своя сметка, е да динамизира допълнително пазара, като създаде вътрешна конкуренция между 
работодателите особено при производствата с висока добавена стойност,  да имат аргументите защо искат да задържат 
дадено лице, като му предлагат по-добри условия и при самите работници да останат повече пари.  
 
Причината да искаме това да се запише и законодателно, е че Законът не забранява това да се прави, но работодателите, 
които подхождат по този начин, биват облагани с корпоративен данък върху тези суми, независимо, че са парите са отишли 
за осигуровки, а не - за печалба. Освен това има и много нерегламентирани плащания и работници, които не харесват този 
механизъм, че за тяхна сметка се удържат немалка част необходимите осигуровки. Те  държат работодателите да им дават 
под масата разликата за това, което им се удържа от заплатата. А това не е изгодно нито за държавата, нито за 
осигурителната система. 
 
Васил Велев: Ние считаме, че когато се търси по-голяма простота на начина, по който се изплащат възнаграждения и 
осигуровки, трябва да се направи и още една крачка. Това предложение да не е възможност, а да е задължително за 
всички. При сегашните текстове се създават предпоставки за объркване и резултатът за фиска е спорен.  Законопроектът 
трябва да бъде доработен. За предимствата: при 100% поемане на осигуровките за сметка на работодателя  общо 
разходите за труд, осигуровки и данъци при една и съща нетна заплата на работника са най-малки. Т.е. ако работникът 
получава същото, а работодателят изцяло заплаща осигуровките, разходите за труд ще бъдат с 5% по-малки, отколкото 
са сега. От тази мярка биха се възползвали малките фирми и микропредприятията. Въпреки това аз смятам, че ако това 
се прави, трябва да е за всички и да е съпроводено с премахването  на т.н.  клас процент и за  прослужено време, защото 
в момента има няколко заплати, което води до допълнително объркване и липса на база за сравнение.  
 
 Работникът бива назначаван на .щатна заплата, върху нея се добавя процент за прослужено време, т.н. клас – нещо, 
което го има само у нас и е рудимент от отминало време. След това се вадят ДОД и осигуровки са зметка на работника 
и се получава нетна заплата. Към брутната пък работодателят добавя разходите за труд, осигуровки за сметка на 
работодателя и така се получават сумарно разходите за труд, които се плащат от предприятието. Тези четири стойности 
са аритметични  математични  стойности, а в крайна сметка работникът го интересува в момента той колко пари нетно 
ще получава, а предприятието – какъв е разходът за труд.  
 
Ако работодателят внася изцяло осигуровките му, това ще го отчужди и дезинтересира. Ние настояваме  към 
предложението да се добави и премахването на класове и да се въведе едновременно с увеличаването на ставката за 
осигуровките – от 2018 г. с по 1% ще нараства.осигурителната тежест, съгласно приетите промени в Кодекса за социално 
осигуряване и ако едновременно с това се въведе  предложението на РБ, но не доброволно, а повсеместно, ще се 
неутрализира това покачване като разходи за труд и тежест за предприятието. Що се отнася до другите ползи, от 
въвеждането на  мерките – по желание и частично, те са най-малкото спорни, защото ако работодателят  иска да 
стимулира допълнително работниците, има и други начини, най-малкото е да им увеличи  заплатата.  
Повече чуйте от звуковия файл. 
 
 

http://bnr.bg/plovdiv/post/100661794/rabotodatelite-da-poemat-na-100-osiguritelnite-vnoski-zadaljitelno
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Важни обществено-икономически и политически теми 
24 часа 
 
√ България с най-лош резултат при плащането на данъци сред европейците 
 
Плащането на данъци от бизнеса в България отнема 423 часа и това е най-лошият резултат за всички страни в Европейския 
съюз и държавите от зоната за свободна търговия в Европа. 
 
Това посочват авторите на годишния доклад "Плащане на данъци 2016" (Paying Taxes 2016) на "Прайсуотърхаускупърс" и 
Световната банка, разпространен тази седмица, съобщава "Дневник". 
 
Целия доклад можете да видите ТУК. 
 
За 14 плащания събирането на данни, попълването на формуляри, обработката от адиминстрацията и плащането им, 
възстановяване на внесен данък, обжалване и ревизия се оказва, че са необходими почти два месеца и половина работно 
време. 
 
По този показател страната ни е малко по-зле от Чехия и е в компанията на Босна и Херцеговина и Сао Томе и Принсипи. 
 
В използвания от PwC модел е включена средно голяма компания, която е регистрирана от граждани на съответната 
държава и има дейност само на нейна територия. 
 
Разбивката на времето, нужно за плащането на данъци, показва, че облагането на корпоративните печалби изисква най-
малко ангажименти – 32 часа. Но за справяне с облагането на разходите за труд отиват 226 часа, макар да става дума само 
за един вид данък, а за 12 данъка и такси върху потреблението – още 165 часа. 
 
В световната класация на 189 държави страната ни не е най-зле от 28-те в ЕС. Тя е поставена на 88-о място – веднага след 
Франция. Надолу в списъка тази година са Белгия (90) и Унгария (95). 
 
Същото място заема България и в категорията "Цялостна данъчна тежест", която според авторите е 27%. Множество 
държави от ЕС са далеч надолу по този показател, тъй като при тях данъчната тежест е значително по-голяма. В Италия 
(най-ниско класираната) например тя е 64.5%, а малко по-високо от нея са Франция (62.7%), Белгия (58.4%) и Австрия 
(51.7%). 
 
Обкръжението на България би трябвало също да е в полза на българската икономика, що се отнася до данъчното 
натоварване. В съседна Турция то е 40.9%, в Гърция – 49.6%, в Румъния – 42%, в Сърбия – 39.7%. 
 
Единствено Македония се отличава с много ниска данъчна тежест от едва 12.9%, което ѝ отрежда място №7 в глобалната 
класация по този показател в компанията на Дубай, Хонконг, Сингапур и Ирландия. Но административното обслужване на 
този процес от властите в Скопие определено не е най-бързото – 119 часа, макар да става дума само за 7 плащания. 
 
Докладът анализира тази част от бизнеса по света за 11-а поредна година и след като в продължение на десетилетие е 
трупана информация за фискалните системи на 189 държави. Авторите отбелязват, че интересът как действат данъчните 
системи по света се е засилил след кризата от 2008 г. 
 
Те изтъкват, че любопитството засяга най-вече корпоративните данъци и как големи транснационални корпорации се 
възползват от изгодни данъчни режими или договорени с правителствата изключения и облекчения, но всъщност темата 
е доста по-широка от това. 
 
 
√ Цените в земеделието с близо 10% ръст в края на 2015 г. 
 
Производствените цени в селското стопанство се увеличават с 9,8% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо същото 
тримесечие на 2014 година, съобщи НСИ, цитиран от Инвестор. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството 
расте с 10,9%, а от животновъдството - с 4,8%. 
 
Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1,1%, като в 
растениевъдството индексът на цените се увеличава с 2,9%, а в животновъдството намалява с 4% . 
 
През четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо същото тримесечие на 2014 г. по-високи са цените на зърнените култури - с 
8,9%, на техническите култури - с 22,5%, и на картофите - с 5,2%. 

http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016-high-resolution.pdf
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По-ниски са цените на пресните зеленчуци - със 17,6%, на гроздето - с 13,3%, и на фуражните култури - с 25,2%. 
 
По-високи са цените на меката пшеница - с 3,8%, на ечемика - с 3,8%, на царевицата за зърно - с 15,3%, на слънчогледа - с 
22,6%, на рапицата - с 13,6%, на зрелия кромид лук - с 19,4%, и на зелето - с 4,9%. 
 
По-ниски са цените на ориза - с 5%, на фасул-зърно - с 37,1%, на ябълките - с 10,9%, на десертното грозде - с 26,4%, и на 
орехите - с 19,2%. 
 
Спрямо същото тримесечие на 2014 г. се наблюдава увеличение в цените на живите животни - с 16,7%, и на животинските 
продукти - с 3,7%. 
 
Най-голямо увеличение е отчетено в цените на едрия рогат добитък - с 16,7%, и на-домашните птици - с 15,5%. 
 
При животинските продукти увеличение се наблюдава в цената на кокошите яйца за консумация - със 17,9%, на овчето 
мляко - с 13,8%, и на пчелния мед - с 5,7%. 
 
Спрямо 2014 г. през четвъртото тримесечие на 2015 г. по-ниски са цените на зърнените култури - с 2,1%, на фуражните 
култури - с 10,5%, на картофите - с 8,1%, на пресните зеленчуци - с 8,8%, и на пресните плодове - с 30,4%. 
 
Увеличение се наблюдава единствено при цените на техническите култури - с 21,4%. В животновъдството цените на живите 
животни се увеличават с 12%, а на животинските продукти намаляват с 3,5%. 
 
През четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо 2014 г. по-ниски са цените на меката пшеница - с 2,7%, на царевицата за 
зърно - с 1,6%, на ябълките - с 2,2%, на десертното грозде - с 43,1%, и на виненото грозде - със 7,8%. 
 
По-високи са цените на рапицата - с 14,6%, на слънчогледа - с 24,6%, и на зелето - със 17,7%. 
 
В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо 2014 г. се наблюдава увеличение в цените на едрия 
рогат добитък - 12%, и на домашните птици - с 9,2%. 
 
Спад в цените се наблюдава при свинете - с 19%. При животинските продукти намалява цената на кравето мляко - с 4,8%, 
а се увеличават цените на кокошите яйца за консумация - с 19,7%, и на пчелния мед - с 9%. 
 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 
2015 г. е с 2,6% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 4,8% спрямо 2014 година. 
 
През четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на 2014 г. намаляват цените на електроенергията 
и горивата - с 12,1%, и на продуктите за растителна защита - с 4,4%. По-високи са цените на минералните торове - с 5,8%, 
на ветеринарномедицинските продукти - с 2,9%, и на фуражите - с 2%. 
 
Спрямо 2014 г. през четвъртото тримесечие на 2015 г. се наблюдава същата тенденция в изменението на цените: индексът 
на цените на електроенергията намалява с 15,7%, на продуктите за растителна защита - с 4,1%. По-високи са само цените 
на минералните торове - с 4,4%. 
 
 
√ Биохраните - гвоздеят на "Агра" в Пловдив 
 
Биосуровините и пчелните еликсири са акцентът на международната изложба "Агра 2016", която се открива днес в 
Пловдив и ще продължи до 28-и. В рамките на форума се организира специално изложение "Биоагра". На него се показват 
качествени и здравословни продукти, произведени по методи, щадящи околната среда и здравето. Посетителите ще имат 
възможност да се запознаят с разработки на научни институти в сферата на биологичното земеделие и животновъдство. 
 
"За последните 7 г. броят на екофермите у нас се е увеличил седем пъти и вече е около 4-5 хиляди. Сертифицираната земя 
за обработка с натурални методи е 76 000 хектара", коментираха от фондацията за биологично земеделие. Причина за 
този бум са субсидиите по Програмата за развитие на селските райони. В нея вече се предвиждат плащания и за стопаните, 
които отглеждат пасищни животни по традионни начини, запазени от дедите ни. Част от "Агра" е и специализираното 
изложение за пчеларство "Апи България", откъдето могат да се закупят продукти от производители. Работещите в бранша 
пък ще намерят инвентар, оборудване, консумативи и облекло. 
 
По време на "Агра" ще се проведе богата съпътстваща програма от лекции и презентации. Предвидени са семинари за 
възможностите за подпомагане на малките ферми, за иновациите в земеделието, за новото законодателство в областта 
на храните. 
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" На "Агра" се представят над 440 фирми от 23 страни", съобщиха организаторите от пловдивския панаир. Мегафорумът е 
под егидата на Министерството на земеделието и храните. В 25-ото му издание ангажираните площи са двойно повече в 
сравнение с м.г., а фирмите са се увеличили с 61%. Забелязва се по-голям интерес от страна на чуждестранните компании. 
Държавите с най-силно присъствие на изложители и най-големи експозиции са Холандия, Гърция, Германия, Италия и 
Турция. 
 
Участниците показват нови сортове плодове, зеленчуци и зърнени култури, модерни технологии и машини за намаляване 
на разходите и повишаване на доходите, торове и препарати без вредни химически съставки. За фермерите се предлагат 
иновативни методи за опазване на почвата и увеличаване на продуктивността на животните. 
 
Очаква се над 30 000 души да разгледат "Агра". Профилът на посетителите м.г. показва, че 69% са били чужденци. 
Болшинството са от съседните държави - Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Румъния. 90 на сто гостите са били 
собственици на дружества. 
 
 
В. „Труд“ 
 
√ Военен отчет за всички българи от 18 до 32 г. 
 
Всички български граждани на възраст от 18 до 32 години ще бъдат водени на военен отчет. От Министерството на 
отбраната обявиха вчера, че ще предложат Министерския съвет да приеме изменения в Закона за отбраната, Закона за 
резерва и Закона за военната полиция. Трите проектозакона може да влязат още днес на заседанието на правителството, 
тъй като военният министър Николай Ненчев обеща те да бъдат приети до края на февруари. 
Досега на военен отчет се водеха единствено хора, които са служили в армията, полицията или други силови структури. 
Много малко жени бяха включвани в регистрите на военните за мобилизация по време на война. Това са предимно 
медицински сестри, доктори и водачки на транспортни машини. 
„Мотив за това е обстоятелството, че с отпадането на наборната военна служба възможностите за попълване на 
въоръжените сили във военно време са силно ограничени. Това води до необходимост от определяне на по-широк кръг 
от български граждани, които трябва да се водят на отчет и да се извикват във военно време за военна подготовка за 
защита на отечеството“, се казва в съобщението на военното ведомство. 
Тепърва ще се определя начинът, по-който ще бъдат подбирани хората, за да минават задължителна военна подготовка и 
да полагат военна клетва. Законодателството трябва да определи и какви ще бъдат санкциите, ако човек откаже да се яви 
на обучение. 
В Закона за отбраната се предлагат изменения в пределната възраст за служба на военнослужещите с различни звания. 
Намалява се възрастта за прием на войници (от 32 на 28 години) и пределната възраст, до която ще служат (от 50 на 46 
години). С тези изменения се създава възможност за ранното им пенсиониране, тъй като придобиват необходимите 18 
години действително изслужени на военна служба. 
 
 
√ Плевнелиев: Осем от десет коли в Европа са с части, направени в България 
 
ългария е шестата най-бързо растяща икономика в ЕС за 2015 г. Това каза президентът на Република България Росен 
Плевнелиев по време на Бизнес форум България – Кипър. 
През 2015 г. очакваме растеж, последните цифри показват между 2,8 и 3%. Същевременно сме още по-амбициозни за 2016 
г., обясни държавният глава. По думите му, чуждестранните инвестиции в страната през 2015 г. са отбелязали сериозен 
ръст от над 40 %, а една голяма част от тях са в продуктивни отрасли. „България се позиционира като държава на кръстопът, 
прави отговорни реформи“, заяви президентът. 
Той отчете, че в сектор "Автомобилостроене" бяха построени 30 изключително модерни нови фабрики и създадени над 25 
хиляди работни места. Осем от 10 автомобила в Европа имат компоненти създавани в България. България през 2015 г. бе 
обявена за аутсорсинг дестинация номер 1 в Европа. Световните класации ни посочиха на трето място в света за аутсорсинг 
бизнес процеси. Създадоха се 35 хиляди работни места през последните години. Аутсорсинг индустрията процъфтява“, 
заяви държавният глава. 
Той напомни, че Кипър е шестият по големина инвеститор в България. Президентът напомни за вчерашните „изключително 
успешни разговори, които затвърдиха истинското приятелство между България и Кипър”. 
„Подписахме споразумение в областта на земеделието, търговията, в областта на енергетиката и туризма. Зададохме ясна 
посока, че сме амбициозни. Искам да окуража българските компании за амбицията, за интереса, който показват. Кипър е 
развита икономика, богата държава и голям приятел на България. Работата с Кипър е безпроблемна, базирана на доверено 
партньорство“, каза президентът Росен Плевнелиев. 
Държавният глава се обърна към българските предприемачи: „Знам, че вашият успех в България ви мотивира за повече. 
Българските банки стоят зад вас, имаме възможност да покрием по–широки пазари“, посочи той. 
Според данните стокооборотът отчита ръст от 81% между двете страни през 2015 г., спрямо 2014 г. Българският износ към 
Кипър се е увеличил с около 90% за една година. Кипърският износ за България за една година се е увеличил с 47%. 
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√ Министър Москов за "Труд": Здравни застрахователи ще покриват лечения, за които НЗОК не плаща  
 

- Вторият стълб в здравеопазването - от догодина 
- Правителството има за цел, и то не само в здравната системата, промените да са по целия фланг 
- Г-н министър, какви изводи си направихте след казаното от опозицията, но и от коалиционните ви 
партньори по време на дебатите за вота на недоверие към правителството? 
- Същностните изводи за това какво трябва да се промени и подобри в работата на правителството в сферата 
на здравеопазването (респективно на МЗ) са свързани основно с адекватните изказвания от парламентарната 
трибуна за нуждата от много по-активно и с ясна времева рамка развиване на нормативните документи за 
надграждане на здравноосигурителната система. Т.е. става дума за формиране на пакети, параметри и 
работни групи с представителите на здравно застрахователните дружества, чрез които да дадем възможност 
на българските граждани допълнително да влагат в собственото си здраве. 
- Най-вероятно това ще се случи от догодина? 
- Да. Поел съм ангажимент в парламента до края на 2016-а да развием концептуално идеята, тъй като 
наистина се закъснява с надграждането на здравноосигурителната система. От друга страна - но не като 
оправдание, в базата и задължението, което хората имат към НЗОК и ангажиментите на институцията към 
осигурените, трябва да се продължи да се слага ред и да се търси ефективност. В тази посока има доста 
свършена работа. 
- От ГЕРБ коментираха пред „Труд“, че сте се хвърлил в много битки вместо да насочите усилията си в една 
посока. Какъв е коментарът ви? 
- Слушах и добронамерени представители на БЛС, които казват: „Ако МЗ се беше хванало само със Спешната 
помощ, щяхме да се справим с този ангажимент и да сме спокойни“. Всички смятат, че като се постави 
минималистична задача и когато тя се отхвърли, ще кажем, че сме си свършили работата. Правителството има 
цел и то не само в здравеопазването, а навсякъде, промените да са по целия фланг. Т. е. да се ограничиш до 
конкретни неща, за да си гарантираш успех, е политическа техника, носеща временна слава на министър или 
правителство. Целта не е тази, а реална промяна, която отчита интересите на пациентите и гарантира 
интересите на работещите. 
- Запознат ли сте с жалба на болници и пациенти до ВАС срещу методиката ви за областните здравни карти? 
Според тях тя е обявена за нищожна и това стопирало реформите чрез Националната здравна карта. Така 
ли е? 
- Знам, че определени лобисти на икономически интереси - било на фармацевтичната индустрия, било на 
болнични-икономически вериги, атакуват практически всяко едно действие на правителството в 
здравеопазването и всеки един закон за сектора. Те това работят – взимат пари от хора с икономически 
интереси, за да ги представят като интереси на обществото, и ги защитават в съда, т.е. интересите на своите по 
същество работодатели. В последната седмица бе изречена тежка публична лъжа! Че съдът има решение в 
тази връзка. Това е лъжа и мога да ви покажа документи. Подобно решение на съда няма, а има дело, 
изслушвания и тепърва във времето предстои съдът да се произнесе. Когато лобисти на икономически 
интереси в здравеопазването декларират решение на съда преди то да се е състояло, означава че или са 
безкрайно уплашени и играят ва банк (което е по-скоро вярното), или че български политически сили и 
лобисти имат предварителна информация за решението на съда, което въобще не бих искал да допусна. 
- Трети вариант е да се тълкува като опит за въздействие върху съда. 
- Да, и това е недопустимо. 
- Оттук нататък - след неуспелия вот на недоверие, накъде? Кои са точките във вашия екшън-план? 
- До седмица за публично обсъждане ще се обявят промените в лекарствения закон. Следващия месец пък ще 
се публикуват поправките в Закона за здравето за новата трудова експертиза, които изготвяме заедно със 
социалното министерство. А в момента в процедурата за публично обсъждане са наредбата за достъпа до 
медицински грижи и тази за организацията на лечебните заведения, които са предмет на всекидневен труд и 
оценка. Ще направя и още нещо, защото на фона на оповестяващи се ясни промени, политически партии 
всяват страх у хората, без да имат каквото и да е основание! Не фиктивно, а реално посочих в парламента 
какво ще се случи от април, какво ново ще получат българските граждани в здравеопазването след 
едногодишната битка на правителството за охрана на парите им. Само че когато в Народното събрание не 
спира да се разказва, че хората ще плащат от джоба си, че щели да чакат, че нямало да има достъп и да се 
дават примери, които освен неразбиране, показват и недобро възпитание, това значи следното - те не могат 
да спорят с фактите. И спекулират с тях. А за да не могат да спекулират и с думите, до седмица ще внеса за 
обсъждане нов текст в Закона за здравното осигуряване. 
- Какво ще запишете в него – всеки осигурен има гарантиран достъп до основния и допълнителния пакет? 
- Да - съобразно тежестта и степента на развитие на заболяването. 
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- Какво още ще свършите до средата на годината? 
- С нормативни актове ще застъпим надграждането на здравноосигурителната система с втори стълб. 
- Какво точно имате предвид? 
- След разговор с НЗОК, със съсловието, с представителите на частните застрахователни дружества, 
нормативно ще определям ясно дефинирани пакети, които ще са с точни ангажименти на застрахователите и 
осигурените. Както и с пределна яснота за пациентите какви са допълнителните им възможности за 
надграждане чрез пакетите. 
- Какво точно ще финансират частните здравни застрахователи? 
- Каквото в момента НЗОК не заплаща. То би трябвало да бъде осигурено на българския гражданин чрез 
допълнителна здравна застраховка, вместо кешово да плаща в болницата, извън нея или в аптеката. 
- Такъв пример са и скъпи медицински консумативи като стентове, протези, стави, нали така? 
- Да, по този начин ще има допълнителна гаранция за безплатна терапия там, където НЗОК не я осигурява. 
Всяка една нужда на пациентите да доплащат трябва да намери своя отговор във възможността им чрез 
легитимен застрахователен и осигурителен механизъм да ползват медицински грижи тогава, когато им се 
налага. Но без да вадят пари от джоба или да остават без достъп до лечение, ако не разполагат с 
необходимата голяма сума в момента. А сега е точно така. И то в немалко случаи. 
- Такъв е примерът с пациентите с мозъчни аневризми, за които НЗОК покрива само 10 000 лв. от 
ендоваскуларното лечение със скъпи стентове. А често те достигат 20 000 лв. Означава ли, че останалата 
част от сумата ще я покрива частният застраховател? 
- Да, ще я плаща, ако осигуреният има допълнително осигуряване. 
- Ще има ли подписан нов рамков договор от април т. г., особено след последните коментарите на 
лекарския съюз? 
- Имаме разумни разговори с БЛС, но и разминавания по обемите и цените на медицинските дейности. Следя 
преговорния процес между НЗОК и лекарския съюз, а когато е било нужно, съм се намесвал като арбитър в 
изглаждане на спорове. За мен смисленото е да има такъв договор. В позициите на председателя на БЛС 
обаче, който е корав човек, има сериозна неотстъпчивост. Аз бих се радвал на по-голяма диалогичност в 
разговорите помежду ни. Това, от което няма да отстъпя (а в крайна сметка аз трябва да преподпиша 
документа, за да стане изработеният рамков договор валиден) е парите, които успяхме да опазим досега като 
отиващи си като част от печалбата на фармацевтичната индустрия или чрез различни болнични или други 
схеми, да влязат като нови възможности за достъп до лечение на пациентите. Става дума за осигуряване на 
по-високо качеството на здравеопазването и за нови възможности като брой направления в доболничната 
помощ. Т.е. за вас, пациентите, да има видима разлика, тъй като тогава има смисъл от всевъзможните 
блъскания с индустрията - да запазваш ресурс заради недостатъчно добре работещи механизми и да ги 
вложиш там, където има нужда. За лекарския съюз като че ли по-скоро стои въпросът за увеличение на цените 
на съществуващия брой лечения, изследвания или клинични пътеки. Тук е мястото да кажем, че през 
миналата година увеличихме средствата за доболничната помощ с 20 млн. лв. Но ги вложихме в увеличение 
на цените на прегледите за определени заболявания. От това може би е имало някакъв ефект върху 
възнаграждението на лекарите, но той едва ли е бил особено голям. Категорично обаче нямаше усещане у 
българите, че тези 20 млн. лв. са довели до техен по-широк достъп до системата. Сега е ред да увеличим 
възможността на пациентите, когато имат нужда, да разполагат и то незабавно с направление за преглед или 
изследване. Т.е. вие безплатно да ги получите, а лекарят, на базата на медицинските доказателства в 
последствие да ви лекува. Това е новото и различното, което хората ще получат. 
- Вие осигурявате за целта 36 млн. лв., но личните лекари искат 60 млн. лв., за да имало достатъчно 
средства и за направления за изследванията. Какво ще им кажете? 
- Клиничните лекари и специалистите в доболничната помощ ще могат да назначат над 5 милиона броя нови 
направления, което е с 10% повече отколкото през 2015-а. Отново да повторим - ще имаме над 630 000 
бройки направления повече в сравнение с м. г., с които вашите личните лекари ще ви насочват към 
специалисти. Категорично разказът „какво да се повишава дали обемът (т.е. достъпът на хората) или цената на 
изследванията“ е фалшив. Тези 36 милиона на годишна база в крайна сметка ще влязат като заплащане на 
личните и лабораторните лекари. Т.е. парите ще отидат за вашите лекари, но не като повишена единична 
цена, а като брой прегледи, което е изцяло в интерес на пациента! А и нали постоянно и лекари, и пациенти, и 
държавата казват, че проблемът е в обема. (т.е. в недостатъчния брой направления). Е, това е стъпка в тази 
посока. 
Нашият гост 
Д-р Петър Москов е роден на 17 декември 1970 г. в София. 
Завършва Медицинския университет в София и придобива специалност по анестезиология и интензивно 
лечение. Специализирал е във Франция, Великобритания, Испания и САЩ. 
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Работи в столичната Университетска болница “Св. Анна”. 
От 2013 г. до края на 2015 г. е зам.-председател на “Демократи за силна България”, а от 7 ноември 2014 г. 
досега е министър на здравеопазването. 
Женен, с едно дете. 
 
 
Дневник 
 
√ Ева Паунова, евродепутат: Кръговата икономика е следващият огромен проект на ЕС 
 
Новият голям проект на Европейския съюз е преходът към екологично съобразена кръгова икономика – която да насърчи 
запазването на ресурсите в икономиакта за по-дълго време. Това заяви евродепутатът от Европейската народна партия 
(ГЕРБ) Ева Паунова, на която бяха представени законодателните предложения на Европейската комисия в областта на 
екологията. 
 
Кръговата икономика представлява концепция за опазване на околната среда и развитие на бизнеса, чрез която да се 
прекъсне връзката между икономическия растеж и изразходването на природните ресурси. Съобазно целите на кръговата 
икономика, стоките ще бъдат с по-дълъг живот, по-лесни за рециклиране или ремонтиране и съответно за повторна 
употреба. Европейската комисия обяви транформирането на европейската икономика съгласно този принцип за свой 
приоритет и в края на миналата година представи пакет от законопроекти, които обхващат правила от дизайна на 
продуктите до преработването на отпадъците.  
 
В предложенията на Брюксел са поставени следните цели: 
- обща за целия ЕС цел за рециклиране на 65% от битовите отпадъци и на 75% от отпадъците за опаковки до 2030 г.; 
- намаляване на количествата отпадъци в ЕС с 10% до 2030 г.; 
- икономически стимули за екологичносъобразния бизнес; 
- забрана за депониране на разделно събрани отпадъци; 
- предвиждане на икономически инструменти за спиране на депонирането на боклук; 
- еднакво изчисляване на това колко боклук се рециклира във всяка държава членка. 
 
По изчисленията на Eврокомисията ЕС 600 млн. тона ресурси годишно се губят в Европа, добави Ева Паунова и насърчи 
бизнеса да се възползва от възможностите, които предлага Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и 
инициатива на на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) InnovFin за финансиране на изследвания и иновации. 
 
По думите на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева европейската икономика не е достигнала пълния 
си капацитет по отношение на устойчивия растеж. 
 
"40% от разходите на европейските компании отиват за суровини", заяви Василева и добави, че екологично съобразените 
индустрии са отбелязвали растеж в ЕС дори по време на икономическата криза. 
 
Министърът посъветва още да бъдат предприети дългосрочни действия на всички равнища, за да може политиката да 
проработи в бъдеще – както европейските институции, правителствата на държавите членки, така и местната власт и 
гражданите трябва да бъдат ангажирани в изграждането на екологично устойчива икономика. 
 
В законопроектите на Брюксел е предвидено финансиране на стойност 5.5 млрд. евро от структурните фондове за 
управление на отпадъците и за инвестиции в кръговата икономика на национално ниво, както и 650 млн евро по програма 
"Хоризонт 2020". 
 
Българското правителство изпълнява европейските цели понастоящем, като прилага активни законодателни, политически 
и незаконодателни мерки, заяви още Василева. 
 
В момента се работи по изменение на законодателството за управление на отпадъците, като в бъдещия си вариант той ще 
бъде по-съобразен с принципите на ресурсна ефективност. 
 
Неправителственият сектор и бизнесът са поканени да насърчат инициативите за увеличаване на процента за разделно 
събиране на отпадъци и намаляването на частта разделно събрани отпадъци, които се депонират. Проекти се финансират 
чрез Оперативна програма Околна среда, Конкурентоспособност, както и чрез бюджетите на общините и централната 
власт. 
 
Министерството ще подкрепи мерки, които да "подкрепят предотвратяването на произвеждането на отпадъци и 
засилването на отговорността на производителите на отпадъци", стана още ясно по време на конференцията. Приоритет 
ще бъде също произвежданите отпадъци да се обезвреждат възможно най-близо до мястото на тяхното образуване. 
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Министърът заяви, че принципът "замърсителят плаща" ще бъде водещ в прилагането на мерките от законодателния пакет 
на Еврокомисията. 
 
Очаква се процедура за общините за изграждане на компостиращи инсталации до края на годината и седем процедури за 
изграждане на центрове за повторна употреба и предварително третиране на отпадъци в столицата, обобщи министърът. 
 
По време на конференция министърът на икономиката Божидар Лукарски потвърди готовността на България да приложи 
бъдещите мерки за кръговата икономиката. Интелигентните производства носят ползи както за икономиката, така и за 
околната среда, заяви Лукарски. 
 
"Кръговата икономика е необходимо условие за икономически ръст в дългосрочен план", коментира още министърът. 
 
Българската позиция по новия законодателен пакет все още се изготвя, като в началото на март по време на среща на 
министрите на околната среда на всички държави членки ще бъдат обсъдени законодателните предложения на ниво ЕС. 
 
Средно- и високотехнологични предприятия от малкия и среден бизнес ще изпълняват 420 договора, сключени за 
подобряване на производствения си капацитет, направи равносметка Лукарски. Освен това правителството си поставя за 
цел да увеличи средствата за изследвания и развойна дейност до 2020 г., за да може България да увеличи приноса си в 
иновативните производства. 
 
 
Стандарт 
 
√ Режат приема в икономика 
 
Стипендии и намалени такси за приоритетни области като инженерство и педагогика 
 
Държавата ще намали местата във ВУЗ за специалности, където има излишък на кадри 
 
Държавата започва да реже предложените от университетите места за прием на студенти тази година. Това ще бъде най-
важната последица от приетите в края на миналата седмица промени в Закона за висшето образование, заяви заместник-
министърът на образованието проф. Николай Денков. В последните години страната ни бе достигнала до парадокса да 
имаме по 70 000 места в университета за 50 000 абитуриенти. Сега това е на път да се промени. 
 
Най-силно ще бъде редуциран приемът в специалностите Икономика и Администрация и управление. В момента в тях се 
учат около една трета от българските студенти. Друга една трета учат във всички специалности, свързани с математика, 
инженерни и природни науки, където в момента се усеща дефицит на кадри. 
 
Идеята е държавата да намали местата за студенти в сфери, където в момента има излишък на специалисти, и да подкрепи 
онези области, в които кадрите не достигат. Решението за намаляване на бройките ще бъде взето на базата на четири 
критерия - учебната дейност на университета, комплексната му оценка, реализацията на неговите студенти, а последният 
показател е свързан с това дали въпросното професионално направление е приоритетно за държавата. По този начин ще 
се стимулират висшите училища, 
 
които дават по-качествено образование 
 
"Парите за университетите няма да намаляват, те ще имат възможност да развиват добрите си направления", уточни 
просветният министър Меглена Кунева. Проф. Денков пък подчерта, че се надява самите ректори да затворят тези свои 
направления, които няма да им носят пари, или да ги направят по-качествени. 
 
Най-общо казано, при определянето на местата за прием професионалните направления, в които учат студентите, ще 
бъдат разделени на четири групи. В първата група няма да има никакви ограничения при приема, защото там са ключови 
за държавата специалности като Информатика, Компютърни системи, Математика. Във втората група са останалите 
специалности, които също са в списъка на приоритетните - Педагогика, инженери, агрономи. Третата група са всички 
останали специалности без Икономика и Администрация и управление, които са обособени в отделна категория. При тях 
ще бъде най-голямото намаление на бройките за прием. Проф. Денков обаче отбеляза, че и при икономиката ще се 
подхожда диференцирано. Въпреки че трудовият пазар е пренаситен с икономисти, чувства се недостиг например на 
висококвалифицирани финансисти, каза той. Неофициално стана ясно, че повече или по-малко отрязани места ще има във 
всички университети, вероятно без Софийския. 
 
В следващите години ще продължи тенденцията парите за качество да стават все повече за сметка на субсидията, 
отпускана на брой студенти. До 2018 година средствата, давани за качество, трябва да достигнат до 50 на сто от държавната 
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субсидия на един университет. До 2020 година вече трябва да бъдат 60 на сто. Вече са публикувани коефициентите, по 
които ще става това финансиране. "Ректорите могат да ги погледнат и да преценят как ще се променят бюджетите им, за 
да няма изненадани", каза проф. Николай Денков. Идеята е в резултат на това слабите специалности да спрат прием, 
средните да се опитат да го подобрят, а най-добрите да бъдат стимулирани за това, че дават качествена подготовка. 
Другата цел е ректорите да се преориентират и вместо голям брой студенти, които са носители на субсидията им, да 
приемат по-малка бройка, но по-качествени хора, които могат да получат добра реализация. 
 
Ще бъдат обявени и специални списъци на приоритетните и защитени специалности, 
 
които ще бъдат по-добре финансирани 
 
Студентите в тях ще могат да получават целеви стипендии, чрез които таксата им за обучение да бъде намалявана. Всички 
евростипендии тази година ще бъдат насочени само към младежите, които са избрали приоритетни специалности. В този 
списък освен ИТ и инженерни науки влизат също педагогика, аграрни науки, природни науки. Бе посочено, че в момента 
едва 7,8 на сто от студентите у нас учат педагогика. Държавата ще се опита да стимулира сегашните гимназисти да 
променят това съотношение, като изберат по-дефицитните специалности, за които се знае, че след няколко години ще има 
глад на трудовия пазар. 
 
 
√ Оборотът с компаниите от SOFIX пада с 99% 
 
Оборотът с акциите на компаниите, включени в индекса SOFIX на Българската фондова борса, падна до рекордно ниски 
нива, показват изчисления на Investor.bg. Оборотът намалява от 5,1 млрд. лв. годишно през върховата 2007 г. (за 12-те 
месеца до октомври 2007 г.) до едва 68 млн. лв. годишно през последните 12 месеца (за 12-те месеца до 19 феврури 2016 
г.). Спадът е с близо 99%. За последно оборотът с компаниите в SOFIX е бил по-нисък за 12-те месеца до октомври 2003 г. 
През 2002 г. дори е бил 19 млн. лв., а през 2001 г. - едва 10 млн. лв. 
 
Индексът SOFIX започва да се изчислява на 17 октомври 2000 г., като в първата година е имало символични обороти с 
компаниите в него - често под 1 000 лв., а в повечето дни под 10 000 лв. Парадоксално, но нито една от 15-те компании в 
SOFIX не се нареди сред първите 8 по оборот на БФБ-София през януари 2016 г. Търговията с компаниите от SOFIX, става 
все по-малка, а това е истинският индикатор, за тежкото състояние на родната борса. 
Копирано от standartnews.com 
 
 
√ С 9% скочиха приходите на застрахователните брокери 
 
Приходите от комисиони на застрахователните брокери, които осигуряват около половината от премийните приходи на 
застрахователните компании, се увеличават с 8,9% през 2015 г. Ръстът е факт благодарение на комисионните, които 
брокерите получават за сключени автомобилни, имуществени и животозастраховки. 
 
През 2015 г. застрахователните брокери, които работят с всички компании, а не само с една, каквато е практиката при 
застрахователните агенти, отчитат приходи от комисиони в размер на 170 млн. лв. Това е с 13,9 млн. лв. повече спрямо 
регистрираните преди година 156,2 млн. лв., показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН). 90,8% от 
комисионите, или 153,4 млн. лв., идват по линия на общото застраховане, а останалите 9,2%, или 16,7 млн. лв. - от 
животозастраховането. Комисионите на брокерите от общото застраховане нарастват с 4,6%, или с 6,8 млн. лв. за година. 
Приходите на брокерите от сключване на застраховки "Живот" се увеличават със 73,5%, или с над 7 млн. лв. 
 
√ Дават 32 млн. лв. на селските райони 
 
Държавен фонд „Земеделие" преведе 32 млн. и 674 хиляди лева по сметките на общините, които са бенефициенти по 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2007-2013 година. Сумата е за финансиране на разходи за данък 
върху добавената стойност по завършени проекти на общини по ПРСР 2007-2013 г., съобщиха на официалния сайт на 
фонда. 
 
Средствата са в рамките на осигурените от правителството с постановление на Министерски съвет от 11 февруари 
допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2016 г. за тази цел. 
 
С настоящия превод бяха наредени 46.5% от ДДС на всички общини, които имат заявени и одобрени за плащане средства. 
Следващият трансфер към общините, до размера на одобрените допълнителни разходи за ДДС, се очаква да бъде 
извършен през месец март, след отпускане на лимит от Министерството на финансите, допълват от Държавен фонд 
"Земеделие". 


