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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Труд 
 
√ Опасения: Мигрантите тръгват през България към Европа 
 
Европейската комисия заяви вчера, че е взела предвид опасността пътят на мигрантите да се отклони през България, а 
австрийската полиция констатира увеличаване в предпочитанията на бежанци да използват маршрут през България. 
Това стана, след като Македония обяви, че няма да пропуска каквито й да било мигранти от Гърция, с което на практика 
запуши традиционния им път през Западните Балкани. Преди това Словения обяви, че вече няма да пуска транзитно 
преминаващи, а само които поискат убежище. Последваха я Хърватия и Сърбия, като сръбските власти изрично уточниха, 
че ограниченията се отнасят за границите с Македония и България. 
След като Македония затвори границата, в Гърция остават блокирани около 36 000 мигранти, като почти 14 000 от тях са 
на границата с Македония. 
Говорителката на ЕК Наташа Берто заяви, че опасността пътят на мигрантите да се отклони през България и към други 
страни е взета предвид. Затова от миналата есен има конферентни седмични заседания на представители на държавите 
от маршрута през Западните Балкани, но и на България и Албания. В Европарламента вчера групите на социалистите и 
демократите, както и на АЛДЕ, изразиха опасения, че мигрантите може да се насочат към България. 
Австрийският в. “Ди пресе” пък цитира източник от Федералната криминална служба, че освен към Гърция трафикантите 
на хора, действащи в бежанските лагери в Турция, вече проявяват интензивен интерес и към България. Българският 
маршрут обаче се смятал за "скъп" и не било изключено да бъдат “съживени” опасните морски пътувания. 
"Направили сме всичко, което може да се направи, за да не допуснем нов мигрантски поток към България", заяви вчера 
премиерът Бойко Борисов, коментирайки опасенията. "Сърцето ми се къса за тях (бежанците – б.р.), като ги гледам, но в 
същото време много ясно трябва да им се каже, че трябва да се върнат обратно в Турция и оттам по надлежния ред, по 
който се разбрахме в Брюксел, да постъпват в държавите, където ги искат или имат нужда от тях и да преминават законно 
през КПП-тата", добави той. Според него "армия и жандармерия, всичко е на границата и се полагат съответните усилия". 
Борисов смята, че някои медии, които не назова, правят лоша услуга, като отиват при бежанците и ги питат защо не дойдат 
да минат през България. "Не знам каква е тази политика да ги подкокоросвате да идват и да минават. Като ги питате, по 
този начин ги привличате да минат през България, но ние им казваме: "Не искаме да идвате в България. Идете си в Турция 
и там по надлежния ред, по който ЕС и Турция се разбраха, ще идвате в Европа", каза премиерът. 
Борисов заяви, че е говорил с вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин да се свърже с македонските и гръцките 
власти, за да види дали и каква помощ може да окаже България, защото "при тези дъждове буквално се наводняват 
лагерите, в които има хиляди хора". 
 
 
√ София гледа от Виена как да се топли с боклука 
 
Кметицата на София Йорданка Фандъкова заминава за Виена, за да проучи опита на австрийската столица за отопление от 
боклука. Столичната община ще изгражда инсталация, чрез която RDF горивото - крайният продукт от новия завод за 
отпадъци, да се оползотворява в „Топлофикация-София“. 
Макар че заводът на София е 10 пъти по-модерен, ще видим как се справят във Виена, обясниха от „Московска“ 33. 
Софийското съоръжение за преработка на боклука бе пуснато преди местните избори м.г. 
Сметта на австрийската столица се превръща в парно, топла вода и ток в завода за преработка на отпадъци “Шпителау”, 
който е построен в центъра на града през 1971 г. Там всеки ден се изгарят 780 тона нерециклируеми боклуци в специални 
пещи с температура около 1100 градуса по Целзий. 
Пепелта, която остава след горенето на отпадъците, е около 1/3 от общото им количество. С огромни магнити се отделят 
металите от нея. Останалата шлака се премесва с бетон и се депонира на специално сметище. 
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√ Депутатите обсъждат поредните промени в Изборния кодекс 
 
Депутатите гласуват поредните промени в Изборния кодекс. Няколко месеца преди президентските избори са внесени 14 
законопроекта за промени в изборното законодателство. 
Сред предложенията на управляващите от ГЕРБ са въвеждането на експериментално електронно гласуване до 2018 г., без 
обаче резултатите от него да се зачитат, съобщава бТВ. 
Освен това те предлагат създаването на 32-и избирателен район „Чужбина” за сънародниците ни зад граница, които да 
могат да гласуват не само за партии и коалиции на парламентарни избори, но и за листи и да използват преференцията. 
Очаква се да се вдигне прагът за преференциален избор на общински съветници за местния вот. 
От мнозинството настояват периодът за предизборна кампания да се съкрати от 30 дни на 21 дни. 
Депутатите от Патриотичния фронт и "Атака" пък настояват за въвеждане на задължително гласуване и глоби за неявилите 
се пред урните. 
 
√ МВФ: Задава се нов срив в световната икономика 
 
За нарастващ риск от икономическа криза в света предупреждават от Международния валутен фонд (МВФ), съветвайки да 
се предприемат незабавни мерки за стимулиране на търсенето, пише Financial Times. 
Първият зам.-директор на фонда Дейвид Липтън заяви по време на сесия на Националната асоциация за бизнес икономика 
(National Association for Business Economics, NABE), че глобалната икономика се намира в „действително много трудна 
ситуация". 
"Сега е моментът да се подкрепи икономическата активност и да се осигури по-стабилна позиция на световната 
икономика", коментира Липтън. Според него световните политики трябва да предприемат незабавни действия в отговор 
на забавянето на икономическия растеж и на новите заплахи, породени от колебанията на стоковите и финансовите 
пазари. 
Резкият спад в глобалните капиталови потоци и търговията през последната година са сред водещите фактори, които 
объркват икономиката. 
"Особени опасения възникват във финансовите пазари, чувство, че "властите на много страни почти изчерпаха 
възможността да предприемат необходимите мерки, или са загубили необходимата решимост за изпълнението им," 
добави още той. 
МВФ вече обяви, че вижда сигнали за допълнително отслабване на глобалното икономическо възстановяване и през април 
може да понижи прогнозата си за растеж на световния БВП за 2016 г., която в момента е 3,4%. 
 
 
√ Губим над 100 млн. евро от срива в износа на ток 
 
Над 100 милиона евро ще са пропуснатите ползи за хазната на годишна база от спада на износа на ток. Това заяви за „Труд” 
енергийният експерт проф. Атанас Тасев. 
По данни на Енергийния системен оператор само за първите три месеца на тази година спадът в износа на електроенергия 
е над 48%. Ако от януари до март миналата година са изнесени 1 921 218 МВтч, то през първите три месеца на тази година 
те са едва 995 025 МВтч. 
Тасев посочи причините за срива на износа: „На практика Гърция не работи. 
По-голяма част от количествата през Гърция отиваха за Италия, където обаче заради ниската цена на природния газ, 
започна собствено производство на ток”. 
В същото време Сърбия, Румъния и Албания имат солидно количество вода в язовирите и сега произвеждат евтина 
електроенергия от водоемите, допълни енергийният експерт. 
По думите му третата предпоставка за спадналия износ е меката зима, която свива потреблението на ток в съседните 
страни. 
Според него, докато не се промени геополитическата ситуация - кризата в Гърция и дори проблемът с бежанците, 
експортът на електроенергия ще продължи да спада. 
Основните играчи на пазара на електроенергия у нас са НЕК и ТЕЦ „Марица Изток” 2, подчерта проф. Тасев. Националната 
електрическа компания и без това е в остър дефицит, а намаленото търсене на ток ще задълбочи проблемите в 
енергетиката, категоричен е експертът. 
 
24 часа 
 
√ 10% по-малко туристи в Банско 
 
 
10% по-малко туристи отчитат в зимния ни курорт Банско за първите два месеца на тази година в сравнение със същия 
период на миналата година. Зимният ски сезон се очаква да продължи до средата на април, тъй като има добри условия 
за каране на ски в Пирин, предава БНТ. 
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Голяма част от гръцките туристи тази зима не са били сред гостите на курорта. Не са дошли и тези, които за да пристигнат 
у нас, минават през Солун. Оттам до България повече от месец пътищата бяха блокирани от стачки на гръцките фермери. 
Хотелиери отчитат лек отлив и заради опашките на единствената кабинкова линия, която извозва скиорите до пистите, а 
съществуващите писти не стигат за желаещите да спортуват в планината. 
 
Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско: Ние търсим развитие ние имаме устойчив 
продукт, който се базира на различни пазари, но все пак не можем да отчетем, че не е само гръцката криза, не е само 
липсата на сняг, много са субективните събития липсата на адекватно решение за развитието на ски зона Банско като цяло. 
 
Тук сезонна работа намират хора от цяла България, а целогодишно местните жители. 
 
”Ако няма ски зона в Банско това значи, че ние сме обречени просто, ние няма с друго с какво да се прехранваме”, казва 
местен. 
 
Над 80% от хората в Банско пряко или непряко са заети в туризма говорим и за ресторантьори и за хотелиери говориме и 
за магазините които работят – търговия, ако щете животновъдите, земеделците, затова изключително важно е да 
направиме втората кабина и да уплътниме още ски зоната да направим модерна ски зона в Добринище, каза Георги 
Икономов, кмет на община Банско. 
 
И все пак туристи и през този сезон има достатъчно въпреки отливът, който отчитат от 10% от туристическия бранш за 
първите два месеца на тази година в сравнение с миналата. Предимно от Румъния, Сърбия, Македония, малко от Русия, а 
през почивните дни около 3-ти март Банско за почивка са избрали и доста българи. 
 
 
 
√ Промени в оперативна програма помагат на младежи да започнат свой бизнес по-лесно 
 
Правителството одобри изменения в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. Целта им е да 
се подобри достъпът до финансиране за младежи, които искат да стартират собствен бизнес. Това ще се случи чрез 
включването на допълнителен финансов инструмент по линия на Инициативата за младежката заетост. 
 
Прилагането му в дългосрочен план се очаква да увеличи възможността за създаване на нови работни места в 
новорегистрирани предприятия, както и да се ангажира допълнителен частен финансов ресурс. 
 
С промените в програмата се включва „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в списъка на 
допустими бенефициенти. Държавното дружество е учредено с цел да управлява прилагането на финансови инструменти 
по всички оперативни програми в страната. 
 
Измененията дават възможност и Националния осигурителен институт (НОИ) да бъде включен като допустим бенефициент 
в рамките на приоритетни оси 3 и 4. Това е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване на експертизата за 
работоспособността на хората с увреждания в работоспособна възраст. 
 
 
 
√ ЕК: България е в прекомерен макроикономически дисбаланс, мониторингът продължава 
 
България е една от шестте държави в ЕС, за които Европейската комисия е установила, че изпитват прекомерен 
макроикономически дисбаланс, се казва в съобщение на сайта на комисията. Според ЕК България, Хърватия, Франция, 
Италия и Португалия са държавите, които изпитват прекомерен дисбаланс, а при Финландия, Германия, Ирландия, 
Холандия, Испания, Швеция и Словения има само "дисбаланс". 
 
Комисията поставя под специален мониторинг всички държави, при които е открит някакъв вид нестабилност, като той е  
съобразен с вида и размера на дисбаланса. Наблюдението се осъществява чрез засилен диалог с националните власти 
посредством специални мисии и доклади за напредъка на отделните страни.  
 
ЕК редовно следи икономиките на членовете на съюза за икономически дисбаланси и пише доклади. Сред най-опасните 
от тях са големите външни задължения в някои икономики, постоянно високите равнища на излишъка по текущите сметки 
в резултат на слабото вътрешно търсене, спадналата конкурентоспособност и значителната загуба на пазарни дялове. 
 
Миналият ноември ЕК взе решение, че на 18 държави членки трябва да им бъде направен подробен анализ за това дали 
изпитват макроикономически дисбаланс и ако това е така, колко сериозен е той. От тези държави според Комисията само 
шест не изпитват проблеми с дисбаланса. При Австрия, Естония, Белгия, Унгария, Румъния и Великобритания не е открит 
дисбаланс. Гърция и Кипър, където и в момента действат спасителни програми, не са включени в настоящия доклад на ЕК. 
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През март и април се очаква ЕК да проведе двустранни срещи с държавите членки, на които ще бъдат обсъдени данните 
от доклада с местните власти в съответните държави. През април отделните държави членки се очаква да представят 
съответните програми за реформи. 
 
В края на 2014 г. след фалита на КТБ ЕК ни препоръча мерки в отделни области, по които трябва да напреднем и които се 
следят в доклади. В годишния доклад на Еврокомисията по процедурата за макроикономическите дисбаланси, публикуван 
през февруари 2015 г. се казва: "Трусовете в банковата система, високата задлъжнялост на бизнеса и липсата на реформи 
на пазара на труда са причините за нарастването на рисковете за България....Смущенията във финансовия сектор през 2014 
г. пораждат загриженост за съществуването на банкови практики в притежаваната от местни собственици част с 
потенциални значителни последствия за финансовия сектор и за цялостната макроикономическа стабилност”. 
 
Еврокомисията наблюдава 16 държави през 2014 г.. Нивото на риск е повишено в три от тях: България и Франция са 
преместени в 5-а, предпоследна категория, а Германия заради големия излишък - в трета. Италия, Хърватия и Португалия 
остават в пета категория. От наблюдаваните държави се изисква да предложат как да отстранят проблемите си. Техните 
програми трябва да бъдат одобрени от страните членки. 
 
През 2013 г. сме били само в дисбаланс. Тогава Оли Рен, зам.-председател на ЕК и комисар за икономиката коментира:. 
„За страните Белгия, България, Дания, Малта, Холандия, Финладия, Швеция и Великобритания ще проверим дали остават 
дисбалансите или са преодолени. Това потенциално може да доведе до прекомерен макроикономически дисбаланс, но 
ще го разберем през следващата пролет”, казва той. Тогава за пръв път в процедура за икономически дисбаланс влиза и 
Германия. 
 
 
√ Танева: Българските млечни ферми отговарят на всички изисквания 
 
Българските млечни ферми отговарят на всички изисквания и те са в правото си да продават у нас и в общността. Това каза 
министърът на земеделието и храните Десислава Танева в предаването „Денят започва” по БНТ , във връзка с мерките за 
справяне с кризата в млечния сектор. 
 
По повод на извършваните проверки, министър Танева заяви:„Проверките са съгласно Плана за качеството на контрол на 
суровото мляко. Този план е единствения по рода си, който Европейската комисия прие, за да даде възможност на 
българските ферми да изпълнян всички европейски изисквания за качеството на млякото и да бъдат допустими за търговия 
и преработка”. Тя поясни, че ако планът не е беше предложен от страната ни и приет от ЕК, в края на миналата малко над 
13 000 ферми нямаше да покрият необходимите изисквания, за да имат право да продават продукцията си. Министър 
Танева разясни механизма на извършване на проверките. „Всички млечни ферми, които произвеждат сурово мляко с над 
50 животни, са включени в този план. В рамките на 2 месеца ще бъдат взети проби за качеството, общо 5 броя минимум. 
Съгласно резултатите от тези проби, те или ще покрият всички изисквания, или там, където има отклонения, ще им бъде 
даден 3-месечен срок, за да вмъкнат критериите за качество”, разясни още министър Танева. 
 
 
√ Божидар Лукарски: КЗК не е панацеята за разрешението на всички проблеми 
 
Комисията е доста специализиран орган, през цялото време се вглеждаме в работата ѝ и нека да кажем, че по всичките 
казуси, по които се произнася, не е последна инстанция. След това имаме произнасяне на ВАС. КЗК не е панацеята за 
разрешението на всички проблеми. Това каза министърът на Икономиката Божидар Лукарски пред България он Еър , във 
връзка с оттеглената кандидатура на Росен Желязков за председател на Комисията за защита на конкуренцията. 
 
„Преди всичко това е лично решение и аз не бих могъл да го тълкувам. По-скоро трябва да го направи той. При всички 
положения този отказ води най-вероятно до нова процедура по избор на състав на КЗК и поставя въпроси за бъдещ 
председател на този орган”, посочи министър Лукарски. 
 
На въпрос дали изтеглянето на кандидатурата на Росен Желязков е партийно решение, министър Лукарски коментира: 
„Личният отказ си е личен отказ. Ще ми се твърдо да вярвам, че това не е партийно решение. Вчера имахме среща в 
Народното събрание, където беше и председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и стигнахме до консенсус, че 
процедурата трябва да продължи”. 
 
 
√ The Huffington Post: Ирина Бокова е фаворит за генерален секретар на ООН 
 
ООН е на път да избере нов генерален секретар, след като мандатът на Бан Ки-мун изтича в края на 2016 г., и за първи път 
в 70-годишната история на организацията постът може да бъде поверен на жена, пише вестник The Huffington Post, цитиран 
от "Фокус". 
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От началото на кампанията за издигане на кандидатури Ирина Бокова е разглеждана като потенциален фаворит за 
позицията – 63-годишната българка е настоящ генерален директор на ЮНЕСКО, но вече открито се състезава за поста 
генерален секретар на ООН. 
 
Сега 
 
√ Оградата на границата с Турция се превърна в бездънна яма 
 
Досега са похарчени 100 млн. лв. МВР е възложило проектирането на още 90 км преграда при Резово, но никой не знае 
колко ще струва тя 
 
В МВР цари пълен хаос, незнание и липса на стратегия в строежа на оградата с Турция. Това стана ясно по време на 
вчерашното изслушване в комисията по вътрешна сигурност на зам.-министъра Филип Гунев, Гранична полиция и 
областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково. Никой от поканените не успя да даде на депутатите окончателна 
информация колко ще е дълга оградата и колко ще струва на държавата изграждането й.  
 
До този момент цената е 100 млн. лв. Те обаче няма да са достатъчни за изграждането на планираните 132.5 км. Въпреки 
осигуреното финансиране малко участъци са готови и депутатите смъмриха МВР за сериозното забавяне. Решението за 
започване на строежа беше взето на 12 март м. г. До този момент в Хасково са изградени 12 км и предстои да бъдат 
завършени още 23.6 км до средата на годината. В Бургас са изградени 26 км, а други 40 км трябва да са готови до юли. Тук 
обаче няма да достигнат 10 млн. лв. и правителството отново ще трябва да дава пари. Най-добро е положението в Ямбол, 
където през 2014 г. военните вече вдигнаха 30 км ограда. Там са построени още 27 км и предстои да бъдат довършени 
нови 7 км. 
 
Дори всичко да бъде завършено в срок, от отговорите на Гунев и представител на Гранична полиция стана ясно, че оградата 
няма да покрие всички места, откъдето минават мигрантите. Цялата българо-турска граница е с дължина 272 км. Гранична 
полиция е възложила на областния управител на Бургас да се извърши проектирането на още 90 километра ограда - тя 
трябва да обхване района между ГКПП-Малко Търново и Резово. Никой от присъстващите обаче не можа да каже колко 
ще струва това на бюджета. Зависело какъв вид щяла да бъде оградата - двуредова или едноредова. На места МВР е 
променило заданието и вече се прави едноредова ограда вместо двуредова, за да бъдат намалени разходите. Гунев 
уточни, че всъщност има над 100 км от браздата по поречия на реки, които изобщо не били включени в първоначалното 
задание. Тепърва предстояло да се правят проекти за там, както и разчети колко ще струва. 
 
Представителят на Гранична полиция даде да се разбере, че новото съоръжение няма да бъде обвързано със системата за 
видеонаблюдение на МВР. Ще липсва и система за известяване, ако някъде има пробив в новата ограда. Така почти се 
обезсмисля построяването й, тъй като тя лесно може да бъде преодоляна, а полицаите няма да разберат. Според Гунев 
през миналата година е имало 62 случая на преминаване на построеното от военните съоръжение. Освен с ножици 
мигрантите вече разполагали с малки флексове на батерии, с които режели бодливата тел. Дори по време на строежа на 
новата ограда трафикантите от турската страна на браздата се подигравали на строителите, като им показвали флексове, 
за да им покажат, че съоръжението няма да ги спре.  
 
Липсата на ясна информация около строежа на оградата - срокове и нужно финансиране, ядоса депутатите от комисията 
по вътрешна сигурност. "Трябва да показваме, че сме отговорни. Изпитвам неудобство в момента от информацията, която 
поднасяте", обърна се председателят на комисията Цветан Цветанов към зам.-министър Гунев. "Идвате тук като на 
разговор", ядоса се и Красимир Янков от БСП. В крайна сметка изслушването ще продължи след две седмици, за когато 
Цветанов заръча да се подготвят по-обобщени и ясни данни. Тогава ще бъдат извикани министрите на вътрешните работи 
и на финансите.  
 
ИСКАНЕ 
 
България е поискала 120 млн. евро от Европейския съюз за осигуряване на охраната на границите. Ако Брюксел отпусне 
финансиране, парите няма да отидат за оградата, тъй като изграждането й не се одобрява от ЕК. Очаква се с тях да бъде 
финансирана покупката на нова техника за Гранична полиция. "Трябва да поискаме допълнително средства. Не само да 
казваме Yes", призова вчера Атанас Мерджанов от БСП. 
 
 
 
√ В 10 училища ще има тренировъчни предприятия 
 
Децата в Северозападна и Югоизточна България ще се следят за ранно отпадане от образователната система
  
10 тренировъчни предприятия към училища ще подпомагат обучението по предприемачество. Това предвижда планът за 
2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020), изготвен от просветното 
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министерство и пуснат за обществено обсъждане. Това е една от малкото нови мерки в плана, тъй като в него преобладават 
вече утвърдени програми или поети ангажименти от МОН, както и бъдещи проекти, които очакват финансиране от 
европейски програми като "Еразъм+", ОП "Наука и образование" и др. 
 
Целта на изграждането на въпросните предприятия е да се повиши привлекателността и качеството на професионалното 
образование у нас, като се разшири обучението по предприемачество. Не е ясно дали мярката няма да остане само 
пожелателна, тъй като крайният срок за изграждане на фирмите е до юни. Изрично е записано, че 4 от школата трябва да 
са по изкуствата, а едно от тях - да е спортно. За отговорна институция е посочена "Джуниър Ачийвмънт", а необходимите 
средства - 50 хил. лв., са от държавния бюджет. Средствата ще се ползват включително за обучение и менторство по 
предприемачество и защита на интелектуалната собственост. 
 
Друга мярка, с която МОН смята да стимулира ученето през целия живот, е внедряването на електронна система за ранно 
предупреждение за възможно преждевременно напускане на децата от детски градини и училища в Северозападен и 
Югоизточен район, където техният дял е най-голям. За целта оттам са планирали също 50 хил. лв. за тази година и още 
толкова за догодина. В плана са заложени и още мерки за подкрепа на деца в неравностойно положение. На евросредства 
ще се разчита за изграждане и развитие на подкрепяща среда в 33 детски градини и училища. Предвижда се 1800 деца и 
ученици със специални образователни потребности да преминат през включващо обучение. В най-малко 40 държавни 
училища ще бъдат поставени рампи, подвижни подемни платформи и асансьори, ще бъдат адаптирани санитарни възли. 
Очаква се 18 750 ученици и младежи от етнически малцинства да бъдат включени в проекти за образователна интеграция. 
1164 деца и ученици с изявени дарби, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал, ще получат 
едногодишни стипендии и еднократна помощ. Ще се осигурят стажове за 8000 ученици в предприятия преди и след 
завършване на обучението. 
 
 
√ ГЕРБ планира да закрие компанията за проектиране на магистралите 
 
След скандала с търга за "Хемус" управляващите възлагат дейностите й на пътната агенция 
 
Мегакомпанията за проектиране на магистралите да бъде закрита, предлагат депутати от ГЕРБ с промени на Закона за 
пътищата. С внесените вчера в парламента нови текстове в закона се предвижда ликвидиране на Националната компания 
"Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) към Министерството на регионалното развитие. Нейните функции, 
както и започнатите проекти, ще преминат към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 
 
Законодателната инициатива идва след скандала със скъпата обществена поръчка за доизграждането на магистрала 
"Хемус", която бе прекратена по заповед на премиера Бойко Борисов. След "Хемус" беше спрян търгът за още един 
"златен" проект - тунел, който е част от магистрала "Струма". Поводът да бъде спряна работата по северната магистрала 
бяха "витаещи съмнения" за връзка на правителството със спечелилите да строят 60-километровата отсечка консорциуми, 
свързвани с депутата Делян Пеевски и бизнесмена Веселин Златев. Тази поръчка надхвърляше 800 милиона лева. На 250 
милиона лева бе изчислен 2.5-километровият тунел "Железница" на южната магистрала. По-късно стана ясно, че скъпата 
магистрала "Хемус" ще бъде "понижена" до скоростен път. 
 
Държавното предприятие НКСИП беше създадено през 2012 г. и е подчинено на регионалния министър. Основната му цел 
беше да ускори изграждането на автомагистралите "Струма" и "Хемус". Освен тях приоритет на тогавашното правителство 
на ГЕРБ беше и строежът на магистрала "Черно море". Инициативата за създаването на структурата беше на сегашния 
президент Росен Плевнелиев, който беше регионален министър в първия кабинет на Бойко Борисов. 
 
Според предложението на депутатите всички активи, пасиви, права и задължения на компанията ще се поемат от пътната 
агенция. Цялата информация и документация по започнатите процедури за "Хемус", "Струма" и "Черно море" трябва да се 
предадат на експертите в АПИ в срок до месец след влизането в сила на закона. По-важното обаче е, че всички открити и 
непрекратени обществени поръчки се прекратяват автоматично, с изключение на тези по оперативна програма 
"Транспорт", до 2020 г. Автоматично се прекратяват и всички сключени договори освен тези с европейски пари. 
 
Служителите на компанията ще бъдат уволнени поради ликвидация по реда на Кодекса на труда, заради което ще им 
бъдат изплатени съответните обезщетения. Вчера нито от регионалното министерство, нито от компанията коментираха 
подготвяната структурна промяна в управлението и проектирането на пътищата. 
 
ПРОВЕРКА 
 
Премиерът Бойко Борисов е разпоредил проверка на обществена поръчка за охрана на държавно предприятие. Тя е 
възложена от ТЕЦ "Марица-изток 2" на фирма "Водстрой 98", свързвана с депутата от ДПС Делян Пеевски. Новината 
съобщи вчера самият Борисов, а коментарът му дойде след публикация на в. "Капитал". Премиерът обясни, че става дума 
за конкурс от 2014 г., в който са участвали два консорциума - единият е предложил около 29 млн. лв., а другият - 31 млн. 
лв., и първият е спечелил. "Имам финансовото състояние на ТЕЦ-а и не считам, че в момента той има основание или 
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толкова много пари, че да плаща по 3000 лв. за метър охрана. Тече проверка, която да установи нуждата от такава охрана", 
допълни Борисов. Според него в договора имало клауза, която позволява при липса на пари да се разтрогне. "Аз не виждам 
ТЕЦ-а "да е цъфнал" в момента, за да си позволим такъв огромен харч", възмути се премиерът, но изрично уточни, че не 
спира поръчката, а е поръчал проверка на енергийния министър Теменужка Петкова. 
 
 
√ Росен Желязков се отказа от "служебна победа" за шеф на КЗК 
 
Бившият главен секретар на Министерския съвет Росен Желязков се отказа от състезанието за председателското място в 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Той бе издигнат от ГЕРБ и бе единствената номинация за поста. Заедно с него 
вчера депутатите от икономическата комисия в НС трябваше да изслушат 11 кандидати за общо седемте места в 
антимонополния орган. 
 
"Не мога да позволя внушенията, спекулациите и политизирането на този избор, които могат да се върнат като бумеранг", 
обяви Желязков преди изслушването. И допълни, че се отказва да се състезава сам със себе си, защото не търси "служебна 
победа". 
 
Жестът му изненада депутатите и те решиха да отложат изслушването на останалите претенденти за членове и зам.-
председател на КЗК. "Нямаме друг ход, освен да бъде започната нова процедура", заяви Мартин Димитров от 
Реформаторския блок и определи отвода на Желязков като "мъжка постъпка". "Ще бъда много взискателен и ще задавам 
въпроси към всички кандидати. Ако не получа задоволителен отговор, най-вече за предстоящото разследване на картела 
на горива, нямам проблем да не подкрепя нито един и да го заявя публично", заяви по-рано през деня Димитров. 
 
В последните дни изборът на ново ръководство на КЗК отприщи остри коментари и взаимни обвинения в лобизъм. 
Премиерът Бойко Борисов се намеси и каза, че ГЕРБ няма да участва в избора, след като от ДСБ заподозряха задкулисни 
договорки. Вчера обаче депутатите на Бойко Борисов все пак дойдоха на заседанието. Ден по-рано на заседание на 
ръководствата на партиите от управляващата коалиция стана ясно, че процедурата ще бъде доведена до край, а шефът на 
ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов даде вид, че са го убедили партията му да участва в нея.  
 
--------ПРЕТЕНДЕНТИТЕ 
 
11 кандидати за седем места е равносметката в състезанието за ново ръководство на КЗК. След оттеглянето на Росен 
Желязков, ГЕРБ остават с една кандидатура - Георгица Стоянова. Реформаторите предлагат Красимир Витанов, 
Патриотичният фронт - Димитър Кюмюрджиев, а АБВ - Николай Илиев. От БСП залагат на депутата Кирил Добрев и Анна 
Янева, а от ДПС - на Пламен Кирков и Кирил Дойчинов. Номинациите на БДЦ са Калина Павлова и Стамен Гърбелов. 
 
Монитор 
 
√ 16 206 празни места във вузовете 
 
16 206 места са останали незаети в университетите през настоящата учебна година. Това съобщиха за „Монитор“ от 
Министерството на образованието и науката (МОН). Вузовете са обявили 75 074 места за студенти, като от тях са се 
запълнили 58 868, а останалите са останали незаети. Така за поредна година за затвърждава тенденцията, при която 
висшите училища раздуват план-приема си въпреки малкия брой зрелостници и в крайна сметка обявените места остават 
незаети. 
Тази ситуация е резултат от предишната система, при която МОН само одобряваше предложения план-прием на 
университетите, без да има право да го коригира, коментира за „Монитор“ заместник-министърът на образованието и 
науката проф. Николай Денков. 
 
Той допълни, че с приетите вече промените в Закона за висше образование очаква това разминаване между обявен и 
реализиран прием да е много по-малко. С промените от следващата учебна година МОН ще има право да реже местата в 
университетите, а финансирането ще бъде обвързано не само с бройките приети студенти, но и с качеството на обучението, 
което предлагат вузовете. Според проф. Денков разминаването се дължи и на демографската криза. От 2010 до 2015 
година броят на зрелостниците, които излизат от висшите училища, е намалял с 25%, а през тази година се очаква 
абитуриентите да са около 53 хил. В процентно съотношение държавните вузове са са справили по-добре със запълването 
на местата си от частните. Реализираният прием при вузовете разчитащи на субсидия от хазната е 85,21%, а при частните 
този дял е 54,22%. 
Най-много незаети места има при икономиката – 1537, следвана от филологията, която е на минус с 919 бройки. 780 по-
малко от обявения план, пък са и първокурсниците по педагогика. 
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√ Легализират конопа за лекарство 
 
Бизнесмени строят завод за тухли от стъблата му 
 
Депутатите единодушно подкрепиха идеята конопът да може да се преработва както за строителни материали, така и в 
лекарства. Това стана по време на обсъждане на предложение на БАН за приложението на индустриалния коноп в 
България на заседание на земеделската комисия в парламента. 
Представители на неправителствени организации обясниха по време на заседанието, че продукти от индустриален коноп 
се продават свободно в Чехия и Полша. Лечебните съставки на растението могат да се използват за лекарства срещу рак, 
като имуностимуланти и лечение на детска епилепсия. 
Представители на строителния бранш, които също участваха в дискусията, обявиха, че са готови да построят завод за 
производство на конопени тухли в случай, че бъде разрешена преработката. В момента законът позволява индустриален 
коноп, като за целта се изисква специално разрешение от аграрното министерство. Проблемът е, че след това той може да 
се използва само за търговия със семена или за фураж. 
Експерти от МЗХ пък поясниха, че според евродирективите индустриалният коноп може да се използва в строителството, 
но не и за извличане на съставки за производство на лекарства, защото проблемът е кой ще осъществява контрола от 
растението да не се извлича наркотичното вещество. 
На заседанието зам.-министърът на земеделието Георги Костов заяви, че дава на децата си конопено масло за засилване 
на имунитета и така те не боледували. Той поясни, че у нас индустриалното отглеждане на коноп било забранено през 60-
те години на миналия век заради хипивълната. По думите му канабисът е полезен от корена до върха. Костов сподели още, 
че бил възмутен, че когато му трябвали кълчища за мивката вкъщи, установил, че се продават само вносни от Гърция. 
 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Везиева: Спирането на обществени поръчки не спира интереса на чуждите инвеститори 
 
Огромният проблем в България е регионалният дисбаланс, заяви зам.-министърът на икономиката 
 
Спирането на обществените поръчки не се отразява на интереса на чуждестранните инвеститори към България. Това 
коментира в интервю за БТА заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева. 
 
Това не е процес, който да е неочакван или необичаен в световната практика, не е нещо, което би могло толкова да смути 
бизнеса, че да превърне държавата ни в непривлекателна инвестиционна дестинация. Напротив - това показва воля, че 
искаме да се преборим с някои практики, които не са добри за страната ни, заяви заместник-министърът. 
 
Везиева съобщи, че към момента няма спрени от Министерството обществени поръчки. Правим анализи както по 
отношение на главна дирекция "Европейски фондове", за това как да се оптимизират разходите на Министерството, както 
и по въвеждането на новия Закон за обществените поръчки от страна на дирекция "Икономически политики", допълни 
заместник-министърът. 
 
Комбинацията от насърчителни мерки към инвеститорите от страна на Министерството на икономиката с тези на местната 
власт биха превърнали страната в далеч по-привлекателна за чуждестранните инвеститори спрямо съседните ни държави, 
смята Даниела Везиева. По думите й огромният проблем в България е регионалният дисбаланс и част от мерките за 
решаването му са свързани с местните политики. 
 
"Ако и тези политики станат допълващи към националните, тогава бихме могли да станем далеч по-добра дестинация от 
Румъния", каза заместник-министърът. Тя препоръча местната власт да направи анализ на разпоредбите си, на 
административните тежести и да се опита да намали част от тях, с което да подобри административното обслужване. 
 
Заместник-министърът посочи, че има достатъчно много основания за увеличаване или поне задържане на ръста на 
икономиката ни през тази година. 
 
По думите й източниците на ръст основно ще дойдат от производството и от експортно ориентираните стоки. В същото 
време вътрешният ни пазар трябва да се разшири. Той вече започва да се събужда и това трябва да продължи, коментира 
Везиева. 
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News.bg 
 
√ За Бога, братя, не реформирайте! 
 
 
Министър Москов е на път да направи Голям шлем по отхвърлени реформи. Българският лекарски съюз вече отказа да 
подпише нов Рамков договор. 
 
Предложението в рецептите да се посочва само INN на фармацевтичните продукти (т.е. тяхното международно 
непатентно наименование), а не търговска марка, както е сега, противопостави лекари срещу фармацевти. 
 
Неясна е съдбата на често споменавания пръстов идентификатор. Към „хора на несъгласните” се присъедини и 
Сдружението на частните болници откъдето заявиха, че възнамеряват да оспорят 14 медицински стандарта, които 
според тях ще доведат до недопустимо вмешателство на държавата в медицината и ще навредят на пациента. 
 
Въпреки гръмко рекламираната триажна система която, разбира се, ще се реализира поетапно и в доволно 
продължителен срок, хаосът в Спешна помощ даде още една жертва – едва вчера, в очакване на линейка, в столицата 
загина жена. Д-р Москов заяви, че диспечерът, който е реагирал грубо ще бъде дисциплинарно уволнен, макар че в 
някои цивилизовани страни, след подобна трагична развръзка с диспечера си отива и министърът. 
 
Последният (засега) удар по реформатора обаче е окончателното решение на Конституционния съд, според което 
разделянето на медицинските дейности в два пакета – основен и допълнителен, се нуждае от сериозно прецизиране на 
критериите за разпределянето по пакет на всяко заболяване. Това е следствие от жалбата на 61 народни представители, 
подадена още в средата на 2015-а година. 
 
Миналият юли депутати от БСП и ДПС внесоха документа с мотив, че подобно предложение ограничава достъпа на 
пациентите до медицинска помощ. Опасенията бяха, че ще се образуват дълги листи от чакащи, а болните ще бъдат 
принудени да плащат терапията си, ако не желаят да я отлагат във времето. 
 
Всъщност основният пакет бе въведен, за да се осигури пълното заплащане на социално-значими заболявания от 
Националната здравно-осигурителна каса, с бърз и безплатен достъп до лечение за пациентите. Намерение, което 
безспорно е добро. Според конституционните съдии обаче, критериите по които се определя кое заболяване в кой пакет 
да влезе, трябва да бъдат уредени в закона, за да се елиминира възможността за злоупотреби. 
 
Неотдавна от Министерството на здравеопазването предложиха редакция на спорния текст, „заради неоснователно 
насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета на здравни дейности на основен и допълнителен ще се стигне 
до принуда за пациентите да заплащат своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на 
здравословното им състояние и до дискриминация по признак „болест”. 
 
Редакцията, предлагана от екипа на здравния министър, се свежда до изречението: "Медицинската помощ по ал. 1, с 
изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, 
гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на 
съответното заболяване.” 
 
Тя обаче трябва да бъде гласувана в Народното събрание, а докато това стане реформите не могат да се реализират. 
 
Отмяната на предложението за основен и допълнителен пакет може да има ефекта на доминото, защото поставя под 
въпрос прилагането на множество други нормативи. 
 
Ако болниците не работят по споменаваните два пакета, тогава не би трябвало да се прилагат и критериите, по които 
Здравната каса ще избира с кои здравни заведения да подпише договор от 1 април. Неясно е и бъдещето на служебния 
Рамков договор, който трябва да бъде оформен от Надзорния съвет на НЗОК, тъй като Лекарският съюз отказа да го 
подпише. 
 
Същият този Надзорен съвет, който все още мълчи за обществената поръчка за пръстовите идентификатори и няма 
особена яснота как точно ще бъде използвана новата система за легитимиране на пациентите. 
 
Неяснотата е повсеместна, а това е най-благоприятната почва за създаване на хаос. И някъде в този хаос стоят над 3 
милиарда лева, които независимо от него, ще бъдат похарчени. И в това никой не се съмнява. 
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Инфосток 
 
√ Стара планина холд с обновен сайт 
 
Днес бе публикуван обновеният сайт на Стара планина холд АД. Акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани 
лица ще могат да отварят страниците на всички актуални браузъри, включително и на мобилни устройства. 
 
Предлага се информация за правата на акционерите, връзки с Българската фондова борса и infostock.bg за цената на 
акцията на холдинга и неговите дъщерни публични компании, както и цялата финансова информация на холдинга от 
2007 година до сега. 
 
В секция Новини ще се публикуват най-актуалните прогнози за дейността на холдинга и неговите предприятия. Отделни 
страници имат най-значителните предприятия от групата на Стара планина холд АД. 
 
Съдържанието на сайта е съобразено с препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, който е приет 
от Стара планина холд АД още от създаването му през 2009 година. 
 
 
NGO.bg 
 
√ „Бъдеще за децата” с нови зали за работа с деца 
 
Две нови зали за работа с деца и родители бяха открити на 9 март в сдружение „Бъдеще за децата”, като част от 
допълнителните подкрепящи дейности и услуги за потребителите на двата Центъра, които организацията управлява – 
Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца на територията на община 
Казанлък. Стаята за сензорна терапия е оборудвана изцяло с дарения, събирани в продължение на половин година година. 
Сред дарителите са, както фирми (местните „М+С Хидравлик” АД, „Индустриал партс” ООД и „Кастамону България”), така 
и много граждани от града, страната и чужбина, отзовали се на апела на сдружението.  В Сензорната стая деца от 
аутистичния спектър и/или с хиперкинетични разстройства и такива със друг вид специфични потребности ще могат да 
усвояват и развиват различни свои възприятия, двигателни и зрителни умения. Сдружение „Бъдеще за децата” работи с 
деца със специални образователни потребности от своето създаване, а от 2008 година притежава и Лиценз за 
предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, като от 2014 
година тя е държавно делeгирана.  С оглед на децата, с които се работи в Центъра и увеличаване броя на потребителите 
от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция и различни поведенчески проблеми, излезе и потребността 
от създаване на стая за сензорна терапия и мултисензорна стимулация.  Към момента в Центъра за работи с 34 деца, 
повечето на възраст от 3 до 12 години, и които ще се възползват от функциите на залата.  
 
Сeнзopнaтa тepaпия e хoлaндcки пaтeнт и ce изпoлзвa пpeдимнo пpи дeцa c yвpeждaния. Стaндapти нямa и вcякa eднa cтaя 
e yникaлнa, и се проектира отделно според функциите, които изпълнява. Работата в мултисензорната стая съчетава по 
иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип. 
 
Откритата днес сензорна стая в Казанлък е на стойност 5 200 лева. 
Изпълнителният директор на „Бъдеще за децата” сподели, че залата за сензорна терапия и откритата вече Библиотека на 
играчките към Сдружението в Казанлък, могат да се ползват свободно от деца и родители, които считат, че предоставените 
възможности ще са полезни за тяхното развитие.  
 
Другата нова придобивка е истинска „Библиотека на играчките”, която се реализира в партньорство с Фондация за децата 
в риск по света. Библиотеката е идеята за играта като универсален начин на общуване и като ресурс за подкрепа на 
детското развитие и предотвратяване на изоставянето. От новата библиотека ще могат да се възползват както 
специалистите работещи с децата, така и техните родители, които могат да вземат играчка и да работят с детето си в 
домашни условия. Към всяка играчка има инструкции за работа с нея. Библиотеката на играчките е оборудвана с цветни, 
дървени играчки, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност и подпомагат детското развитие в пет основни 
области – обща моторика, фина моторика, общуване, познание и социално-емоциално развитие. Библиотека на играчките 
представлява сигурно пространство, където децата имат възможност да развиват въображението си и да се отдадат на 
своето вродено желание за игра. Към момента Библиотеки на играчките функционират в още в 19 партньорски 
организации в Дебелец, Пазарджик, Плевен, Търговище, Бургас, Варна, Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав. 


