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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Plovdiv 24.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България идва в Пловдив 
 
На 14 март от 11:30 часав парк-хотел "Санкт Петербург" в Пловдив представители на ръководството на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) ще проведат среща с бизнеса от област - Пловдив.  
 
На нея предприемачите от областта ще се запознаят с постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през 
последната година и с набелязаните цели и приоритети на АИКБ за следващия период.  
 
Пред предприятията в областта ще бъдат представени Оперативните програми за новия програмен период, както и 
индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като ще им бъдат разяснени с 
подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. 
Във връзка с това АИКБ, най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите, има 
удоволствието да Ви покани на пресконференция, на която ще бъдат дискутирани инициативи на АИКБ за подобряване на 
бизнес климата в България. 
 
През последните 20 години АИКБ работи неуморно в полза на българския бизнес. В рамките на пресконференцията ще 
бъдат представени резултатите от досегашните усилия, както и предстоящите задачи за 2016 г., насочени към: 
 
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
• Развитие на човешките ресурси; 
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
24 часа 
 

√ Общините се договориха с Цачева и Танева за "остатъчния земеделски фонд" 
 
 
Принципно съгласие бе постигнато за облекчаване на ограниченията относно разпореждането от страна на общините с т. 
нар. „остатъчен земеделски фонд“ по член 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. Това стана по 
време на работна среща на представители на УС на Националното сдружение на общините на Република България с 
министъра на земеделието и храните Десислава Танева и с председателя на Народното събрание Цецка Цачева. В момента 
върху тези земи има 5-годишен мораториум и те не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки от страна на 
общините, съобщиха от НСОРБ. 
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На срещата в парламента бе постигната договорка да се подготвят критерии и конкретни предложения за облекчаване на 
мораториума за земи, които касаят конкретен инвестиционен интерес, разкриване на нови работни места и развитие на 
техническата инфраструктурата. 
 
Текстовете ще бъдат подготвени от работна група от експерти на НСОРБ и Министерството на земеделието и храните. 
Предложенията ще бъдат представени на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. От своя страна Цачева пое 
ангажимент да изпрати предложенията на всички парламентарни групи, след което да бъдат внесени за обсъждане в 
ресорните комисии. 
 
Освен това, представителите на НСОРБ разговаряха с председателя на парламента Цецка Цачева относно предстоящите 
промени в Закона за нормативните актове. Заявена бе необходимостта те да бъдат обсъдени предварително с 
представителите на местната власт, тъй като голяма част от промените касаят местната власт и техни компетенции. 
 
 
√ Депутатите решиха: Разсекретява се докладът за фалита на КТБ 
 
Парламентът прие да бъде публикуван секретният доклад на одиторската фирма „Аликс Парнърс” за фалита на КТБ. Това 
стана с приетите промени в Закона за банковата несъстоятелност. 
 
Депутатите от ДПС Йордан Цонев, Петър Чобанов и Делян Пеевски предложиха промените. Те бяха приети със 124 гласа 
„за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”. 
 
Законопроектът предлага временните синдици на КТБ да публикуват на електронната си страница доклада от проверката 
на банковата несъстоятелност, който в момента се намира в секретната секция на Народното събрание. Според 
вносителите, измененията са продиктувани от обществения интерес и са естествено продължение на политиката на ДПС 
за осветляване на всички факти и обстоятелства отнасящи се до фалита на КТБ. 
 
По време на дебатите Йордан Цонев, един от вносителите на промените, заяви, че след разговори с председателя на Фонда 
за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков е станало ясно, че няма опасност държавата да претърпи вреди 
от разсекретяването на документа. 
 
Припомняме, през юни 2015 г. че синдиците на КТБ наеха “Алик Партнърс” за да разследват къде са активите на КТБ. В 
края на февруари тази година американската разследваща организация изпрати на секретната секция на парламента 
доклад от 500 страници, касаещ обстоятелствата около банкрута на КТБ. “В документа се съдържа чувствителна финансова 
и търговска информация, като оповестяването му рискува да увреди процеса на събиране на активите на банката. Той 
следва да се смята за автентичен единствено в неговия оригинален вариант на английски език и не поемаме отговорност 
по съдържанието за преводи на български език”. Това пише в писмото отговор на американците до финансовия министър 
Владислав Горанов. 
 
Днес депутатите приеха и законопроект за промени в Закона за банковата несъстоятелност. Предложението дойде от 
депутати от ГЕРБ и бе прието на първо четене с „за” 145, 0 бяха „против” и 1 „въздържал се”. 
 
В законопроекта е заложено осигуряването на възможно най-кратък срок за справедливо удовлетворяване на 
вложителите и другите кредитори на КТБ. От ГЕРБ считат за необходимо да се предвиди обявяване на всички списъци, 
съставяни от синдика. 
 
 
√ "Булгаргаз" предлага природният газ да поевтинее с 23,02 % от април 
 
 
„Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за второто тримесечие на 2016 г. В съответствие с изискванията и 
условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Булгаргаз" ЕАД предложи на Комисията за 
енергийно и водно регулиране да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2016 г. в размер на 312,21 лв./хм3 
без акциз и ДДС. 
Това е намаление в сравнение с прилаганата през първо тримесечие на 2016 г. цена с 93,35 лв./хм3 - 23,02 %./ 
 
√ Публикуваха насоки за кандидатстване на организации на земеделски производители 
 
На официалния сайт на Министерството на земеделието и храните са публикувани насоки за кандидатстване на 
организации на производители на земеделски продукти. Те са поместени в рубриката „Обща селскостопанска политика“, 
подрубрика „Организации на производители“. 
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В насоките са подробно описани всички изискуеми документи, които трябва да се представят от кандидатите, съгласно 
изискванията на Наредба №12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на 
земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи 
производители. 
 
При попълване на заявлението следва да се посочи задължително секторът, за който се иска признаването, както и да се 
приложи списък на членовете. Минималният брой членове, които се изисква за признаване на организация на 
производители е 6 земеделски стопани и минимален оборот от 50 000,00 лева, а за група производители са - 4 земеделски 
стопани и оборот от 25 000,00 лева. Финансовото изискване може да бъде покрито от оборота на всичките членове, или от 
оборота на поне 2/3 от членовете. 
 
Необходимо е да се приложи и копие на регистрационни карти за земеделски производители по Наредба № 3/1999 г. на 
МЗХ поотделно за всеки член и анкетни карти или копие на документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на 
лицето в ИСАК. 
 
Заявленията се приемат в деловодството на Министерството. 
 
Труд 
 
√ На първо четене: Парламентът прие задължителното гласуване, 50 лева глоба за който не ще  
 
50 лева глоба може да плаща всеки български гражданин, който има право на глас, но не го упражнява на избори. Другата 
възможна санкция е спиране на социални помощи за срок от 3 месеца. Това решиха депутатите, като въведоха 
задължителното гласуване у нас с поправки в Изборния кодекс. Предложението на Патриотичния фронт (ПФ) бе прието с 
121 гласа „за“. Но само на първо четене. 
От ДПС бяха „против“ и заявиха, че решението ще падне в Конституционния съд (КС). Депутатите от БСП гласуваха 
въздържал се. 
„Това е глупост. Хората не са овце, за да ги карате с гегата да гласуват“, заяви изключеният от БСП Георги Кадиев. 
Според кулоарните слухове въвеждането на задължителното гласуване няма да получи подкрепа на второ четене. 
На първо четене депутатите приеха две поправки в Изборния кодекс. Това са идеите за въвеждането на електронното 
гласуване (два проекта – на ГЕРБ и на Реформаторския блок (РБ) и за машинно гласуване (пак два проекта – на АБВ и на 
депутати от РБ). 
Предложението на десните е електронното гласуване да се въведе от 2018 г., като то да може „да се поправя“ с хартиена 
бюлетина. А ГЕРБ предлага на всички избори в следващите две години eлектронният вот да е експериментален и 
резултатите от него да не се зачитат. От АБВ имат друго предложение – от 2018 г. навсякъде да се гласува с машини, а 
реформаторите предлагат машинно гласуване още на президентските избори, но само в половината секции. 
Ще се регистрираме за гласуване 
Активната регистрация за гласуване да трябва да си прави всеки гражданин с право на глас, за да се изчистят списъците от 
т.нар. „мъртви души“. Такова предложение на депутати от Реформаторския блок (РБ) също бе одобрено на първо четене.  
Идеята е регистрацията да може да се извърши във всяка община, кметство или във всяко дипломатическо или консулско 
представителство на България. А кампанията по регистрация ще продължава не по-малко от 3 месеца заради големия брой 
хора. 
Машинно броене срещу фалшификации 
На първо четене депутатите одобриха и предложението на реформатори бюлетините да се броят машинно. Целта е да се 
избегнат фалшификации на резултатите от вота. 
По първоначални изчисления закупуването на техниката, с която ще се преброяват бюлетините в около 12 000 избирателни 
секции в страната ще струва около 12 млн. лева. 
Преференцията за общинари може да падне 
Преференцията при избор на общински съветници, чийто праг в момента е 7 %, може да отпадне или да се обезсмисли, 
прогнозираха реформатори. На първо четене бяха приети две предложения в тази насока – преференцията да е поне 
колкото броят гласове за един мандат (идея на ДПС) или тя да е половината от квотата (предложение на ПФ). 
На първо четене по идея на ГЕРБ бе прието да бъде създаден 32-и избирателен район „Чужбина“, но все още не е ясно 
колко хора ще включва той. 
По идея на управляващите предизборната кампания бе съкратена от 30 на 21 дни. 
На затворниците, които са осъдени за леки престъпления, бе дадено право да гласуват. Такова право ще получат и 
поставените под запрещение, които в момента са изтриват от избирателните списъци. Но на първо четене. 
В мотивите на законопроекта, внесен от ГЕРБ, пише, че има такива препоръки от Венецианската комисия и ОССЕ, цитират 
се и решения на Европейския съд за правата на човека. 
Без агитация на майчин език 
За пореден път не мина предложението за агитация на майчин език. Депутатите отхвърлиха две предложения за поправки 
в Изборния кодекс в тази насока – на бившия лидер на ДПС и водач на новата формация ДОСТ Лютви Местан и на 
изключения от БСП Георги Кадиев. 
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Според Местан отпадането на ограничението за агитация на майчин език ще отпадне рано или късно и това най-вероятно 
ще се случи след осъдително решение на Съда за правата на човека в Страсбург, пред който той заведе дело. 
Кадиев пък предложи агитация на друг език с превод на български, но и това не мина. 
 
√ Учениците в България най-зле в Европа по четене и математика 
 
Според мониторинговия доклад на Европейската комисия в сектора "Образование", българските ученици са с най - ниските 
резултати в Европейския съюз по природни науки, умението си по четене и математика, съобщава Дневник. 
По данни от международно проучване сред учениците на PISA 40% от 15-годишните в страната са неграмотни, 
следователно не могат да усвоят и анализират, прочетеното от тях. Близо 44% са неграмотни в областта на математиката.  
България е сред държавите в Европа с най - голям брой завършили висше образование млади хора, заемащи длъжности, 
които не изискват такава квалификация. А назначените на работа след дипломирането си е 52,6% за страната и 70,8% за 
ЕС.  
Според изследвания, българските студенти учат в 6 от общо 52 професионални области. Предпочитаните са икономика, 
администрация и управление, право, комуникации и информационни технологии, педагогика и туризъм. 
Мониторинговия доклад на Европейската комисия в сектора "Образование" ще бъде представен на международното 
изложение "Образование без граници", което се провежда в Националния дворец на културата от 11 до 13 март.  
На изложението ще присъстват около 200 представители на всички нива на образователната система – ректори на 
български университети, директори на училища от цялата страна, началници на Регионалния инспекторат по 
образованието и инспекторати от цялата страна, представители на местната власт и др. 
 
 
√ Юрий Сентюрин: България иска възобновяване на преговорите за „Южен поток“ 
 
Активно искане за възобновяване на преговорите по газопровода „Южен поток“ има от българските партньори, заяви 
руският заместник-министър на енергетиката Юрий Сентюрин, предаде РИА Новости. 
"Българските партньори задълбочено обмислят тази възможност. Поне, такава информация достига до нашето 
министерство“, каза Сентюрин пред журналисти. 
Русия се отказа от „Южен поток“ през декември 2014 г. Газопроводът трябваше да мине през териториите на България, 
Сърбия и Унгария. 
 
 
Сега 
 
√ След правосъдието ЕК разгроми и другите реформи 
 
Основни спънки пред правенето на бизнес в България остават бюрокрацията, корупцията и политическата 
нестабилност 
 
След правосъдието Европейската комисия излезе със силно критичен доклад и за състоянието на икономиката в България. 
Страната ни постепенно излиза от кризата, но широкобхватно възстановяване все още не се наблюдава. Върху 
инвестициите и растежа продължават да тежат високата междуфирмена задлъжнялост, дефлацията, враждебната бизнес 
среда и корупцията. Постигнатият напредък в областта на ключови структурни реформи е ограничен, като значителен успех 
има само в системата на образованието.  
 
Това са част от заключенията в годишния доклад на Европейската комисия за предприетите от България мерки по 
отправените от Брюксел препоръки за реформи. Докладът на ЕК, който анализира в детайли състоянието на икономиката, 
бе представен вчера от представителството на комисията у нас. На базата на критиките в доклада България трябва да 
актуализира и програмата си за реформи.  
 
И 2016 г. няма да бъде лека за икономиката въпреки планирания растеж, смята ЕК. Нуждата от ограничаване на бюджетния 
дефицит и разходите потискат потреблението, а рисковете спират частните инвестиции. По-слабото усвояване на 
еврофондовете през новия програмен период също ще забавя растежа. В дългосрочен план критично за развитието на 
икономиката ще е решаването на структурни проблеми на пазара на труда и образованието, в краткосрочен план 
основните рискове идват по линия на високата фирмена задлъжнялост и проблемите във финансовия сектор.  
 
България постига само ограничен напредък в усилията за подобряване на общия инвестиционния климат. Процедурите по 
несъстоятелност продължават да са бавни и неефективни и водят до загуби както за длъжниците, така и за кредиторите. 
Основни спънки пред правенето на бизнес в България остават бюрокрацията, корупцията и политическата нестабилност. 
Законодателството е нестабилно, съществуват съмнения за независимостта на съда.  
 
На този фон дългът на фирмите извън финансовия сектор в България през 2014 г. е надхвърлил 101% от БВП през 2014 г. и 
изпреварва значително този на домакинствата - 23% от БВП. Комисията цитира и данни от системата Van Dijk's Orbis, според 
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които 1/3 от наблюдаваните български компании са силно кредитирани и слабо печеливши. Тези данни са показателни, 
че капиталът е бил насочен към непродуктивни начинания, като и тук като най-рискови се сочат строителство, имотен 
пазар, хотели, ресторанти. 
 
Сериозен риск за икономиката по линия на задлъжнялостта пораждат и дълговете на държавните предприятия. Като 
пример са посочени натрупаните от НЕК дългове към БЕХ и невъзможността на холдинга да привлече заемен ресурс без 
държавни гаранции. БДЖ също не успява да покрива дълговете си. Това крие рискове както за публичните финанси заради 
нуждата от ангажиране на публичен ресурс, така и за макроикономическата стабилност.  
 
Сделките със свързани лица и концентрацията на инвестиции в надценени активи са основният риск пред предстоящата 
оценка на финансовия сектор, счита ЕК. Комисията отчита като плюс приетия от БНБ план за реформиране на банковия 
надзор, но критикува като недостатъчни мерките в областта на ограничаване на операциите със свързани лица. "Няма 
гаранции, че новите ограничения при операциите със свързани лица ще се спазват. БНБ предпочита да преценява всеки 
казус поотделно, вместо да се разчита на автоматично налагани санкции", изтъква комисията.  
 
Свързаните лица са тиктакаща бомба и при пенсионните фондове. "Проблемите, свързани с оценката на инвестициите и 
произтичащата от нея променливост на нетните активи на фондовете, могат да доведат до ситуация, в която някои от 
фондовете ще плащат много по-малки суми на пенсионерите при еднакви вноски", се подчертава в доклада. Според 
експерти това може да създаде сериозни политически рискове и натиск за изплащане на пенсии от държавата. По закон 
рискът за натрупаните суми по индивидуалните партиди и от евентуалното им недобро управление се носи изцяло от 
осигурените българи. От Брюксел посочват, че властите са признали рисковете в сектора и са възложили анализ от 
независима трета страна на активите им, резултатите от който се очакват след юни. 
 
Европейската комисия не приема за голямо постижение приетата единна стратегия за спазване на данъчното 
законодателство, тъй като тя не прави никакъв опит за оценка на предходни мерки за борба с данъчните измами и риск 
анализ за най-сериозните източници на потенциални данъчни приходи. Предложени мерки за подобряване на 
постъпленията не адресират ключови проблеми като неадекватно ползване на съвременните технологии, корупция, слабо 
управление, пише в документа. ЕК напомня, че административната тежест около плащане на налозите продължава да е 
една от най-високите. Като напредък в областта на публичните финанси се отчитат повишените приходи от акцизи, както 
и въведената задължителна здравна карта в областта на здравеопазването, от която се очаква да повиши ефикасността на 
разходите.  
 
КОМЕНТАР 
 
България влезе в най-тежката категория наблюдавани страни и остава държава, която подлежи на препоръки от 
Еврокомисията, коментира пред БНР Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите. 
"Ако не се предприемат значителни стъпки към реформи и за подобряване на икономическата среда, страната ни може 
да се сблъска за пръв път с наказателна процедура през 2017 г. и с евентуално спиране на еврофондове като част от 
механизма да бъде подтикната да направи по-смели крачки", счита Дацов. Според него липсата на реформи и имитацията 
на промени няма как да не водят до подкопаване на икономическия растеж и проблеми със заетостта. "В България остават 
крайностите. Няма я дългосрочната стабилност, която би трябвало да подобри устойчиво състоянието на икономиката и 
на хората. Препоръките са едни и същи от години, а действията, извършвани от българската държава, са много малко. 
Отчита се минимален напредък по всички препоръки, и то в чисто административен план, докато реализацията на мерките 
е или минимална, или незадоволителна", допълни той. 
 
 
√ ГЕРБ блокира електронното правителство 
 
По предложение на Цветан Цветанов се отлага вкарването на електронен чип в личната карта  
 
ГЕРБ бламира управленската програма на собственото си правителство като спря изграждането на е-управление за 
неопределено време. По предложение на лидера на ПГ Цветан Цветанов парламентарната комисия по вътрешна сигурност 
отхвърли текстове от проектозакона на електронна идентификация, които предвиждаха въвеждането на чипове в 
документите. Така само за минути бе зачеркната една година работа по окончателното завършване на електронното 
правителството, което трябваше да заработи от началото на 2017 г. с въвеждането на е-индентификацията в личните карти. 
За целта досега бяха приети стратегия за е-управление, за цифривизация, бе създадена нова държавна агенция, бяха 
променени редица закони. Последният и най-важен бе именно проекта за е-идентификацията. Без него се обезсмисля 
работата на е-управлението, тъй като няма да може да се ползва нито една от услугите му - лесен достъп до редица 
документи, здравеопазване, плащане на данъци, намаляване на бюрокрацията и корупцията, както и е-вота, който иначе 
бе подкрепен от ГЕРБ при гледането на промените в Изборния кодекс. В момента има над 2000 електронни услуги, но 
реално много малко от тях се ползват заради липсата на връзка между отделните институции.  
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Цветанов направи предложението устно по време на заседанието на комисията, тъй като депутатите от ГЕРБ пропуснали 
срока за внасянето му. Приемането му обаче стана с мълчаливата подкрепа на опозицията, която реши да си тръгне преди 
края на заседанието. В мотивите за отмяна на текстовете Цветанов посочи опасението, че не трябва законът за документите 
да се променя чрез този за е-идентификация. Освен това според него издаването на лични карти с чип щяло да е по-скъпо 
за гражданите. Личната карта била документ за удостоверяване на самоличност и за пътуване, а ползването й като 
електронен идентификатор можело да застраши сигурността на данните в нея. 
 
Това е далеч от истината, тъй като в чипа на личната карта ще бъде записан само номер, срещу който институциите ще 
получават данни за собственика на картата. Те ще се съхраняват в специални сървъри, което ще е отговорност на 
Държавната агенция за е-управление, ДАНС и МВР. На няколко пъти бе заявено, че вкарването на чипа няма да оскъпи 
личните документи. Единствената инвестиция е в системата за е-индентификация, която ще струва 20 млн. лв.  
 
Законът за е-индетификация е изработен от екипа на Румяна Бъчварова, който бе изненадан от позицията на Цветанов. На 
заседанието на комисията присъстваха шефът на кабинета на вицепремиера Антон Герунов, както и юристи от МВР, които 
бяха несъгласни с Цветанов. "Наличието на електронен идентификатор в личните карти е важно, за да стане ползването на 
услуги чрез него масово", обясни Герунов, цитиран от clubz.bg. И припомни, че договорът за отпечатване на лични карти 
изтича и може да се направи нова обществена поръчка, чрез която да се обезпечи издаването на картите с чип. Герунов бе 
категоричен, че новият вид лични карти няма да струва повече на гражданите, а за сигурността на данните няма никакво 
основание за притеснение - изискванията са описани в специален европейски регламент, чието изпълнение е 
задължително за всички страни - членки на ЕС. От екипа на Бъчварова обясниха още, че отмяна на текстовете забавя е-
правителството с минимум от 3 до 6 месеца. 
 
------НЕСЪГЛАСИЕ 
 
С Цветан Цветанов не се съгласи и Реформаторският блок, въпреки че представителите му проспаха решението на 
комисията. Реформаторите поискаха среща с ГЕРБ за изглаждане на недоразуменията. "Ние не бихме искали да остане 
мнение в обществото, че проект на МС би бил бламиран в залата. Смятаме, че подобно нещо е недопустимо - би било 
случай долу-горе като с антикорупционния закон", заяви Найден Зеленогорски от ДБГ. Според депутата Антони Тренчев, 
който единствен гласува "въздържал се" за предложението на Цветанов, каза, че трябва да се вземе предвид решението 
на 1.8 млн. българи, които са поискали е-гласуване. "Ако в залата се приеме текстът без двата параграфа, ние ще сме в 
невъзможност да дадем на гражданите това, което те ни помолиха", посочи той.  
 
"Ето това имах предвид, когато казах, че Цветанов цепи законопроектите на Бъчварова като пресни зелки. И когато 
предупредих, че изборът му за шеф на вътрешна комисия е предпоставка за нестабилност. Отлагането на въпроса за чип 
картата е рядко ретроградно политическо действие, което поставя под въпрос цялата философия на електронното 
управление", написа лидерът на ДСБ Радан Кънев със социалните мрежи. 
 
 
Монитор 
 
√ Инвестиции за 400 милиона чакат сертификат 
 
Подадени 14 заявления за сертифициране на инвестиционни проекти, което би следвало да доведе до около 400 млн. лв. 
нови вложения в следващите 3 години и над 3000 нови работни места. Това обяви вчера Това каза Стамен Янев, 
изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), цитиран от Bloomberg TV Bulgaria. 
Той е уверен, че те ще се раилазират. По думите му има и заявени намерения от 28 инвеститори, но засега с неподадени 
заявления. 
Янев очаква 2,5% ръст на икономиката и почти същите резултати в сферата на инвестициите. „През 2015 г. имахме 6-
годишен рекорд, 22% ръст на инвестициите“, коментира той. Той посочи още, че основно инвестициите се правят в 
секторите машиностроене, производство на части за автомобили, IT и аутсорсинг. 
„Голяма част от проблемите на инвеститорите са известни”, каза шефът на БАИ. По тези проблеми се работи и специален 
доклад се очаква до началото на април да мине през МС. 
 
 
√ Продават бившите ТКЗС дворове по пазарни цени 
 
Бившите стопански дворове ще се продават на търгове по пазарна оценка, изготвена изготвена от независим оценител по 
реда на Закона за независимите оценители. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, предложени от аграрното министерство. 
Досега началните тръжни цени се определят, като данъчната оценка на имота се увеличи с 20 на сто. При прилагане на 
новата процедура се е установи, че данъчните оценки на земеделските земи са ниски и дори увеличени с 20 на сто, 
формират много ниска начална тръжна цена, която не защитава държавния интерес при продажбата, се казва в мотивите 
на земеделския министър Десислава Танева към предложението. Тя напомня, че тези земи са в границите на стопанските 
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дворове, в които има изградена добра инженерна инфраструктура, а останалите имоти, представляващи прилежащи 
площи към сгради или съоръжения се считат за земи с променено предназначение. 
Измененията, които са предложени за обществено обсъждане до 23 март, предвиждат проектираните в плана за 
земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните 
канали, да бъдат предоставени на ползвателите. Това може да става след съгласие от кмета на общината или собственика 
на съоръжението. За целта ползвателите ще сключват договори за съответната стопанска година и ще плащат за ползване 
на предоставените имоти. 
 
 
√ По пет проверки на ферма, за да остане на млечния пазар 
 
 
По пет проверки на суровото мляко ще бъдат направени в 1200 български ферми, в които има над 50 животни, в рамките 
на два месеца и половина. Целта е да се докаже, че суровината им отговаря на всички европейски изисквания. В случай че 
има отклонения от нормите за хигиенни изисквания към млякото, стопанствата ще имат тримесечен срок, за да покрият 
критериите за качество. След това обектите отново ще бъдат проверени. Това стана ясно от думите на земеделския 
министър Десислава Танева пред националната телевизия. 
Масираните проверки в млечните ферми се правят по план, който е одобрен от Еврокомисията. Стопанствата, които 
изпълнят всички европейски изисквания, ще бъдат допуснати за търговия на вътрешния и на общностния пазар, уточни тя. 
Само 3500 стопанства са напълно модернизирани в момента, а в края на миналата година над 13 000 ферми, които не 
отговарят на европейските хигиенни стандарти, е трябвало да бъдат затворени, ако не беше приет този план. „Той позволи 
в България да останат всички млечни ферми, които бяха на пазара“, каза още Танева. 
В края на миналата година беше постигната и договорката от млякото, което не отговаря на европейските изисквания, да 
се правят само продукти с дълъг период на зреене, като сирене и кашкавал например. Със суровината от фермите трета 
категория, които не отговарят на европейските хигиенни изисквания, обаче не може да се прави кисело мляко или да се 
предлага като прясно. България е единствената страна в общността, която все още получава от фермите си подобна 
суровина. 
За проверките, които се правят от три дни съвместно с данъчни инспектори и служители на агроминистерството, Танева 
уточни, че те са предизвикани от призивите на браншови организации и фермери за по-висок контрол на качеството на 
компонентите, влагани в млечните продукти. С тях се следи дали няма изкривяване на пазарната цена заради спестени 
данъци, дали технологията съответства на процедурите за влагане на суровини. Предстои по този начин да бъдат 
проверени всички мандри в цялата страна. Резултатите от първите шест проверени мандри сочат, че в тях се преработва 
българско сурово мляко, но някои използват и сухи млека. В две от предприятията се влага и сурово мляко с произход ЕС. 
Цените на млякото продължават да падат, а производството в цял свят се увеличава. ЕС приключва 2015 г. с 2,5% ръст на 
произведеното краве мляко. Прогнозите за тази година са отново за ръст на производството на сурово мляко с около 1,5%. 
 
Експерт.бг 
 
√ Вносът от трети страни у нас намалява, но все още е по-голям от износа 
 
През януари 2016 г. българският експорт за трети страни (страни извън ЕС) расте с 6.3% на годишна база и е в размер на 
1.16 млрд. лева. Това показват данни на НСИ. 
 
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Египет, бившата югославска република Македония, Сърбия, 
САЩ и Руската федерация, които формират 56.1% от износа за трети страни. 
 
Вносът на България от трети страни през първия месец на годината намалява със 17.8% спрямо същия месец на 2015 г. и е 
на стойност 1.20 млрд. лeвa. Най-голям е вносът на стоки от Руския, Турция, Китай и Украйна. 
 
Външнотърговското салдо на България с трети страни през януари 2016 г. е отрицателно и е на стойност 39.1 млн. лeвa. 
 
През януари 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 3.424 млрд. лв. и спрямо съответния месец на 
предходната година износът се увеличава с 1%. Внесените стоки пък са на обща стойност 3.464 млрд. лв. или с 8.3% по-
малко спрямо същия месец на 2015 година. 
 
Общото външнотърговско салдо е отрицателно през януари 2016 г. и е на стойност 39.8 млн. лв., което е с 345.7 млн. лв. 
по-малко от салдото за първия месец на 2015 година. 
 
Медиапул 
 
√ Болници настояват за пряко договаряне със здравната каса след решението на КС 
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Националното сдружение на частните болници поиска в четвъртък спешна среща с управителя и експертите на НЗОК за 
изготвяне на правила, по които да се извършват и плащат медицинските дейности след като Конституционният съд отмени 
разпоредбата в Закона за здравното осигуряване за разделянето на пакета с медицински услуги на основен и 
допълнителен. 
 
“В момента единствената възможност лечебните заведения да продължат да обслужват здравноосигурени пациенти е 
прякото договаряне на НЗОК с изпълнителите на болнична медицинска помощ“, се казва в писмо, изпратено от 
председателя на сдружението д-р Николай Болтаджиев. 
 
В писмото се отбелязва, че решението на Конституционния съд, с което отпада чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното 
осигуряване, който регламентира разделянето на медицинските дейности на основен и допълнителен пакет, създава 
допълнителен хаос в системата на здравеопазването. “Отмяната на този текст води автоматично и до отпадането на 
Наредба 11, която регламентира работата по клинични пътеки и клиничните дейности в болниците“, твърди, Болтаджиев. 
 
Той припомня, че е отменен и предходният нормативен акт – Наредба 40, като по този начин те остават без законова 
регламентация. 
 
Управителният съвет на Националното сдружение на частните болници призовава управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов 
разговорите да започнат максимално скоро, тъй като е необходимо регламентиране на болничното лечение на 
здравноосигурените пациенти, каквото настоящата законодателна база не предлага. 
 
Според юристи обаче до хаос няма да се стигне, защото в свое решение № 22/1995г. Конституционният съд се е 
произнесъл, че при обявяване на дадена норма за противоконституционна, се връща “старото положение“, т.е отпреди 
нейното приемане. Така в сила влиза старият текст, според който има един основен пакет с медицински услуги. Връща се 
и старата наредба Наредба № 40/2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от НЗОК. 


