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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

БНТ 
 
√ Становище на Бизнес съвета към СЕУ за законопроекта за електронна идентификация 
 
Днес Бизнес съветът към Съвета за електронно управление внесе в Народното събрание свое становище относно 
законопроекта за електронна идентификация № 502-01-81. 

 
"Смятаме за важно още с този законопроект да бъде изменен Закона за българските лични документи и да се даде 
възможност новите български лични карти да съдържат електронен носител за записване на данни за електронна 
идентификация". 
 
Становището посочва още, че „аргументът дали наличието на електронен идентификатор ще повиши таксата за издаване 
на личните карти не релевантен, тъй като гражданите имат право, но не и задължение да получат лична карта с електронна 
идентификация. Важното е народните представители да дадат на българските граждани възможност самостоятелно и по 
своя воля да направят този избор“, посочват членовете на СЕУ. 
 
Бизнес съветът подкрепя Закона за електронната идентификация като приоритетен с оглед важността му за създаване на 
сигурност в ползването на публични услуги онлайн, въвеждането на единна национална идентификация и взаимно 
признаване с останалите страни-членки от ЕС. 
 
В тази връзка смятаме за важно още с този законопроект да бъде изменен Закона за българските лични документи и да се 
даде възможност новите български лични карти да съдържат електронен носител за записване на данни за електронна 
идентификация. Такъв текст беше внесен като §б от Законопроекта за електронна идентификация № 502-01-81, но не беше 
подкрепен от комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и съответно отпадна от доклада за второ гласуване. 
 
Според организациите-членове на Бизнес-съвета към Съвета за електронно управление, създаването на условия за 
достъпност на е-идентификация за българските граждани е базов инструмент за ползване на публични онлайн услуги и за 
развитието на електронното управление в България. Последното е заявено като приоритет в предизборните програми на 
почти всички партии, представени в настоящия парламент. 
 
Аргументът дали наличието на електронен идентификатор ще повиши таксата за издаване на личните карти не е 
релевантен, тъй като гражданите имат право, но не и задължение да получат лична карта с електронна идентификация. 
Важното е народните представители да дадат на българските граждани възможност самостоятелно и по своя воля да 
направят този избор. 
 
Що се отнася до сигурността на данните, когато електронният носител инкорпориран в личната карта отговаря на 
стандартите, посочени от ЕС, неговата сигурност се смята за гарантирана. 
 
Бизнес съветът към СЕУ е създаден с постановление на МС като консултативен орган по въпросите на електронното 
управление. В съвета са представени браншовите организации от ИКТ-сектора Българската Асоциация по Информационни 
Технологии (БАИТ), Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ), Българската Уеб Асоциация (БУА), 
Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Фондация „Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ Клъстер), 
Българска Асоциация за Аутсорсинг (БАА), със съвкупен дял от БВП на България около 5.5%. Членове на Бизнес съвета са 
също Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската Търговско-промишлена палата. 
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24 часа 
 

√ Томислав Дончев: Спирането на обществените поръчки е борба със задкулисието 
 
Спирането на обществените поръчки не е измислен пиар. Това е борба с корупцията, задкулисието, съмненията, но това е 
само началото, каза вицепремиерът Томислав Дончев в "Панорама" по БНТ1. Според него това не е обичайно да се прави 
от политическото ръководство на държавата, а от администрацията, затова се прави всичко възможно да се поеме от 
контролните институции. 
 
Предвиждаме много силен акцент върху предварителния контрол. Много голям процент от контрола сега се прави след 
поръчките. Затова сега акцентът е да става преди това. Новият закон за обществените поръчки предвижда Агенцията за 
обществени поръчки да проверява една процедура дори на ниво обявление и така да се предотвратят белите, заяви той.  
 
Нашата цел е да убедим хората в искреността на намеренията си. Когато говорим за обществените поръчки, говорим за 
това как да се харчат парите на данъкоплатците. 
 
В отговор на въпрос дали спирането на някои поръчки е война с Пеевски Дончев каза, че правителството не може да си 
позволи да води борба с което и да е физическо лице. 
 
Докато контролът при харченето на европейските пари е много строг, при парите от държавния бюджет не е толкова 
ефективен. Добрият ефект би бил, ако цялата администрация работи по едни и същи еднакво строги правила. 
 
Според Дончев в строителството със сигурност има концентрация, тъй като големи фирми, които на база капацитета, който 
имат, често печелят поръчки. Дали има картел, би трябвало да се произнесе Комисията за защита на конкуренцията. Затова 
той помоли всеки, който има данни за картел, да ги предостави на КЗК. 
Новият закон за обществените поръчки със сигурност е по-добър от стария, смята Дончев. Но сам по себе си не е гаранция, 
че нещата ще бъдат както трябва. Така както и семейният кодекс не е гаранция, че всяко семейство ще е щастливо, даде 
пример вицепремиерът. 
 
За КТБ е лесно да се говори, трудно е да се вземат мерки със задна дата. 
 
 
 
√ Министър Лукарски: Бизнесът да съди Гърция в Европа 
 
Новата КЗК щяла да реши за картел при горивата и в строителството 
 
Фирмите, които са пострадали от блокадата на границата с Гърция, да потърсят и с наша помощ права си пред 
европейските институции. Това призова министърът на икономиката и лидер на СДС Божидар Лукарски пред Би Ти Ви. По 
думите му още няма пълен разчет какви са загубите от блокадата, защото още се чакат конкретни числа от бизнеса, но за 
икономиката щетите били около 10 млн. лв. 
 
Лукарски не отговори какво предстои да се случи с процедурата по избор на нов председател и членове на Комисията за 
защита на конкуренцията, след като през седмицата изслушването на кандидатите бе отложено. Причината - след заявката 
на премиера Бойко Борисов, че ГЕРБ няма да участва в номинациите, единственият кандидат за председател на КЗК - Росен 
Желязков, се оттегли. Това постави под въпрос цялата процедура оттук нататък. 
 
Икономическият министър обвини ДСБ, че докато текат дебатите по процедурата в парламента, не били изказали 
съмнения за задкулисни договорки между партиите за кандидатите, а го направили в последната седмица. 
 
Лесно е да се говори за картел в строителството, когато не си на власт, а това едва ли е от вчера. Затова смятам, че 
изказването на бившия финансов министър Симеон Дянков по този повод е необосновано, той е могъл да види това и 
докато е бил на власт., обясни още Лукарски. Той не отрече, че има струпване на спечелени обществени поръчки на големи 
суми в няколко строителни фирми, но остави решаването на проблема на специализираните органи. 
 
„Задачата на новата КЗК ще е трудна, надявам се, че ще се справи и с този проблем, и с картела при горивата, ако се докаже 
такъв”, уточни министърът. 
 
„Спирането на обществените поръчки в отрасъла е добро действие на премиера, това няма да се отрази на работата по 
инфраструктурните проекти”, смята министърът на икономиката. Според него, нещата малко се преекспонират и 
българският бизнес, с който той се срещал всеки ден, не мислел така. 
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Той е убеден, че когато има обществени съмнения и сигнали, правилното решение е именно спирането на поръчките., а и 
търговете щели да се направят по новия закон, който според вего е по-прозрачен. 
 
Лукарски защити и съветника си Владимир Каролев, който взима дейно участие в дискусиите около Банско и 
инвестиционните намерения за втори лифт. Според министъра Каролев участва в лично качество, защото е запален 
планинар и кара ски и сноуборд, а официалната позиция на министерството е, че решенията трябва да бъдат взети от 
Министерския съвет. 
 
Лукарски изрази надежда, че ДСБ няма да вземат решение да напуснат Реформаторския блок на Националното събрание 
утре, но ако го направят "Реформаторският блок ще продължи без тях". Според него при ново разцепление вдясно 
отцепниците щели да носят отговорността. Той декларира, че е приятел с Радан Кънев, говорят си, но това не значи, че са 
на едни и същи политически позиции. "Естествено, че си говорим, с политиката не започва и не свършва светът", декларира 
Лукарски, но малко след това обяви, че според него ДСБ не са в опозиция, защото "над 90% от кадрите им са още в 
управлението", споменавайки общо, че има ненапуснали постовете си хора в областни администрации и държавни фирми. 
И обяви информация от "кухнята" на РБ, че тен. Атанас Атанасов искал да се върне начело на комисията по вътрешна 
сигурност, откъдето подаде оставка. 
 
√ EС като къща от карти 
 
Три тежки последствия за България от затварянето на балканския път 
 
Никога по-рано Европейският съюз не е бил по-крехък и нестабилен, отколкото през последните седмици. Общността е 
като къща от карти, от която всяка членка измъква по една, не желаейки да носи общата тежест на поредната криза. Колко 
дълго може да продължава това? 
 
Затварянето на граници няма да реши дългосрочно проблема, защото Гърция няма да устои дълго на наплива от бежанци, 
предупреди завчера германският канцлер Ангела Меркел, след като балканските държави затвориха границите си. Само 
за последните 24 часа до Гърция достигнаха поредните 800 души, бягащи от Сирия, а се очакваше и ферибот с поне още 
300. Телевизиите показват покъртителни кадри от стълпотворението в Идомени на македонската граница. В бежански 
лагер за 1500 души бедстват от седмици 13 000 души, повечето от които са жени и деца. След като се изляха проливни 
дъждове през последната седмица, палатките на хората потънаха във вода и кал, храната не достига, няма тоалетни и са 
плъзнали болести, а за да си набавят питейна вода, хората преваряват дъждовна в кутийки от кола и консерви. В същото 
време в Македония, Сърбия, Словения, Хърватия и Унгария лагерите за бежанци са празни. Атина се принуди вчера да 
започне да извозва хората от македонската граница обратно на юг. “Избягахме от бомбите. Там, откъдето идваме, стрелят. 
Тук ни гонят. Не знаем вече накъде да тръгнем, нямаме път назад”, каза пред германската телевизия един от бежанците в 
Идомени. 
 
Цинично е някой наистина да смята, че затворените граници ще уплашат хора, които са рискували вече живота си, за да 
избягат от далеч по-страшни неща. Така че блокадата на Балканите ще има три тежки за ЕС, но най-вече за България 
последствия. 
 
1. Съседката ни Гърция ще се превърне в огромен бежански лагер и това я застрашава много повече от всяка финансова 
криза досега 
 
2. Бежанският поток ще завие към България и хората ще се опитват да минават през нашата територия на път за лелеяния 
Запад. 
 
3. Европейският съюз де факто спира да функционира, след като уж общите договорки, правени в Брюксел, се нарушават 
часове по-късно от отделни членки на своя глава. 
 
България няма полезен ход. Бежанците също. Това, което ни очаква в следващите месеци, ако разумът не надделее и ЕС 
не се разбере да помогне на Гърция и на Турция с поемането на част от бежанския товар, разпределяйки си хората от 
лагерите по квоти, е смърт. 
 
  
 
Ще има десетки загинали по границите, ще има убити от гранична охрана, ще има бунтове в препълнени бежански лагери, 
ще има смърт от глад в тях. Нито една отделна членка не може да смогне финансово на това предизвикателство. 
 
Европа за пореден път в историята си ще завие рязко вдясно, жертвайки живота на стотици хиляди хора. Засега затъването 
в тази катастрофа изглежда неизбежно. Още повече че на Германия също й предстои завой в крайнодясно. На местните 
избори в неделя се очаква крайнодясната партия “Алтернатива за Германия” да се превърне във втора и трета сила в три 
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провинции. Някои спекулират дори, че това би било повод Меркел да подаде оставка – така, както направи 
предшественикът й Герхард Шрьодер след драматична загуба на местните избори в Северен Рейн-Вестфалия през 2005 г. 
Това е малко вероятно, тъй като канцлерката смята бежанската криза за своя лична отговорност и оставката би изглеждала 
като измъкване в най-тежкия момент. Тя обаче ще бъде принудена да се откаже от управлението, ако в партията й се 
намери лидер, който да поведе бунт срещу нея. 
 
Ситуацията в Европа силно зависи и от това кой ще спечели президентските избори в САЩ. Ако новият президент е Хилари 
Клинтън, най-вероятно Вашингтон ще си възвърне водещата роля на международната сцена. Дали това ще доведе до бърз 
мир в Близкия изток, или кризата там ще се задълбочи още повече, предстои да видим. Но докато в Сирия падат бомби, а 
“Ислямска държава” тероризира част от Сирия, Ирак, Либия и Афганистан, бежанците няма да спрат. Независимо дали на 
власт е политик с поглед върху общата картина, като Меркел, или някой крайнодесен популист. 
 
 
Труд 
 
√ Стигнахме второ място в ЕС по евтин бензин по цени на дребно 
 
Литър гориво А95 у нас към днешна дата се продава на дребно на средна цена от 1,79 лв (0,92 евро). В момента цената на 
бензина в България е една от най-ниските в Европейския съюз, показва справка на сайта energy.eu. Единствено цените в 
Австрия са по-ниски от тези у нас. 
Информацията е актуална към 4 март 2016 г., като в този момент с най-ниска цена на бензина А95 е Полша, където литър 
от горивото струва средно 0,85 евро. Средната цена за 28-те страни-членки на съюза е 1,13 евро. 
На средна цена под 1 евро се предлага бензинът в още няколко държави – Литва (0,94 евро), Унгария (0,96 евро), Естония 
(0,96 евро), Чехия (0,97 евро). В останалите държави от общността стойността на А95 е над 1 евро. 
Това обаче не важи за дизела. Средната му цена за ЕС е 1 евро. У нас той се търгува на дребно за 0,88 евро (1,73 лв.), 
еквивалентно на цената му в Люксембург, където също е 0,88 евро. Нафтата се оказва по-евтина в Австрия (0,84 евро), 
Латвия (0,86 евро), Литва (0,75 евро). 
 
 
√ 7 камиона с българска хуманитарна помощ за бежанците в Идомени - ето какво пратихме 
 
Седем товарни камиона на Главна дирекция „ Пожарна безопасност“ с помощи за бежанците тръгнаха в събота рано 
сутринта за гръцко-македонската граница край Идомени. Това стана след разпореждане на Премиерът Бойко Борисов, 
който заяви,че хората там да бедстват и трябва да им се помогне. 
Помощта се осигурява от Министерството на земеделието и граните и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението” в МВР. Ще бъдат доставени матраци, одеяла, легла и дърва за огрев. 
В присъствието на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Николай Николов, 
Георги Пармаков, директор на РД „ПБЗН“ - Благоевград, Областния управител на област Благоевград Бисер Михайлов и 
Началника на кабинета на премиера Анжелина Тотева, седемте товарни автомобила потеглиха за гръцко-македонската 
граница, където поради проливните дъждове и лошите условия, отоплителните материали са най-необходими. 
Помощта е в отговор на молба от гръцките власти, постъпила в Министерството на външните работи. В камионите поели 
към гърция имаше натоварени 155 палатки, 150 походни легла, 4850 одеяла, спално бельо и материали за отопление. 
 
 
√ Край на далаверата „почетен консул“  
 
Премиерът Бойко Борисов е разпоредил на външния министър Даниел спешно да бъде променена законовата уредба, за 
да бъдат свити всички правомощия на почетните консули в страната ни. Спешните мерки са заради това, че има десетки 
оплаквания от страна на хора, че консулите се държат просташки – спират на пешеходни пътеки, на забранени места и 
парадират с власт. 
„Научавам напоследък за действия на почетни консули на други държави у нас, които по никакъв начин не отговарят на 
статута им“. Това казва премиерът на последното заседание на правителството. Външният министър Даниел Митов 
обяснява, че във връзка с поставени и от други министри проблеми, свързани с поведението на редица почетни консули 
на чужди държави, припомня, че основните параметри на техния статут се определят от разпоредбите на Виенската 
конвенция за консулските отношения. В България привилегиите и имунитетите на почетните консули са уредени в 
Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни консулски длъжностни лица, Наредбата за възстановяване 
на ДДС и акциз на дипломатическите представителства и консулства и Наредбата за оформяне на стоки, внасяни и 
изнасяни от дипломатически представителства и консулства. Всички тези нормативни актове се нуждаят от изменения, 
обяснява Митов. 
От Външно вчера обявиха, че са започнали да работят по нова европейска нормативна уредба. Те обаче отказаха да назоват 
консулите, които са се провинили. „На почетните консули сме дали да се движат с червени номера, да ползват облекчения 
и изобщо права, каквито няма никъде в Европейския съюз... Ходят с ескорт или с какво ли не“, казва премиерът. 
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Един от най-популярният почетни консули у нас е пиар спецът Максим Бехар, който представлява Сейшелските острови. 
Около смъртта на бизнесмена, който стана известен с прозвището Мишо Бирата, се разбра, че той се оказа представител 
на Бразилия у нас. 
Бизнесменът Борислав Дионисиев е почетен консул на Малдивите. Почетен консул на Канада е издателят Иво Прокопиев. 
Саша Безуханова оглавява консулството на Великото херцогство Люксембург у нас. Почетният консул на Казахстан у нас е 
известен като бивш председател на СДС и производител на кафе - Пламен Юруков. Банкерката Цветелина Бориславова 
представлява Исландия у нас. Почетен консул на изключително богатия султанат Оман у нас е проф. Стоян Денчев. 
 
√ Официално: ЕС удължи с 6 месеца санкциите срещу Русия 
 
ЕС официално обяви, че удължава с шест месеца санкциите срещу физически и юридически лица, заради украинския 
конфликт и руската намеса в него. Действието на ограничителните мерки се удължава до 15 септември. 
Санкциите се отнасят за 146 граждани на Русия и на провъзгласените от проруските сепаратисти в Източна Украйна 
републики, както и за 37 организации. Те имат забрана да влизат на територията на ЕС, а евентуалните им активи под 
негова юрисдикция са замразени. 
В съобщението на Брюксел се посочва, че списъкът остава непроменен с изключение на трима починали, а удължаването 
на санкциите се налага заради продължаващата заплаха за териториалната цялост и суверенитета на Украйна. 
 
Сега 
 
√ Половин България е във финансов колапс 
 
156 кметства са приключили миналата година с дефицит, 71 надхвърлят лимита за просрочени задължения 
 
Финансите на българските общини са пред пълна катастрофа, а хазната ще трябва да налее в тях спешно десетки милиони 
левове. По данни на финансовото министерство 156 от общо 265 общини у нас са приключили 2015 г. с дефицит. 71 
кметства нарушават позволения по закон лимит за просрочени задължения, 25 са затънали в дългове и харчат голяма част 
от приходите си за обслужването им. Общинският дълг като цяло расте рязко и в края на 2015 г. достига 1.3 млрд. лв. 
 
Катастрофалната картина на общинските финанси лъсна покрай дебатите на първо четене в пленарната зала на 
предложените от Министерството на финансите (МФ) промени в Закона за публичните финанси. Промените предвиждат 
да бъде създаден механизъм за подкрепа на финансово затруднени общини, включително възможност за покриването от 
централната хазна на отпуснати на кметовете безлихвени заеми. Към мотивите на проекта нямаше абсолютно никакъв 
анализ и оценка, но вчера се разбра, че МФ в крайна сметка е представило подробни данни по искане на няколко депутати 
- Георги Ковачев от коалиция Народен съюз и Дора Янкова и Румен Гечев от БСП. Анализът на самата справка показва 
тежки проблеми.  
 
За една година дълговете на общините са скочили рязко и вече стигат 1.27 млрд. лв. За сравнение дългът на сектор "Местно 
управление", в който освен общинския дълг се включва и този на общинските болници, в края на 2014 г. бе 1 млрд. лв. 
Абсолютен лидер по размер на дълга през 2015 г. е Cтоличната община с 570.6 млн. лв., следвана от Bарна със 79.6 млн. 
лв. и Пловдив - с 35.3 млн. лв. Въпреки впечатляващите суми дългът при тези големи кметства не тежи несъразмерно на 
бюджета и те не надхвърлят ограничението за максималния размер на разходите, които могат да правят през годината за 
обслужване на заемите си.  
 
За разлика от тях други 25 общини са надхвърлили лимита и са платили за обслужване на дълга над 15% от средния размер 
на собствените си приходи и изравнителната субсидия за последните 3 години. Абсолютен рекордьор е община Рудозем, 
която при ограничение от 15% е извършила плащания по общинския дълг през 2015 г. в размер на 148.4%. Средният размер 
на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на община Рудозем за този период е 1.4 млн. лв. годишно, а за 
2015 г. е имала плащания по дълга в размер на 2.1 млн. лв. В тази негативна класация следва малката община Ковачевци 
с плащания по дълга през 2015 г. в размер на 123.5% от собствените приходи и субсидията. В списъка попадат и големи 
общини като Перник (48.5%) и Кюстендил (19.1%). 
 
От данните става ясно, че 71 български общини имат прекалено големи просрочени задължения и биха надхвърлили 
предложения нов лимит за този показател. Според МФ просрочените плащания не трябва да надхвърлят 5% от отчетените 
разходи за последната година. Най-зле по предварителни данни са Белоградчик с 82.2%, Стамболово с 52%, Велинград с 
44%, Симитли - 44%, Пирдоп - 43.4%. Като цяло в края на миналата година просрочените задължения на общините са били 
184.8 млн. лв., като 64.6% от тях са натрупани от 20 управи с крупни просрочени задължения. В списъка води Сливен с 20 
млн. лв. просрочени дългове към края на годината, следван от Кърджали с 13 млн. лв., Перник с 12.7 млн. лв., Велинград - 
11.3 млн. лв. 
 
От дадената на депутатите справка става ясно и защо финансовото министерство настоява да бъдат завишени два от 
дисциплиниращите лимити - за налични задължения в края на годината и поети ангажименти за бъдещи разходи. Ако тези 
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ограничения не бъдат вдигнати, кметствата, които успяват да ги спазват, ще останат изключение. И след завишаването на 
двата показателя те биха се нарушавали от съответно 56 и 57 общини. 
 
Масовите дефицити, отчетени по бюджетите на 156 общини през 2015 г., идват на фона на доста по-добра картина за 2014 
г. Тогава на минус са били 70 местни управи. На хроничен дефицит в три поредни години излизат 8 общини, включително 
морската Несебър, при която минусът за 2015 г. е 25.2 млн. лв., Враца - с дефицит от 2.8 млн. лв., Казанлък - с минус от 3.8 
млн. лв. В списъка са още Шабла с дефицит от 335 381 лв., Ловеч (566 157 лв.), Бойчиновци (110 031 лв.), Белене (3 512 916 
лв.), Нова Загора (38 558 лв.). Интересно е, че при тези общини има и реализирани дефицити по линия на сметките за 
европейски средства. Несебър има дефицит за 2015 г. по оперативните програми от 12 млн. лв., а Враца - от 8.5 млн. лв. 
Казанлък е на минус от 5.6 млн. лв. 
 
В справката не е посочено какъв евентуален ресурс ще е необходим за закърпване на бюджетите на фактически 
фалиралите общини, но сумата ще е солидна. От данните става ясно, че на общините вече са дадени безлихвени заеми в 
размер на 170 млн. лв., а МФ настоява да има възможност безлихвените заеми да могат да се плащат с безвъзмездна 
субсидия от страна на държавата. "Даваме прекалено широки правомощия на министъра на финансите и създаваме риск 
той да покрива избирателно дефицитите на отделни общини. Откъде ще се вземат тези безлихвени заеми, освен от 
фискалния резерв", коментира Георги Ковачев. "Недопустимо е да награждаваме със субсидии финансово 
недисциплинирани общини. Показателно е несъгласието с предложените промени на сдружението на общините", 
коментира и Румен Гечев от БСП. 
 
 
√ Борисов заплаши да блокира споразумението ЕС - Турция 
 
България поиска от ЕС да я включи изрично в проектоспоразумението с Турция за спиране на миграционния поток, в което 
засега се споменава само Гърция. "Премиерът Борисов предупреждава в писмо председателя на ЕС Доналд Туск, че 
България може да блокира споразумението, което ще се разглежда на 17 и 18 март в Брюксел", съобщи Клуб Z. "България 
няма да е готова да приеме частичен турски ангажимент (само за гръцките острови), който най-вероятно ще доведе до 
отваряне на нови миграционни маршрути", пише Борисов. Испанският парламент гласува против проектоспоразумението 
между ЕС и Турция за бежанците. 
 
 
 
√ 1/5 от младежите в Северозапада отпадат рано от училище 
 
 
Всеки пети младеж между 18 и 24 г., живеещ в Северозападна България, отпада преждевременно от образователната 
система. Това показва мониторинговият доклад на Европейската комисия за образованието и обучението у нас през 2015 
г. Делът на българите в тази възрастова група, които имат завършено най-много основно образование, расте с бавни 
темпове от 2012 г. насам (дотогава е намалявал), като през 2014 г. достига 12.9 на сто. 
 
Само в Югозападния регион, включващ столицата София, напусналите системата са малко - 5.9%. В останалите пет региона 
данните са стряскащи. Най-сериозно е положението в Северозападна България, където 20.8% от младежите прекъсват 
преждевременно обучението си. В Североизточния регион този процент е 17.9 на сто, в югоизточния - 16.8%, в северния 
централен регион - 15.6%, а в южния централен - 13%. От ЕК препоръчват ранно идентифициране на затрудненията и 
въвеждане на финансови стимули за училищата за задържане на децата. 
 
Сред негативните тенденции е отбелязан и ниският дял на възрастните между 25 и 64 г., включени в дейности по учене 
през живот. По този показател сме на предпоследно място (след Румъния) с 1.8% възрастни учащи хора през 2014 г. при 
средно за ЕС 10.7%. Докладът напомня още веднъж и трагичното ниво на постиженията на деветокласниците по четене и 
математика, познато от международното изследване PISA 2012. 
 
България се различава и по друго от Европа - у нас хората, които са си намерили работа скоро, след като са получили 
диплома за висше образование, са 52%, докато в ЕС този процент е над 70 на сто. Делът на младите хора у нас пък, които 
не участват в някаква форма на заетост или обучение, е сред най-високите в ЕС - 20.2% през 2013 г. 
 
 
Eксперт.бг 
 
√ Банките у нас не искат да привличат депозити 
 
36% от водещите ни бизнесмени са положително настроени спрямо растежа на глобалната икономика. 27% от техните 
колеги от цял свят очакват подобрение, а тези в Източна и Централна Европа са по-умерени в очакванията си - само 25% са 
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с такива настройки. Това за изводите, отчетени след 19-ото ежегодно глобално проучване на престижната консултантска 
компания PwC, направено сред над 1400 бизнес лидери от 83 страни. 
 
Топ мениджърите у нас определят като най-голямо предизвикателство пред дейността си геополитическата обстановка. 
За 86% от тях това е основна заплаха. Следват свръхрегулациите (78%) и липсата на квалифицирани кадри (75%), сочат 
резултатите от анкетата за България, в която участват 38 изпълнителни директори, като 66% от участниците оперират в 
сектора на услугите и потребителските стоки, 29% във финансовия, а 5% - в сектор „Технологии и комуникации“. 
 
86% от българските и 75% от глобалните участници в проучването считат наличието на квалифицирана, образована и 
адаптивна работна сила за ключов приоритет за обществото днес. За да привличат, ангажират и задържат най-успешните 
си служители, бизнес лидерите се фокусират върху ефективно управление на представянето и програми за развитие на 
бъдещи лидери. 
 
Въпреки някои негативни тенденции 72% от мениджърите виждат повече възможности за бизнеса си днес, отколкото 
преди 3 години в сравнение с едва 60% от глобалните участници в проучването. 
 
Данните бяха представени на форум "Преосмисляне на бизнес успеха в един променящ се свят" с участието на 
ръководителите на някои от най-големите компании и финансови институции в страната. 
 
 
√ 75% от българските мениджъри са разтревожени от липсата на кадри 
 
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 
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. 
 
 
√ Почти милион е оборотът на БФБ за деня 
 
Сбъднаха се прогнозите на анализаторите след срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ). Финансовия регулатор 
обяви намеренията си да понижи още повече лихвените проценти и да увеличи програмата за количествени улеснения, за 
да стабилизира икономическия растеж в еврозоната. Това внесе свежи сили на капиталовите пазари от региона. 
 
Положителното настроение не подмина и родните инвеститори. Всички основни показатели на Българската фондова борса 
(БФБ) се оцветиха в зелено. Най-сериозен ръст от 0,42% приключи индексът на сините чипове SOFIX, въпреки скромният 
общ оборот от малко над 800 хил. лева. 
 
Пакетно прехвърляне на стойност 230 хил. лева изведе книжата на “Спарки елтос“АД на първа позиция по обем, 
изтривайки 4,76% от борсовата им стойност до 0,80 лева цена за една акция. 
 
С понижения до 1,4% в червения сектор се наредиха още “Фонд за недвижими имоти България“АДСИЦ, ПИБ, “Софарма 
имоти“АДСИЦ и други. 
 
Не малко бяха емисиите бележещи днес покачване в пазарната си цена. На втора позиция по обем със сумата от 137 хил. 
лева и ръст от 0,40% до 0,99 лева цена на затваряне, застанаха книжата на ЦКБ. Сред печелившите се наредиха още 
“Химимпорт“АД, “Софарма трейдинг“АД, “Булгартабак-холдинг“АД, “Елана агрокредит“АД и други, добавяйки ръстове 
към стойностите си в рамките на 3,5%. 
 
Сегмента за компенсаторни инструменти, днес обаче бележи загуби. При общ изтъргуван обем от близо 30 хил. лева 
земеделските бонове и компенсаторните записи изтриха до 3% от борсовата си оценка достигайки цена съответно от 65 и 
38,90 стотинки за лев номинал. 
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√ Групата на Стара планина холд отделя над 17,6 млн. лв. за дивиденти 
 
За целта ръководството на холдинга предлага на ХЕС да разпредели над 3,6 млн. лв., Елхим-Искра - над 878 хил. лв., 
а Българска роза - над 267 хил. лв. 
 
Стара планина холд АД и предприятията от нейната група ще раздадат общо 17 643 990 лв. под формата на дивиденти. 
Това става ясно от предложенията на ръководството на холдинга за това по какъв начин Съветите на директорите на 
предприятията да зарадват своите акционери на база нетната печалба през 2015 г. 
 
Компанията майка Стара планина холд АД отделя 4 269 392 лв. за своите акционери. При 21 000 000 акции в обращение, 
това прави по 0,2033 лв. брутен дивидент на акция, показват изчисленията на Investor.bg. 
 
Хидравлични елементи и системи АД (ХЕС) разпределя за целта 3 638 751 лв., като при 18 193 752 акции това е брутен 
дивидент от 0,2 лв. на ценна книга. 
 
Елхим-Искра АД предлага 878 794 лв. от печалбата си за дивиденти. При 25 108 410 акции излиза, че се падат по 0,035 лв. 
на акция. 
 
От своя страна Българска роза АД-гр. Карлово дава 267 549 лв., или по 0,05 лв. за ценна книга, при 5 350 980 книжа в 
обращение. 
 
М+С Хидравлик АД вече предложи по 0,22 лв. брутен дивидент на своите акционери. 
 
Брутен дивидент на акция през годините (в лв.) 
Година Стара планина холд М+С Хидравлик ХЕС Елхим-Исрка Бъгларска роза-гр. Карлово 
1997 0,4 1,441 0,3 - 0,5882 
1998 0,094 4 0,353 - - 
1999 0,09 4 0,145 - - 
2000 0,1 4 0,647 - 0,1765 
2001 0,1294 4 0,5882 0,3529 0,5882 
2002 0,1317 4 0,5883 0,3529 0,5882 
2003 0,1341 4 0,5 0,215 0,5882 
2004 0,1355 4 1 - 0,5914 
2005 0,1377 4 1 0,215 0,43 
2006 0,1419 0,086 0,12903 0,215067 0,43 
2007 0,01228 0,0947 0,1368 0,0421 - 
2008 0,00877 0,063 0,0842 0,024 - 
2009 0,01193 0,09473 0,136844 0,024 - 
2010 0,01298 0,2 0,1579 0,0421 - 
2011 0,01402 0,4 0,3 0,0421 - 
2012 0,015439 0,6 0,25 0,0421 - 
2013 0,05 0,55 0,35 0,04 - 
2014 0,1014 0,22 0,16 0,05 1 
2015 0,2033 0,22 0,2 0,035 0,05 
Таблица: Investor.bg по данни на дружествата от групата на Стара планина холд 
 
 
 
 
 
 
 
√ М+С Хидравлик предлага брутен дивидент от 0,22 лв. на акция за 2015 г. 
 
Дъщерното на Стара планина холд отделя близо 8,6 млн. лв. за дивиденти 
М+С Хидравлик АД предлага брутен дивидент от 0,22 лв. на акция от нетната печалба за 2015 г. Това става ясно от поканата 
за общото събрание на акционерите на казанлъшкото дружество, публикувана чрез БФБ-София. Събранието е насрочено 
за 26 май. 
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М+С Хидравлик, което е дъщерно на Стара планина холд АД, възнамерява да зарадва акционерите, като отделя 8 589 504 
лв. за дивиденти. От печалбата за 2014 г. дружеството изплати 8 592 144 лв., или отново по 0,22 лв. на акция. 
 
Предвижда се остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба, а изплащането на дивидента да започне на 11 юли 
2016 г. Поставеният срок за изплащането му е три месеца. 
 
През миналата година нетната печалба на компанията, участваща в състава на основния индекс SOFIX, на индивидуална 
основа възлезе на 9,756 млн. лв., а на консолидирана - 8,632 млн. лв., показват междинните отчети към 31 декември 2015 
г. 
 
Само през януари 2016 г. М+С Хидравлик бележи 1,4% годишен спад на приходите до 7,471 млн. лв. и 1,414 млн. лв. 
печалба преди данъци. Към края на февруари обаче се очаква 2,4% годишен ръст на приходите до 15,33 млн. лв. Само през 
втория месец на годината прогнозата е за неконсолидирани приходи от продажби за 7,859 млн. лв. 
 
Половин час преди края на търговията на БФБ в петък акциите на М+С Хидравлик АД заличиха спада за деня, като се 
търгуват без промяна при цена от 5 лв. за брой след 7 сделки и 9 хил. лв. оборот. От началото на годината те губят 1,96% 
от стойността си. 
 
 
√ България рекламира морските си курорти пред туристите, търсещи безопасност 
 
След терористичните нападения в популярни дестинации печелят страни като Испания, Португалия и България, 
за които се приема, че рискът е по-малък 
 
България представя черноморските си курорти и богатата си природа на тазгодишното туристическо изложение ITB в 
Берлин с надеждата да привлече туристите, които вече не смеят да посетят популярни дестинации като Египет и Тунис след 
нападенията на ислямисти, пише Ройтерс. 
 
"Очакванията са толкова големи, че много хотелски оператори се безпокоят дали ще имат достатъчно легла", е заявил днес 
пред агенцията консулът по икономическите въпроси в българското консулство във Франкфурт Пламен Бакалов. 
 
Нападенията в популярни туристически дестинации, сред които морски курорт в Тунис и Париж, през миналата година 
притесниха туристите и резервациите за много дестинации като Тунис и Египет рязко намаляха. 
 
В Турция имаше серия нападения на ислямистки бойци и кюрдски сепаратисти, докато Гърция е на предна линия в 
мигрантската криза в Европа. 
Така печеливши са дестинации, за които се приема, че рискът от нападения е по-малък, като Испания, Португалия и 
България. 
 
Варненският туроператор Suntours обяви, че резервациите за лятото от Германия в момента бележат растеж от 12% спрямо 
същия период миналата година, а освен това очаква руските резервации да се увеличат с 10-15%. 
 
"Това вероятно е така, защото сме възприемани като безопасна дестинация", коментира пред Ройтерс мениджърът на 
Suntours Нина Чамова по време на изложението в Берлин. 
 
Освен с 380-километрово черноморско крайбрежие, планини, манастири и исторически забележителности, България се 
рекламира и като евтина дестинация, подходяща за семеен туризъм, пише още Ройтерс. 
 
Данни на Световния съвет по пътувания и туризъм (WTTC) сочат, че туризмът възлиза на около 13% от българската 
икономика. 
 
Германският сайт за пътувания kayak.de отчита, че онлайн търсенето на полети до Варна и Бургас е нараснало съответно с 
13% и 15% през първите два месеца на годината. 
 
Петзвездният курорт Duni Royal Resort в Созопол информира, че резервациите за лятото в момента са с 20 процента повече 
спрямо миналата година главно благодарение на германски туристи. 
 
Миналата година туристическите посещения са намалели с около 1% главно заради спад на туристите от Русия, допълва 
Бакалов. 
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Фокус 
 
√ Милкана Йорданова, Сдружение „Планинско мляко”: Основните проблеми на планинските животновъдни и 
земеделски стопанства са свързани с ограничените природни ресурси 
 
Смолян. Основните проблеми на планински животновъдни и земеделски стопанства са свързани с това, че те са дребни 
стопанства, а и те не могат да бъдат по-големи стопанства, тъй като природните ресурси са ограничени. Това каза за Радио 
„Фокус” – Смолян Милкана Йорданова, председател на Сдружение „Планинско мляко”. По думите й, ако един стопанин 
има една или две крави, 10 или 15 овце, той не може да увеличава стадото си поради това, че откъм наличност на ливади 
и пасища той е ограничен. „По тази причина тези стопанства остават дребни, малки стопанства, а за тях най-трудно се 
намира „място под слънцето”, да речем, че слънцето са тези европейски програми и тях не може да ги огрее. Защото те са 
дребни, неконкурентоспособни, а всички критерии, които се включват в отделните програми, касаят един основен 
принцип – конкурентоспособност”, отбеляза Йорданова. Тя добави, че за планинските земеделски стопанства няма 
специфични критерии и специфични мерки и програма, по които семейните ферми да кандидатстват и да бъдат 
подпомагани. „За съжаление, за целия този преходен период не се измисли модел, който да подпомага семейните ферми, 
а основната структура в региона са малки семейни ферми”, добави Йорданова. По думите й, по-големите ферми с по над 
10 крави могат да бъдат включени в агроекологичните мерки, след покриване на определени изисквания. 


