Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Дарик news
√ 17 събития от областта на културата са номинирани в класацията за 2015 г.
Ето кои са номинираните 17 събития в областта на културата за 2015 г.:
СПЕКТАКЪЛЪТ „ЖАНА Д'АРК“ на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово /режисьор Петринел Гочев/
ФОТО ИНСТАЛАЦИЯТА „ПАРАЛЕЛИ“ на Росина Пенчева, посветена на 70-годишния юбилей на Драматичен театър –
Габрово. Проект на НЧ „Христо Смирненски1949“, финансиран по Програма Култура на Община Габрово
22-ро МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА, организатори: Музей „Дом на хумора и
сатирата“, Община Габрово, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването.
КАРНАВАЛ НА ХУМОРА И САТИРАТА под мотото „Габровец и котка по гръб не падат“, основен организатор – Община
Габрово.
13-то ИЗДАНИЕ НА ПРАЗНИКА НА ДУХОВНАТА МУЗИКА, организатори на фестивала са: НЧ „Габрово – 2002“, Министерство
на културата, Община Габрово, Габровско Архиерейско наместничество.
ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ГАБРОВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ, представена от Художествена галерия „Христо Цокев“
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА КАМЕРНАТА МУЗИКА“, с организатори Габровски камерен оркестър и Община
Габрово
КОНЦЕРТ „СЛЕДИ 2“ в памет на маестро Манол Цоков, организиран от Клуб на будителите – Габрово
ФЕСТИВАЛ „ГАБРОВО ДЖАЗ 2015“, организатори – Община Габрово и Клуб на будителите
СМЕШЕН ФИЛМ ФЕСТ, организиран от Община Габрово
ПРОЕКТ „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“ на Рекламна агенция „Елмазови“ и Клуб на будителите, финансиран по Програма
Култура на Община Габрово
Инициативата „ХОРА ЗА ХОРАТА“, организатори - Клуба на будителите и Община Габрово
ПОЕТИЧНО-МУЗИКАЛЕН РЕЦИТАЛ ПО СТИХОВЕ НА ПЕНЬО ПЕНЕВ, посветен на 85-та годишнина от рождението му.
Организатори: Дружество на писателите – Габрово и Клуб на будителите, по идея и с прякото участие на проф. Деворина
Гамалова
ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ „ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА МУЗИКАТА“, посветен на 70-та годишнина на известния акордеонист и автор на
фолклорна музика Димитър Кротев. Организатори: Дом на културата „Емануил Манолов“ и НЧ „Габрово - 2002” .
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ДФА „ГАБРОВЧЕ“
КЛУБ „ВТОРНИК КИНО“, инициатива на галерия „Орловска 10“ и Цветомир Цанков
Поредицата прожекции на български филми „КИНО НА ПОЛЯНАТА“ на НЧ “Хр. Смирненски 1949″, кв. Русевци.
За втора поредна година Клубът на будителите ще излъчи Събитие на Габрово в областта на културата за 2015г.
Седемнадесет инициативи са номинирани от габровската публика. Предложенията са направени във фейсбук страницата
на организаторите, по електронната поща и чрез анкетни карти в кутиите, поставени на официалния вход на Община
Габрово, в заемната на РБ „Априлов-Палаузов“, в ХГ „Христо Цокев“ и на касата на ДТ „Рачо Стоянов“.
На същите места зрителите могат да подкрепят своя фаворит чрез гласуване с анкетна карта, в която са изброени 17-те
номинации. Публиката може да изрази предпочитанията си и чрез публикуваната анкета на фейсбук страниците на Клуб
на будителите и Културна общност. Крайният срок за гласуване е 11 март т.г.
Събитието, събрало най-много от гласовете на зрителите и журито, ще бъде обявено на официална церемония през
март, а неговите инициатори и организатори ще получат награда от 500 лева. Спонсор на церемонията е Асоциацията
на индустриалния капитал в България, която подкрепи инициативата на Клуба на будителите и осигури паричната
премия.
Наградата беше учредена от гражданското сдружение през 2015 г., когато се проведе първото издание на годишния
конкурс за популяризиране събитията в областта на културата.
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Важни обществено-икономически и политически теми
24 часа
√ 7704 лв. наем за офиси на чиновниците, които ще готвят председателството на ЕС
20% бонус само за експерти, шефът с 2700 лв.
7704 лв. с ДДС месечен наем ще плаща правителството за офиси на центъра за подготовка на българското председателство
на ЕС. В центъра първоначално ще работят 15 чиновници, а постепенно техният брой ще достигне 50, предвижда проект
на правителствено постановление, подготвено от вицепремиера Меглена Кунева.
Центърът за подготовка на председателството се планира да ползва целия трети етаж от административната сграда на НДК,
т.нар. сграда ПРОНО. Според финансовата обосновка, предоставена от кабинета на Кунева, наемът ще е 7,35 евро на кв./м
с включена такса за поддръжка. Свободен наем на офис площи в центъра на София излиза над 8 евро на кв./м без таксите
за поддръжка, показа проверка на в. “24 часа”.
20% добавка върху заплатите ще има само за експертите, които ще бъдат назначени към центъра, разясниха от екипа на
Кунева. В първоначалните мотиви на вицепремиера към предложението бе записано, че всички служители на центъра ще
получават заплати, с 20% по-високи от максималните нива за съответната длъжност в администрацията. По тази сметка се
получаваше, че директорът на центъра трябва да взема над 5000 лв. заплата.
Добавката ще е само за експертите, за да бъдат привлечени настоящи служители на министерства да работят по
председателството в периода 2016-2019 г. Наемането на експертите трябвало да става по механизма на командироването
от едно ведомство в друго.
Възнаграждението на директора е заковано на 2700 лв., обясниха в понеделник от кабинета на Кунева. Толкова било
заплащането за длъжност “председател на държавна агенция”. Със 100 лв. по-малко, или колкото кмет на община с
население 50-100 хил. жители, ще взема зам.-шефът на центъра.
1737,50 лв. ще е средната заплата на експертите в центъра за подготовката на председателството. В тази осреднена сума
обаче влизали както заплатите на държавните служители, така и на чиновниците на трудов договор.

√ Екзакта: Фандъкова е най-одобряваният политик в България
Столичният кмет Йорданка Фандъкова е най-одобряваният политик у нас. 62% от българите смятат, че тя се справя с
работата си и й гласуват доверие.
Това показват резултатите от национално представително проучване на „Екзакта Рисърч Груп”, проведено в периода 1624 февруари, 2016 г. По домовете им са интервюирани 1000 пълнолетни българи, в 125 гнезда, в 90 населени места в цялата
страна.
Национално представително изследване на „Екзакта Рисърч Груп”, приключило в последната седмица на месец февруари,
регистрира спад на общественото доверие към основни държавни институции. Тепърва ще става ясно дали има моментно
натрупване на неблагоприятни обстоятелства или е налице по-трайна негативна тенденция.
Най-много е пострадал публичният образ на прокуратурата и на съда. Понастоящем двете институции са одобрявани от по
7%, а одобрението към главния прокурор възлиза на 14%. Неодобрението към прокуратурата за последните пет месеца
нараства с 13%, а към съда с 12%.
През февруари, 2016 г. полицията е одобрявана от 32% от българите, а армията – от 28%. За последните пет месеца армията
губи 9% от одобрението за работата си, а полицията – 8%. Най-често работата на армията е критикувана от мъже, от хора
на възраст между 50 и 59 години, от бедни хора и от жители на малките градове. Критични към работата на полицията са
най-често бедни хора, хора на средна възраст и жители на малките градове.
Когато става дума за рейтинг на силовите ведомства, трябва да се има предвид обстоятелството, че отношението към тях
се влияе не само от вътрешни фактори, но и от външни – като сирийската криза и бежанския поток.
През последните пет месеца с близо 9% се свива одобрението на българите към парламента. В момента българското
Народно събрание е одобрявано от 13% от населението, а неодобрението му възлиза на 77%.
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Критични оценки за работата на парламента дават и 62% от избирателите на ПП ГЕРБ. С 6 пункта се покачва и
неодобрението за работата на председателя на Народното събрание.
Президентът е одобряван от 31% от българите, като Росен Плевнелиев прибавя нови 11% неодобрение за последните пет
месеца. Президентът е харесван от заможни българи, както и от жители на градовете-областни центрове. Предвид
приближаващия президентски вот, през последните месеци расте политизацията на оценките за работата на президента.
Работата на правителството е одобрявана от 28% от българите, а неодобрението на кабинета възлиза на 60%. През
февруари 2016 г. правителството губи 7% одобрение в сравнение със септември 2015 г., когато в навечерието на местните
избори бе измерен най-високият рейтинг на кабинета за последната година. Високо е одобрението за работата на
правителството сред традиционния електорат на ГЕРБ – млади и заможни хора, както и жители на градовете областни
центрове. 70% от избирателите на ГЕРБ подкрепят правителството, а крайно негативни нагласи към кабинета регистрираме
сред избирателите на БСП.
26% от българите одобряват едновременно работата на премиера и на кабинета. Този дял се дължи по-скоро на добрите
оценки за работата на премиера, отколкото на тези за кабинета, доколкото рейтингът на одобрение на Бойко Борисов е
със 17 пункта по-висок от този на кабинета като цяло.
Положителните и отрицателните преценки за работата на премиера в момента са изравнени (45% одобрение и 45%
неодобрение).
Що се отнася до общественото мнение за работата на правителството в отделни ресори, в представите на българите
нещата се подобряват главно в две посоки – по отношение на транспорта и на усвояването на средства от Европейския
съюз. Сравнително добри оценки се дават и за работата в сферата на регионалното развитие. За последната година, според
59% от интервюираните, най-проблемен остава стандартът на живот на хората. Влошаване на ситуацията настъпва и в
сферите на правосъдието, на здравеопазването и на образованието.
В настоящото изследване регистрираме ръст на подкрепата за работата на Националния омбудсман Мая Манолова.
Нейният рейтинг на одобрение се покачва с 6 пункта от началото на мандата й, а неодобрението й намалява с 3%.
Политиците, одобрението за работата на които е по-висок дял от неодобрението, са Йорданка Фандъкова, Кристалина
Георгиева, Лиляна Павлова и Томислав Дончев.
Монитор
√ Над половин милиард субсидии за фермерите
518,8 млн. Лева субсидии получават фермерите за единица площ, съобщи земеделският министър Десислава Танева по
време на среща на производителите на плодове и зеленчуци с представители на супермаркети вериги и преработвателни
предприятия, в която тя се включи. Средствата започват да се изплащат от днес, парите ще достигнат до 51 290 земеделски
производители. Ставката е по 16, 2 лв. на декар.
Страната ни отделя 40 млн. евро за сектор "Плодове и зеленчуци". Това е най-голямата подкрепа от пакета за директни
плащания. Тази година за първи път производителите ще получат и плащанията си за обвързаната подкрепа. Стартът на
кампанията по директните плащания започва от 1 март т. г., уточни министърът. По 1667 лева на хектар ще получат
производителите на плодове, а по 2073 лева/хектар за зеленчуците.
√ 431 фермери поискали компенсации за провалена реколта
431 заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни
бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г. са подадени в областните дирекции на ДФ
"Земеделие", съобщиха от фонда. Общо 4 196 400 лв. са предвидени за пропаднали през 2015 г. площи. С държавната
помощ ще се компенсират 80% от щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царевица,
тютюн, памук и други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни култури е 50 на сто, а за зимна маслодайна рапица 30 на сто.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за напълно пропаднали площи със
земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.
От фонда съобщиха за приключването на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите
за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимата на 2016 г. Подадените заявления са 2267. До 15 април
земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд "Земеделие" за извършените мероприятия. Срокът за сключване на
договорите и за изплащане на средствата е до 27 май. От ДФЗ припомнят, че по схемата са предвидени общо 3 млн. лв.,
от които 2 млн. лв. за продукти за растителна защита в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките
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и 1 млн. лв. за препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат в периода
на масов листопад през есента.

Сега
√ Вузовете ще получават бонус за обучение на повече програмисти
Транспорт, архитектура и изкуства също стават приоритетни специалности
Сериозен стимул очаква университетите, които наесен успеят да привлекат повече студенти по три важни за икономиката
професионални направления с дефицит на кадри - математика, информатика и компютърни науки и комуникационна и
компютърна техника. Държавата ще дава на висшите училища по 2000 лв. за всеки студент от тези направления, приет над
миналогодишния брой на първокурсниците в съответното направление. Това предвижда проектопостановление на
просветното министерство, публикувано за обществено обсъждане.
Бонусът от 2000 лв. ще се дава за капиталови разходи и ще е отделно от субсидията (1663 лв.), която получават висшите
училища за издръжка на студент в тези три направления. Така парите за допълнителните бройки ще бъдат над двойно
повече. Целта е сумата да се използва за оборудване на компютърни кабинети, закупуване на модерна апаратура и др., с
които да се привлекат повече младежи. Финансовият бонус за тях върви и с други поощрения. Приоритетните направления
ще могат да запълнят максималния си капацитет, даден от Националната акредитационна агенция, за разлика от другите
направления, при които приемът ще бъде ограничен по специална методика.
Само по себе си това не гарантира повече студенти, но е стимул за университетите да се опитат да повишат интереса.
Капацитетът специално при математиката и информатиката от години стои незапълнен. Софийският университет например
в момента обучава 176 студенти по математика (от 1-ви до 4-ти курс) при общ капацитет за 4 години 1200 души. Ако през
2016/2017 г. той успее да привлече повече от тазгодишния прием, който е 83 кандидат-математици, за всеки студент отгоре
ще получава по 2000 лв. към обичайната издръжка. При приети 250 студенти СУ би получил 334 хил. лв. допълнителни
приходи само по направление "математика". За сравнение - това представлява около половината от капиталовите разходи
за всички направления, отпуснати за учебната 2015/2016 г.
Просветното министерство не е предоставило подробни разчети за ефекта от предлаганите промени, като от малкото
налични данни личи, че очакванията му за тази година са скромни. То прогнозира, че приемът по математика, информатика
и комуникационна и компютърна техника ще се увеличи с около 300 бройки за всички университети. За обезпечаване на
този прием ще са нужни 600 хил. лв., които ще се осигурят от бюджета на министерството за 2016 г., твърдят от
ведомството.
Приемът извън приоритетните направления ще се определя на базата на три показателя - оценката от програмната
акредитация на вуза, оценката за научната му дейност, която включва цитируемостта в международните бази данни и броя
на докторските програми, и оценката за реализацията на студентите, вземаща под внимание приложението на
придобитото висше образование и безработицата сред завършилите. Формулата позволява на всеки университет да
пресметне в кои специалности студентите му ще бъдат орязани и в кои приемът ще бъде увеличен. Сметки показват, че в
СУ например почти няма да има намаление на студенти, с изключение на едно-две професионални направления с ниска
реализация. За сметка на това пък ще има увеличение при право (от 367 на 495 души), икономика (от 49 на 56 души) и др.
За УНСС се очертава орязване на студентите дори в две от най-популярните му направления - икономика (намалението е
от 442 на 375 студенти) и администрация и управление (от 680 на 578 студенти). Там обаче може да има леко увеличение
на бройките за право - от 269 на 282. Свиване очаква и друг голям университет - ТУ-София, отново при приема в
администрация и управление.
"Корекциите в приема не са на ниво университети, а спрямо отделни професионални направления", коментира зам.министърът на образованието Николай Денков. По думите му екипът на МОН тепърва ще прави разчети за всяко висше
училище - в кои професионални направления колко точно студенти повече или по-малко да се очакват. Предстоят и
разговори с ректорите, за да може всеки да набележи стратегия в кое направление да се съсредоточи. Това трябва да стане
до 10 април, когато университетите следва да са готови със заявките си за приема.
Проектопостановлението определя и списък на 31 приоритетни професионални направления, при които коефициентът за
издръжка на един студент ще бъде увеличен в различна степен. Освен съобщените до момента педагогика, физически,
химически, биологически и инженерни науки, математика, информационни и компютърни технологии, електротехника и
животновъдство сред приоритетните направления попадат още енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация,
материали и материалознание, архитектура, металургия, проучване и добив на полезни изкопаеми, биотехнологии, както
и различните изкуства - изобразително, музикално и танцово и театрално и филмово изкуство. Не е ясно с колко точно ще
бъде завишена издръжката и дали това ще засегне общия норматив за издръжка на един студент в дадено професионално
направление, или само даваните бонуси за качество на най-добрите в обучението.
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ПРОГНОЗИ
Предварителните прогнози са, че приемът по икономика ще бъде намален в 1/2 от университетите у нас, а по
администрация и управление - в 2/3 от висшите училища, които предлагат това направление. Орязване се очаква и при
туризма. В Стопанската академия в Свищов например студентите по администрация и управление тази есен се очаква да
намалеят от 143 на 92. Същото направление ще бъде орязано двойно например в Аграрния университет в Пловдив, но пък
там студентите в направление животновъдство могат да се увеличат от 56 на 72. Пловдивският университет "Паисий
Хилендарски" ще обучава с 12 по-малко студенти по право. Орязаните специалности може да станат платени, тъй като
университетите ще могат да компенсират загубените си студенти с платен прием в същия размер.

√ Обжалването на обществени поръчки блокира заради незаконните такси
КЗК ще чака правителството да одобри легитимни тарифи
Март може да се окаже "нулев" месец за обжалването на обществени поръчки заради правна бъркотия. Причината е, че
на 29 февруари Върховният административен съд обяви за незаконна действащата тарифа за таксите, които Комисията за
защита на конкуренцията и съдът събират, за да разглеждат спорове между възложители и фирми. Това справедливо
решение на Темида обаче е на път да блокира процеса на обжалване.
Според тарифата, която е в сила от лятото на 2014 г., таксата за обжалване в КЗК е 2% от прогнозната стойност на поръчката,
но не по-малко от 850 лева и не повече от 15 000 лева. В последния ден на февруари обаче ВАС обяви тази "формула" за
незаконна, защото таксите на институциите трябва да се изчисляват според направените разходи и не може да се
превръщат в данъкоподобно бреме за фирмите и гражданите и в източник за пълнене на нечии бюджети.
При това положение би трябвало да се върне предходната тарифа за таксите, действала преди юни 2014 г. Тя беше съвсем
проста - 850 лева за разглеждане на спорове за по-дребни обществени доставки и 1700 лева за по-големите поръчки.
Юристите на КЗК обаче са раздвоени и част от тях твърдят, че не е възможно автоматично връщане на старата тарифа, тъй
като тя е била изрично отменена с приемането на новата през 2014 г., която пък преди дни бе отменена от съда. При това
положение се очертава правен вакуум, който може да бъде запълнен с гласуване на нова тарифа, обясни пред "Сега"
говорителят на Комисията за защита на конкуренцията Марио Гаврилов. А дотогава КЗК просто няма да приема нови жалби
по обществени поръчки - ще чака правителството да одобри легитимни такси.
Както в. "Сега" писа, проект за нова тарифа вече е подготвен, но е далеч от приемане. Той бе публикуван за обществено
обсъждане на 2 март. Сега тече 14-дневен срок за предложения, допълнения и критики. След това становищата трябва да
бъдат отразени, после ще има обсъждане и приемане в Министерския съвет. Сетне постановлението на МС ще чака ред
за публикуване в "Държавен вестник" и едва когато бъде обнародвано, ще влезе в сила. Всичко това може да отнеме и
повече от месец, през който КЗК ще се "въздържа" да приема жалби по казуси от сферата на обществените поръчки, призна
говорителят на регулатора Марио Гаврилов. Това е лоша новина за всички фирми, които са недоволни от грешки на
тръжните комисии и от нагласени в полза на определени играчи процедури, тъй като и бездруго чакат доста за решаване
на споровете. Добрата новина е, че правителството е притиснато от срокове и е длъжно да приеме новата тарифа за таксите
до 16 април. Това е датата, на която влиза в сила новият Закон за обществените поръчки.
Според проекта, подготвен от Министерството на финансите, таксите за обжалване ще са твърди суми - 1000 лева за
поръчки на стойност до 1 млн. лева, 3000 лева за задания до 5 млн. лв. и 5000 лева за по-едрите поръчки.
√ България още не е върнала неправомерно изхарчени агросубсидии за 2009 г.

Европейският парламент призовава България да подобри възстановяването на еврофондовете за земеделие, които са
изразходвани неправомерно. Това става ясно от годишния доклад за 2014 г. за защита на финансовите интереси на ЕС и
борбата срещу измамите с европейския бюджет.
Документът е една от точките за обсъждане по време на започналата снощи седмична сесия в Страсбург. До края на 2014
г. не са възстановени дори и половината от средствата по случаите на нередности, разкрити през 2009 г., става ясно от
документа. Освен България сред "забавилите се" да върнат средствата са още Франция, Гърция и Словакия.
От документа не става ясно каква сума трябва да внесе България. Според Европарламента 2014 г. е била третата поредна
година, през която се отчита увеличение на случаите на измами с евросредства. В края на миналата година стана ясно, че
страната ни трябва да върне в бюджета на ЕС 317 хил. евро заради неправилно разходване на средствата по земеделските
5

фондове в периода 2010 - 2014 г. Сумата за предните години сега не е спомената. Още 17 страни са имали проблеми с
раздаването на субсидиите. Една от най-сериозните санкции е за Ирландия - 59 млн. евро, следва и Холандия, която има
да връща 52 млн. евро.
Същевременно ЕП отбелязва, че през 2014 г. всички служби на държавите членки са разработили и приложили свои
стратегии за борба с измамите. Сред тях са България, Гърция, Хърватия, Малта и Словакия. В същото време се призовава
Европейската комисия да следи отблизо за прилагането на тези стратегии.
Инвестор.бг
√ Дъщерни на Трейс и болницата в Ямбол сключиха рамково споразумение за 3 млн. лв.
Договорът между „ПСФ Мостинженеринг“ АД и „Пи Ес АЙ“ АД и МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД е за срок от 3 години
Дъщерните дружества на Трейс Груп Холд АД - „ПСФ Мостинженеринг“ АД и „Пи Ес АЙ“ АД, са подписали рамково
споразумение за изграждане, ремонт, реконструкция и преустройство на сгради на болницата в Ямбол на стойност до 3
млн. лв. без ДДС, съобщава пътният холдинг чрез БФБ-София.
Споразумението, подписано на 24 февруари, е със срок 3 години, като за това време могат да бъдат изпълнени строителномонтажни работи, които ще бъдат възложени с договор за изпълнение. Възложител е МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД-гр.
Ямбол, която осигурява и финансирането.
Изпълнителят е Обединение „Здраве 2015“, в което партньори са „ПСФ Мостинженеринг“ АД и „Пи Ес АЙ“ АД,
притежаващи опит в изпълнението на инфраструктурни проекти от регионално и национално значение.
„През последните няколко години „Пи Ес АЙ“ АД насочи усилия за навлизане в сектора на високото строителство, като
успешно реализира проекти за изграждане на нови сгради и договори за инженеринг за обновяване енергийната
ефективност на сгради“, пише в прессъобщението.

√ Задължителното гласуване и България
В страните със задължително гласуване избирателната активност на последните парламентарни избори варира
между 96,9% и 34,3%, при 51,1% за България
"Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?".
Това е въпрос, чийто отговор с „да“ или „не“ не може да даде достатъчна яснота за ефекта от въвеждането на
задължително гласуване, пише Явор Алексиев за Инфограф. Причината е, че в страните, в които в момента се практикува
задължително гласуване, избирателната активност на последните парламентарни избори варира между 96,9% и 34,3%
(при 51,1% за България). Избирателната активност в тези държави не зависи толкова от задължителния характер на вота,
колкото от предвидените санкции и - може би по-важно – тяхното прилагане.
Колко разпространено е задължителното гласуване?
Задължителното гласуване далеч не е нова идея. Сред първите страни, които го въвеждат са Белгия (1892 г.), Аржентина
(1914 г.) и Австралия (1924 г.), като и трите го прилагат до ден днешен. Разнообразни форми на задължително гласуване
се прилагат в 26 от 199-те страни в базата данни на International IDEA. Сред тях има и страни от ЕС – Белгия, Гърция и
Люксембург. Има и държави, в които дълго време гласуването е било задължително, макар вече да не е. В Европа такива
държави са Холандия, Швейцария (с изключение на кантона Шафхаузен, където гласуването все още е задължително) и
Италия.
Работи ли задължителното гласуване?
Нека започнем с това, че особеностите на избирателната система в страните, в които е възприето задължително гласуване,
са изключително разнообразни. В някои страни (като Гърция и Люксембург) задължителното гласуване не се отнася за
лицата на възраст над 70 години. В Парагвай и Перу тази възраст е 75 години. В Доминиканската Република и в Бразилия
военните нямат право да гласуват. Имат значение още разстоянието, което лицето трябва да измине в деня на изборите,
наличието на основателна причина за отказ от гласуване, образованието и други фактори.
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На графиката е визуализирана избирателната активност за последните 8 изборни надпревари за парламент в Белгия,
Гърция и България. През целия период:
гласуването в Белгия е задължително и неспазването на закона води до санкции;
гласуването в Гърция е задължително и неспазването на закона първоначално води до санкции (до 2000 г.), но в
последствие те биват премахнати;
гласуването в България не е задължително.
Първата точка (t-7) показва изборите в Гърция през 1993 г., в Белгия през 1987 г. и в България през 1991 година. Вижда се,
че страната ни постига избирателна активност от 83,9%, при 82,9% за Гърция и 93,4% за Белгия.
В последвалия период избирателната активност в Белгия се запазва около 90% и на последните парламентарни избори
през 2014 г. („t“) е 89,4%. В България и Гърция последните парламентарни избори се падат съответно през 2014 и 2015
година. При гърците избирателната активност вече е 63,6% (или с 20 процентни пункта по-ниска от 1993 г., въпреки
задължителното гласуване), а в България – едва 51,1% (или с 32 процентни пункта по-ниска от 1991 г.).
Ако в графиката активирате данните за Чили (можете да го направите от легендата) се вижда как избирателната активност
в страната в периода на задължително гласуване („t-7“ до „t-1“) се запазва около 80-90%, а след отмяната на
задължителното гласуване пада на 49% - по-ниско дори от стойностите за България.
Тези данни показват, че задължителното гласуване не е само по себе си предпоставка за повишаването на избирателната
активност (спадът в Гърция, въпреки изискването за гласуване) и осигуряване на автентичност на демократичния процес
(спадът в Чили след отмяната му). В много по-голяма степен ефектът от „задължението“ на гражданите да гласуват зависи
от обхвата на санкциите, които се налагат при неспазването на закона.
Важни ли са санкциите?
В близо половината държави, в които е налице задължително гласуване, неспазването на закона (т.е. отказът от гласуване)
не се санкционира на практика, въпреки че в повечето от тях има разписани санкции за целта.

Наличието (и прилагането) на санкции за спазването на закона за задължителното гласуване е една от основните
предпоставки за постигане на устойчиво висока избирателна активност. Например, в приложената таблица ясно се вижда,
че сред десетте страни със задължително гласуване, в които избирателната активност е най-висока, има само една, в която
отказът от гласуване не се наказва. Също така, сред десетте страни с най-ниска избирателна активност няма нито една, в
която да се прилагат санкции за неспазването на закона.
Това не прави санкциите „правилни“ или „морални“, но е показателно за тяхното влияние върху стимулите на
избирателите да гласуват.

Български фермер
√ Одобрени са „Площи, допустими за подпомагане” за 2015 г. и „Постоянно затревени площи” за 2016 г.
Със заповеди на министъра на земеделието и храните са одобрени -окончателния специализиран слой „Площи, допустими
за подпомагане” за Кампания'2015 и окончателния специализиран слой „Постоянно затревени площи” за 2016 г., съобщиха
от МЗХ.
Заповедите са в изпълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване
на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
Данните от двата специализирани слоя са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК с цел
обезпечаване на приема на заявления за подпомагане по кампания за директните плащания през 2016 година, както и за
извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2015 заявления за подпомагане. На тази бази
предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.
Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и
мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които
първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се
предприемат стъпки за нейното възстановяване.
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При несъгласие, с резултатите от извършените от Разплащателната агенция окончателни плащания на площ, стопаните ще
имат възможност да го оспорят чрез обжалване на издаваното от агенцията официално уведомително писмо, в което
същите са посочени.
Предстои изпращане на отговори на всички подадени възражения срещу проекто обхвата на специализирания слой
„Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2015, като тези отговори няма да подлежат на обжалване.
На оспорване пред Върховния административен съд на Република България подлежи заповед № РД 46-236 от 01.03.2016
г., в едномесечен срок от съобщението за издаването й, а за подалите възражения този срок е 14 дни от получаване на
отговора на възражението.

Янтра днес
√ „Бългapcки пoщи“ пpoвoкиpaт дeцaтa c ece „Нaпишeтe пиcмo дo вaшeтo 45-гoдишнo АЗ“
„Бългapcки пoщи“ пpoвoкиpaт дeцaтa c ece „Нaпишeтe пиcмo дo вaшeтo 45-гoдишнo АЗ“. Toвa e тeмaтa нa нaциoнaлния
eтaп oт 45-ия мeждyнapoдeн eпиcтoлapeн кoнкypc нa Вceмиpния пoщeнcки cъюз зa млaди хopa. Teмaтa e избpaнa
cпeциaлнo зa гoдишнинaтa нa кoнкypca и дaвa възмoжнocт нa пoдpacтвaщитe дa дeмoнcтpиpaт фaнтaзия и peaлизъм, дa
cпoдeлят cъкpoвeнитe cи мeчти и дa излoжaт aнaлитичнa миcъл, зa дa видят ceбe cи нa 45 гoдини.
В кoнкypca c eceтa мoгaт дa кaндидaтcтвaт дeцa дo 15-гoдишнa възpacт. Еceтaтa ce изпpaщaт caмo c хapтиeнo пиcмo пo
пoщaтa. Нямa дa ce пpиeмaт cъчинeния, изпpaтeни oт yчилищa.
Дeтcкитe твopби тpябвa дa ca нaпиcaнa кaтo пиcмo дo пpиятeл, близък или извecтнa личнocт и зaдължитeлнo дa cъдъpжaт
вcички eлeмeнти нa пиcмoтo – aдpec нa пoдaтeл и пoлyчaтeл, oбpъщeниe, пoздpaви, пoдпиc. Еceтo нe тpябвa дa e пo-дългo
oт 100 дyми. Автopитe cлeдвa дa ce въздъpжaт oт изтъквaнeтo нa вcякaкви пoлитичecки или peлигиoзни мнeния.
Съчинeниятa ce изпpaщaт нa aдpec „Бългapcки пoщи“ ЕАД, yл. „Акaд. Стeфaн Млaдeнoв“ 1, бл. 31, 1700 Сoфия, зa
eпиcтoлapния кoнкypc. Съчинeниeтo тpябвa дa e пpидpyжeнo c пиcмo, в кoeтo aвтopът нa eceтo пocoчвa тpитe cи имeнa,
aдpec, пoл, възpacт, дaтa нa paждaнe, имeтo и aдpeca нa yчилищeтo, в кoeтo yчи, в кoй клac e и кoпиe нa yчeничecкaтa cи
кapтa. Пocoчвa ce и тeлeфoн зa вpъзкa.
Кpaйният cpoк зa изпpaщaнe нa твopбитe e 31 мapт.
Слeд нaциoнaлнoтo клacиpaнe пиcмoтo нa пoбeдитeля щe бъдe изпpaтeнo зa yчacтиe в мeждyнapoднaтa нaдпpeвapa c
дpyгитe нaциoнaлни пoбeдитeли. Отличeнитe oт „Бългapcки пoщи“ пocлaния щe пoлyчaт cвoитe нaгpaди и пooщpeния в
нaвeчepиeтo нa Свeтoвния дeн нa пoщaтa – 9 oктoмвpи.
Clinica.bg
√ Министър Москов загуби доверието на лекарите
Само преди седмица Българският лекарски съюз почти единодушно реши да не подкрепи сключването на нов рамков
договор (НРД) със здравната каса, както и да отхвърли политиката в сектора. Защо медиците взеха това решение, има ли
нормативен хаос в системата, какво следва оттук нататък, попитахме д-р Николай Болтаджиев. Той беше преизбран за
председател на Националното сдружение на частните болници преди броени дни.
- Д-р Болтаджиев, Лекарският съюз отхвърли НРД, считате ли, че това беше удачно решение?
- Да, този събор е най-високият форум на лекарите и е показателно, че той отхвърли с пълно мнозинство рамковия договор.
При това мотивите на лекарите не бяха финансови, защото в последния момент ни бяха обещани още средства, но въпреки
това не се съгласихме на промените. Очевидно не те са тези хора, за които се говори, че само искат пари. Напротив,
показахме, че не искаме пари. Мотивите, които колегите ми изтъкнаха, за да не се съгласят на новия НРД, бяха проблемите
в нормативната уредба, нормативният хаос, който цари, провежданата здравна политика. Дори в декларацията се написа,
че системата се намира в нормативна безизходица, напрактика това накара Лекарския съюз да каже „не" на нов рамков
договор.
- Къде точно е нормативният хаос според вас?
- Ако се замисли човек, няма да види нещо от реформата на министър Москов засега да е влезнало в сила или да не се
намира в съда. Тоест, от нас се искаше да кажем "да" на един рамков договор, който не почива на никаква правна основа.
Освен това той щеше да се превърне в единствения нормативен документ, с който се залага въвеждането на пръстовите
отпечатъци. Останалите наредби и закони или не са обнародвани, или са в съда и се очаква той да ги отмени. На практика
няма нито един нормативен акт, който да е в сила и действието му да не е под съмнение, това е хаосът.
- Много министри се опитваха да въведат подобни промени като здравна карта, селективно договаряне, но не получиха
подкрепа дори от управляващото мнозинство, с какво си обяснявате толеранса точно към този министър?
- Мисля, че не е е точно така. Много предишни министри предлагаха същите неща и имаха подкрепа. Опитите за идеята за
здравна карта започнаха още от тройната коалиция, след това продължиха през първото правителство на Бойко Борисов.
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Тогава се изработи здравна карта, но съдът я отмени. Мнозинството приемаше закони, но накрая се стигаше до същата
задънена улица. Очевидно опитът за налагане на административна регулация и рестрикции върху системата не е пътят за
промени. Всички тези политики са насочени към подобряване на фискалното състояние на системата, а не на качеството в
нея. Единственият начин за постигане на по-добро качество е стимулирането на честната конкуренция, а досега всички
нормативни актове, които се предлагат, са насочени към закриване на болници и изкуствено определяне на потребностите
от лечение на хората.
- Отхвърлянето на това НРД отказ ли е от налагането на един по-добър контрол върху болниците?
- Контролът на касата винаги е един и същ, всички знаем какъв е. Единственото по-различно нещо сега беше въвеждането
на пръстовите отпечатъци, но това не е по-добър контрол. Напрактика той съществува и в момента, но се осъществява чрез
личната карта на пациента. Пръстовият отпечатък нямаше да даде нищо повече - дали ще е с лична карта или с пръст,
чекирането е все едно и също.
- Няма ново НРД какво следва, по кои правила ще работите?
- Тук законът ясно казва, че остава да действа старото НРД и съответно старите правила. Те могат да бъдат променяни
дотолкова, доколкото има някакви законови новости, които междувременно са направени. Засега ние не виждаме
подобни промени, които да са влезли в сила безапелационно, защото новите моменти в закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) например, с които се въведе разделянето на пакетите на касата, са в Конституционния съд. Всеки момент се чака
евентуално решение на съда и ако той отхвърли законовите промени, те автоматично няма да могат да се приложат.
Миналата седмица здравно министерство качи нов проект за изменение на ЗЗО с аналогични текстове на тези, които са в
съда. Това предполага, че министерствотоочаква КС да отхвърли закона. Но процедурата по приемането на новите текстове
е дълга и не е ясен крайният резултат. Много интересно обаче е как властта реагира наСъда – когато се очаква той да
отхвърли един текст, се пуска междувременно подобна поправка. Това е подигравка. Аналогични случаи сме имали със
стандарта по хирургия – в броя на държавен вестник, в който излезе решението на съда срещу стандарта, МЗобнародва
като нова наредба същия текст със същите правописни грешки. За мен това е подигравка със съда и цялото общество, което
претендира, че живее в правова държава.
- Очаквате ли скоро да настъпят персонални промени, след като лекарите оттеглиха доверието си от здравния
министър?
- Това зависи от здравния министър. Логично е в такъв случай той да си подаде оставката сам, тъй като загуби доверието
на подопечните си, а без него няма полезен ход. Според мен от самото начало той търсеше врага в съсловието - лекарите
бяха набедени, че точат касата, други бяха виновни, че имат бизнес планове, трети – че били лобисти. Всичко това означава,
че той има недоверие към съсловието и то реагира по същия начин спрямо него, защото има реципрочност в този процес.
- Отчитайки сложната ситуация за здравеопазването, каква година очаквате за лекарите и пациентите?
- Мисля, че най-доброто решение беше да се работи по стария рамков договор. За пациентите не очаквам с нищо годината
да е по-лоша от предишната. Ние виждаме, че през последните години нито качеството се е подобрило, нито финансово
има някакъв съществен напредък. С промяната на нормативната база обаче системата щеше да тръгне още по-надолу. Сега
поне ще я запазим такава, каквато я знаем.
- Надзорният съвет на касата ще приеме едно постановление за цени и обеми, не се ли притеснявате, че ще се орежат
лимитите на болниците?
- Тези параметри следват от преговорния процес, какъвто досега нямаше. Има едно постановление от миналата година за
определяне на методика за бюджетите на болниците. Не знам дали важи още, но не съм сигурен, че и бюджетите през
2015 г. са законни. Тогава те бяха определени от Надзора на касата, а не по митодиката. Пак казвам - не мисля, че ще има
някакво влошаване за пациентите и лекарите.
- Знаете ли колко болници са завели дела за изплащане на нaдлимитната си дейност за 2015?
- Знам за 4-5, но вероятно са повече. Въпросът е, че в момента, в който спечели една от тях, може да се заведат много дела,
защото логиката е, че и те ще спечелят. Тогава очаквам да се получи ефекта на снежната топка. Вече имаше такъв случай
преди години. Касата тогава след три години плати дори и само лихвите на „Св. Анна".
- Миналата седмица бяхте преизбран за председател на националното сдружение на частните болници, за какво ще се
борите оттук нататък?
- Нашето сдружение винаги е било последователно и принципно в действията и политиките си. Приоритетите ни ще бъдат
същите, защото доказахме не само, че имаме място, но и достатъчно воля и възможности, за да поставим нещата в една
по-добра ситуация. Затова не мисля, че нещо ще се промени в начина ни на работа занапред.
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