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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Стандарт 
 
√ Дипломата от ВУСИ е гаранция за успешна кариераКопирано от standartnews.com 
 
Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) се утвърди като един от най-престижните вузове не само в Пловдив и 
региона, но и в цяла България. ВУСИ се развива много динамично и последователно, натрупа сериозен имидж и спечели 
признанието на академичната общност, като се превърна и в предпочитан партньор от работодателските организации. 
 
ВУСИ предлага изключително търсени и атрактивни специалности в направленията „Национална сигурност", 
„Администрация и управление" и „Икономика". Съчетанието им е уникално за българското висше образование, което 
превръща вуза в единствен по рода си в страната. След успешното приключване на обучението си студентите придобиват 
образователно-квалификационна степен „бакалавър". По всички специалности е осигурено продължаване в магистърска 
степен. 
 
Студентите се обучават в свръхмодерна учебна база на бул. „Кукленско шосе" 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната 
застроена площ надхвърля 8 хил.кв.м., разполага с аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни 
информационни и иновационни технологии. Базата се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи 
аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни и 2 лингвистични кабинета. Тук функционират и единствените по рода си в 
България специализирани зали по хотелиерство, ресторантьорство, криминалистика и др. В сградата едновременно могат 
да се обучават над 2000 студенти. За това капиталовложение ВУСИ получи приза „Инвеститор № 1" в сферата на културата 
и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината", който отличава водещите мениджъри и фирми в 
Пловдивския регион. 
 
ВУСИ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и е желан партньор при разработване на политики 
за утвърждаването на добрите практики за стимулиране на икономиката. Партньорството между вуза и АИКБ 
допринася за по-добрата подготовка на студентите, обогатява знанията и им помага при реализацията на пазара на 
труда. 
Висшето училище по сигурност и икономика е първият пловдивски вуз със Сертификат за качество EN ISO 9001:2008 и е 
сертифициран от Intertek. 
 
През ноември 2011 г. Европейската комисия издаде на ВУСИ Разширена харта „Еразъм", която дава възможност за 
обучение и провеждане на студентски практики, обмен на преподаватели и засилване на сътрудничеството с университети 
от Европейския съюз. 
 
Вузът е сред регионалните лидери, показва оценка на Министерството на образованието и науката и консорциум от 
няколко неправителствени организации. Рейтинговата система за 2015 г. сочи, че ВУСИ уверено върви нагоре и задава 
критерии, с които се събразяват всички висши училища в България. Дипломираните студенти от професионално 
направление „Икономика" получават около 1 000 лв. заплата. Сумата се получава като среден месечен облагаем доход на 
завършилите професионалното направление през предходните 5 години, изчислени на базата на данни, предоставени от 
НОИ и АдминУни. 
Подобна е и картината в професионално направление „Администрация и управление", където ВУСИ е на второ място в 
Пловдивска област. 
 
Петото издание на Рейтинговата система показва, че завършилите „Национална сигурност" получават средно по 943 лв. 13 
ст. Тези експерти се очертават като едни от най-търсените на пазара на труда и безработицата сред тях е изключително 
ниска. ВУСИ е първия и единствен вуз в Пловдив и региона, подготвящ квалифицирани специалисти за полицията, 
охранителната и фирмената сигурност, борбата с киберпрестъпността и др. 
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Гъвкави учебни планове и отличните практически умения, които получават младите хора, са като магнит за фирмите, 
търсещи подготвени експерти. Дипломата от реномиран вуз, който получава висока оценка от работодателите, гарантира 
успешна професионална реализация. Именно ВУСИ е такова висше училище, превърнало се в запазена марка в 
българското образование. 
 
 
 
24 часа 
 
 
√ Парламентът закри Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти 
 
Парламентът прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с който закри 
държавното предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, предаде „Фокус” . 
 
В мотивите на законопроекта е записано, че предложението за закриване е на базата на вътрешен анализ на дейността на 
предприятието и на анализ, представен от Световната банка. В тях е отчетено, че съществуването на компанията не е 
оправдано от гледна точка на нейната ефективност, тъй като тя няма достатъчно добавена стойност за цялостния процес 
по изграждане, поддържане и управление на пътната инфраструктура, а отделните дейности по разработване на проектите 
и провеждане на отчуждителни процедури, се възлагат на външни изпълнители. С направените промени дейностите, 
осъществявани от компанията, се поемат от Агенция „Пътна инфраструктура“.  
 
Уредени са въпросите на правоприемство по отношение на проектите, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструктура 2014-2020“, както и всички имуществени, финансови и други взаимоотношения, 
произтичащи от прекратяването на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. 
 
√ Българските организации за авторски права искат такси за всички носители на съдържание 
 
Минимална такса за авторско право да бъде включена в цената на всички празни информационни носители, като флашки, 
карти-памет и дискове. Тя да се плаща от производителите и вносителите на носители и записващи устройства на 
сдруженията за авторски права. Те от своя страна ще се разплащат с авторите и така авторският труд няма да бъде 
ощетяван. Това е т.нар. компенсационно плащане, което не натоварва крайния потребител. 
 
Тази тема се обсъжда на организираната за първи път в България конференцията на Европейския комитет на 
Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC). Тя бе открита вчера в София и ще 
продължи и днес, като домакини са българските дружества за колективно управление на авторски права “Музикаутор” и 
“Филмаутор”. На конференцията присъстват над 100 представители на дружества за авторски права от цяла Европа и други 
държави, сред които Азербайджан, Армения, Грузия, Израел, Казахстан, Русия и САЩ. Те приеха резолюция, която да 
гарантира справедлива компенсация за авторите на защитени от Закона за авторското право и сродните му права 
произведения, които се копират от физически лица на информационни носители за частно ползване. 
 
“Ние имаме проблеми със закона, има определени постановки, които не са изработени така, че да работят. Те фигурират 
формално в закона, но не водят до това парите на творците да достигат при тях при ползването на тяхното творчество. Има 
огромен брой законодателни решения, които сме направили, и чакаме парламентът да разгледа в съвсем кратък период”, 
обясни Иван Димитров, който е изпълнителен директор на “Музикаутор”. 
 
 
 
√ Реформата в МВР спряна още на първо четене в ресорната комисия 
 
ГЕРБ гласува “за”, с “въздържал се” партньорите 
бламираха вътрешния министър Румяна Бъчварова 
 
Bътрешната комисия на Народното събрание не прие промените в Закона за МВР на заседанието си в сряда. Това стана в 
присъствието на вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова. 
 
“За” гласуваха 6-имата представители на ГЕРБ начело с шефа на комисията Цветан Цветанов. Предшественикът му на поста 
ген. Атанас Атанасов от ДСБ бе “въздържал се”, както и партньорите във властта от АБВ и ПФ. Опозицията даде 3 гласа 
“против” и проектът бе бламиран. Депутатът от ГЕРБ Пламен Нунев пропусна заседанието. 
 
Според парламентарния правилник спрян от ресорната комисия закон не стига до пленарната зала. 
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Така реформата в МВР е на път да се провали. Тя предвижда изваждането на административните дейности в отделно 
държавно предприятие и 12 вместо 20 заплати при пенсиониране за полицаите, които се назначават след 2016 г., срещу 
което протестираха синдикатите в МВР. 
 
Да не се дестабилизира още повече системата в момент, в който сигурносттта в Европа и у нас е от изключително значение 
- така ресорните депутати мотивираха защо структурните промени трябва да се отложат. 
 
Според Бъчварова те ще направят системата по-гъвкава. Тя положила всички усилия да обясни реформите, но депутатите 
не я разбрали. 
 
На заседанието министърката била критикувана от шефа на комисията и зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов за 
липсата на комуникация между МВР и комисията. Според него предложенията за реформа в силовото министерство са 
добри, но не оправдавали докрай очакванията на обществото. Не било ясно и кой е инициаторът на реформата. 
 
Бъчварова определи като политически причините за отхвърляне на закона. 
 
 
 
√ Вдигат екотаксата с 3% за автомобили над 5 г. 
 
За новите намалява с 5%, за 
електромобили с 30 на сто 
Екотаксата за автомобили на възраст над 5 г. се увеличава с 3%. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева, след като в сряда правителството прие нова наредба за продуктовите такси. Досега за колите от 5 до 10 г. тя бе 
253 лв., от есента става 260 лв., а за тези над 10 години се вдига от 267 на 275 лв. 
 
Новите коли пък ще плащат с 5 на сто по-малко за продуктова такса. Досега на година се броят 146 лв., новата тарифа е 138 
лв. Колите до 5 г. ще плащат 194 лв. при 200 лв. сега. 
 
Таксата за електроавгомобили е 102 лв., при нея намалението е с 30% и е най-голямото, за да бъде насърчено купуването 
им. За хибридните коли намалението е 15 на сто. 
 
Мотивът за поскъпването на екотаксата за старите коли и поевтиняването ѝ за новите е да се стимулира обновяването на 
автомобилите. У нас има 3,9 млн. коли, голям процент от тях са стари, на възраст над 10 години, каза Василева и допълни, 
че средната им възраст у нас е около 16 г. Промените в тарифите са съобразени и с възможностите на хората, те не 
генерират сериозни тежести, които гражданите не могат да си позволят, каза още тя. 
 
От 2011 до 2015 г. потреблението на найлонови торбички е намаляло с 50%, каза още Василева. България е водеща в 
мерките срещу замърсяването с найлонови пликове и опитът ѝ е бил взет предвид при писането на евродирективата, каза 
още екоминистърката. 
 
Допитване сред българите е показало, че 37% от хората се въздържат да ползват торбички за еднократна употреба и 
предпочитат тези за многократна употреба. Така, че последователната политика има ефект, заяви тя. 
 
 
 
√ Петкова: Още 2 км. до заветната цел България да придобие първия си интерконектор 
 
Това е договорът, който ще даде възможност България да придобие първия интерконектор в своята история. Това каза 
министърът на енергетиката Теменужка Петкова след подписването на договора между газопреносните оператори на 
България и Румъния и компания Хабау за изпълнение на строителни работи по интерконектора между двете страни, 
предаде „Фокус”. 
 
„Останаха ни 2 км. до тази заветна наша цел, които трябва да бъдат изградени в участъка под река Дунав. Тези 2 км. се 
оказаха и най- трудния проект", посочи тя. „Срокът, който е регламентиран в този договор за изпълнение е 119 календарни 
дни", уточни министър Петкова. 
 
„Обществената поръчка, която проведоха колегите от „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Трансгаз Румъния“ беше много прецизно 
проведена и сме сигурни, че сме избрали най добрите изпълнителни, най-добрата оферта и условия", подчерта тя. 
 
„Ето защо много се надявам след близо 4 месеца да се видим отново, но вече на друго събитие, свързано с откриването 
на проекта", каза още Теменужка Петкова и благодари на всички компании, които ще участват в реализацията на проекта. 
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В понеделник предстои да бъде открита рехабилитирана и модернизирана компресорна станция „Странджа", каза 
Петкова. 
 
„Това е още една стъпка към диверсификацията, стъпка към разширяване на възможностите на нашата газопреносна 
мрежа", допълни тя. „Сигурна съм, че след изграждането на този интерконектор между Българи и Румъния ще се отвори 
една нова страница в българската енергетика, свързана с газовия сектор и ще бъде за добро", посочи министър Петкова. 
 
„Основна цел е да имаме друга възможност за диверсифициране на източника. При нашите румънски колеги близо 90% 
от тяхното потребление на природен газ се задоволява от местен добив, така че това ще е една от опциите", коментира тя. 
„Един от основните принципи на Европейския енергиен съюз е свързан с това да се изгради междусистема свързаност 
между отделните държави, да има необходимата инфраструктура, която да позволи да се реализира принципът за 
сигурност на доставките и за конкурентна среда", посочи Теменужка Петкова. 
 
 
 
 
Труд 
 
√ "Смарт" класни стаи ще се борят с ранното напускане на деца от детски градини и училища 
 
Осигуряване на техника за оборудване на „смарт“ класни стаи и създаване на възможности за презентиране на 
мултимедийно съдържание по природни и математически науки са част от мерките, включени в приетия от правителството 
План за 2016-2017 г. за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, съобщиха от 
пресцентъра на правителствената информационна служба. 
Ключова мярка за реализацията на плана е внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно 
преждевременно напускане от детски градини и училища. 
Целта е да се осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане. Едно от най-важните условия за 
недопускане на отпадане е бързата реакция на отговорните институции и лица след констатиран риск. 
Предвидени са специални мерки за допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от 
задължителната подготовка от учебния материал. Ще бъде осигурена и подкрепа на уязвими групи в неравностойно 
положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст, за да се гарантира ранната им социализация. 
За децата, за които българският език не е майчин, е предвидено допълнително обучение. 
Друга мярка предвижда разработване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане 
ученици. 
Планът е разработен в съответствие със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система (2013-2020). 
 
 
 
 
 
Сега 
 
√ Депутатите бламираха реформата в МВР 
 
Цветан Цветанов съсипа от критики предлаганите от Румяна Бъчварова законови промени 
 
Реформа в МВР няма да има дори в мекия й вариант, предлаган от вътрешния министър Румяна Бъчварова. 
Законопроектът й, с който трябваше да се наложат рестрикции предимно за бъдещите полицаи, беше отхвърлен във 
вътрешната комисия на парламента още преди първото четене. Каква ще е съдбата на закона, не стана много ясно. 
Бъчварова заяви, че го изтегля, но няма да подава оставка. Председателят на комисията и председател на ПГ на ГЕРБ Цветан 
Цветанов обяви, че все пак ще бъде направен опит законът да мине на първо четене в зала.  
 
Именно Цветанов беше най-лютият критик на закона, въпреки че накрая гласува "за". Това не е първият път, когато той 
препъва Бъчварова - по негова инициатива например бе отхвърлен електронният чип в личната карта. Куриозът е, че след 
всеки сблъсък между двамата премиерът Бойко Борисов и шефът на ПГ на ГЕРБ Цветанов се появяват публично и обявяват, 
че изцяло подкрепят Бъчварова.  
 
Промените в Закона за МВР предвиждаха служителите в МВР да са 3 категории - по Закона за МВР, по Закона за държавния 
служител и на трудов договор. Сегашните полицаи трябваше да запазят привилегиите си от до 20 заплати при напускане, 
но щяха да изгубят 5 дни от отпуска си. Бъдещите полицаи щяха да получават при напускане само до 12 заплати. 
Администрацията на МВР трябваше да бъде преназначена по Закона за държавния служител, но да се пенсионира по 
сегашния ред, т.е. с до 20 заплати накуп. Всички бъдещи служители обаче трябваше да получават не повече от 12 брутни 
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възнаграждения в края на кариерата си. Служителите, които щяха да бъдат преназначени по Кодекса на труда, трябваше 
да вземат до 6 заплати при напускане. Бъчварова твърдеше, че с тази реформа и с изнасянето на услугите на МВР в 
държавно предприятие ще икономисва по 65 млн. лв. годишно.  
 
Депутатите от вътрешната комисия обаче, също както и полицейските синдикати, не проявиха разбиране към идеите. 
Проектът беше отхвърлен с три гласа "против", 7 въздържали се и само 6-има "за", като 5-има от тях бяха от ГЕРБ.  
 
Според вътрешния министър промените не са били приети по политически причини и поради неразбиране на депутатите. 
"Много е трудно да разбереш един нов подход, когато се предлага. Когато си свикнал да работиш по един начин, е много 
трудно да приемеш нов подход", каза Бъчварова и добави, че "не всеки разбира от квантова физика". 
 
Преди това Цветанов разби законопроекта по почти всички точки. "Има много добри предложения, които се предлагат, но 
същевременно мога да кажа, че действително законопроектът не покрива очакванията и не кореспондира с първоначално 
заявените намерения в сектор "Сигурност" от ГЕРБ", обяви той. От тирадата му се разбра, че проблемът е, че "няма реална 
комуникация между МВР и вътрешната комисия". Цветанов подходи брутално към съпартийката си с думите: "Аз до ден 
днешен не знам кой е предложил този законопроект. Не смятам, че сте успели да вникнете в дълбочина". Бъчварова го 
изслуша учтиво, а на излизане обясни, че тя е участвала в писането на закона и че тази реформа е дело на ГЕРБ отпреди тя 
да оглави МВР. 
 
Цветанов бе категоричен и че въвежданото обезщетение от до 12 вместо до 20 заплати за напускане на системата няма да 
доведе до реален резултат. "Новопостъпилите служители ще получат 12 заплати обезщетение чак след 12 години 
евентуално. Защо да не въведем друг критерий със стъпаловиден подход", попита той. Бившият вътрешен министър не 
бил съгласен и да се натрупват отпуските на полицаите, заради което МВР ще има да им изплаща милиони при напускане. 
Той се възмути от преназначенията без конкурс в системата. Не харесвал и преобразуването на Главна дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението" в агенция, въпреки че с това статутът на пожарникарите няма да се промени. 
Цветанов обаче вещае масови напускания.  
 
Депутатите от БСП настояха за цялостното оттегляне на законопроекта. Според тях промените в този момент са неуместни 
предвид напрегнатата обстановка. От ДПС пък казаха, че ще се въздържат при гласуването, защото не били съгласни с 
голяма част от текстовете. Според тях било обезпокоително отрицателното становище на полицейския синдикат. 
Представителите на АБВ също се обявиха против, защото се правели прекалено много промени в Закона за МВР и това 
водело до още по-голяма несигурност в служителите от системата. Атанас Атанасов от Реформаторския блок бе 
категорично против да се правят икономии от работната заплата. Освен това предлаганите промени щели да превърнат 
главния секретар на МВР в главен кадровик. 
 
 
√ Администрацията ще си "отглежда" чиновници 
 
Младите хора вече ще могат да започват работа в държавните ведомства още като студенти. Тази възможност се дава с 
приетите от парламента на първо четене промени в Закона за държавния служител, предложени от Министерския съвет.  
 
Стипендиантската програма е предвидена за завършилите трети курс студенти от български и чуждестранни вузове. 
Одобрените кандидати ще получат възможност да работят в администрации, където има недостиг на експерти. 
Стипендиантът ще сключва споразумение, в което ще се определят размерът на стипендията му, срокът, в който трябва да 
завърши образованието си, и ангажимент поне 3 години да работи за подпомагащата го администрация. След като 
приключи висшето си образование, ще бъде назначен за постоянно, стига да премине успешно през тест и интервю. Ако 
се провали или не спази сроковете по договора, ще трябва да възстанови получените пари с лихва, като вземането ще се 
събира от НАП. Целият ред по програмата ще се определя от МС. 
 
Парламентът одобри и предложението на кабинета чиновник да се става, след като кандидатът мине през ситната цедка 
на два конкурса - централизиран и специализиран. Централизираният етап ще се организира от Института по публична 
администрация към МС и ще включва тестове, чрез които ще се определят общите познания на претендента за държавна 
служба. Ако ги издържи успешно, минава към специализирания етап. На него ще се преценява дали кандидатът има 
специфичните познания, както и професионалните и деловите качества, необходими за конкретната длъжност. 
 
През специализирания етап обаче няма да се минава в случаите по заместване - една от най-често ползваните вратички за 
заобиколно вкарване на хора в администрацията. Но се предприемат мерки спрямо другата вратичка - назначаването на 
непълно работно време. С промените се въвежда забрана за преназначаване на друга длъжност на пълно работно време. 
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√ Тол системата ще качи пътните такси над 1 млрд. лв. годишно 
 
 
Приходите от пътните такси ще надминат 1 млрд. годишно с въвеждането на новата електронна система за таксуване на 
шофьорите. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) вчера обяви конкурс за изпълнител, който трябва да разработи и 
въведе е-системата в срок от 19 месеца. Прогнозната цена е 200 млн. лв. Кандидатите могат да подават оферти до 30 май. 
 
Ако няма закъснения, от началото на 2018 г. най-тежките камиони вече ще плащат тол такси - за изминати километри, а от 
лятото на същата година и останалите превозни средства ще преминат на онлайн таксуване, като хартиените винетки ще 
бъдат заменени от виртуални - за определено време, както е и сега. Новата система ще бъде така оборудвана, че да следи 
всички видове превозни средства и да "лови" онези, които не са платили таксите.  
 
Електронната система ще обхване към 17 000 км пътища. Тол такси (за най-тежките возила) и винетки (за останалите МПС-
та) ще има за 737 км магистрали, 2582 км шосета първи клас, 4067 км втори клас и 8931 км трети клас. Единствено 
незначителните междуселски пътища ще бъдат безплатни.  
 
Отсега е ясно, че таксите ще растат. За 2016 г. се планират около 260 млн. лева от винетки годишно, в следващите години 
постъпленията от тол такси и е-винетки ще се удвоят и утроят. "В началото постъпленията ще се вдигат бавно, но на 
следващ етап ще се събират до 1 млрд. лв. годишно", прогнозира министър Лиляна Павлова преди дни. А разчетите на 
Световната банка, която е съветник на правителството, дори прогнозират 1.5 млрд. лв. приходи. Павлова обясни, че 
единственият начин да има инвестиции и по-добри пътища е шофьорите да плащат повече. 
 
 
 
√ От 1 май минута в роуминг в ЕС ще струва до 44 стотинки 
 
А от лятото на 2017 г. международните разговори в Евросъюза се таксуват като вътрешни 
 
От 30 април българите ще плащат по-малко за ползване на мобилни услуги в роуминг в рамките на ЕС. Правителството 
вчера одобри тавани за цените на тези услуги. Минута обаждане ще струва максимум 0.19 евро (0.37 лв. на минута без 
ДДС и 0.44 лв. с ДДС). Писането на съобщения също ще поевтинее - есемесът ще струва най-много 6 евроцента. Любителите 
на "сърфирането" също ще са доволни - един мегабайт интернет ще струва максимум 20 евроцента. Тези горни граници са 
записани в проект за промени в Закона за електронните съобщения. Правителството вчера ги гласува, но предстои и 
парламентът да ги приеме. За страните извън ЕС роумингът засега остава скъп и без тавани.  
 
Добрата новина за пътуващите в страни от Евросъюза идва заради евродиректива, която изисква от 30 април всяка 
държава членка да смали таксите за услуги в роуминг. Според нея от 30 април т.г. всеки мобилен оператор в ЕС трябва да 
спазва лимит и за минута разговор той е националната тарифа плюс максимална надбавка от 5 евроцента.  
 
А има и още по-добра новина - директивата повелява от 15 юни 2017 година всякакви такси да отпаднат. Тогава 
европейците ще говорят и сърфират по едни и същи тарифи според мобилния си план - независимо дали се намират вкъщи, 
или в друга държава от ЕС.  
 
От "Теленор" и "Виваком" съобщиха, че се готвят да се съобразят с новите правила. Преди дни пък от "Мтел" обявиха 
промоция с нулева надценка за роуминг в ЕС на нови абонати.  
 
От "Виваком" обясниха пред в. "Сега", че занапред включените в тарифния план минути за национални разговори към 
други мрежи ще са валидни и за изходящи разговори в ЕС, като за тези разговори ще се начислява само допълнителна 
такса спрямо тарифния план.  
 
След изчерпването на включените минути отново ще се прилага цената за разговори към други национални мрежи със 
съответната допълнителна такса. Промените засягат всички клиенти, като ефектът от тях ще е различен в зависимост от 
условията на ползвания тарифен план, обясниха от компанията. 
 
 
√ Ако искаш европари за безработни, стани Юсеин Болт 
 
Социалното министерство превърна схемата "Обучение и заетост" в емблема на всичко, което не е наред с 
усвояването на европари у нас 
 
Най-важното качество на фирмите, които искат да се доберат до пари по Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси", е да са по-бързи от Юсеин Болт. Или поне да почерпят опит от находчивия русенец, който регистрира фирма в 
началото на март, а в края му вече е одобрен да наеме работници с европари. Държавни фирми, големи морски курорти, 
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футболен клуб и за цвят - няколко софийски фирми. Това е резултатът от схема за ограмотяване и заетост на безработни 
над 29 г. от уязвими групи, като продължително безработни над 1 г., хора с ниско образование или хора в предпенсионна 
възраст. По нея социалното министерство като управляващ орган и Агенцията по заетостта като изпълнител обявиха 
конкурс за кандидатстване, който продължи невероятните няколко часа в петък, 25 март. След което "изпитващите" 
претупаха над 3700 заявки на принципа "кой превари, той завари", теглиха чертата на 181-вата фирма и даже в понеделник, 
28 март, се похвалиха, че нормата е преизпълнена, образно казано, защото напливът далеч надхвърлил наличната сума. 
 
Схемата "Обучение и заетост" се чакаше с голям интерес от бизнеса - по нея има 81 млн. лв. за обучение и наемане на 
безработни с поети от Брюксел пълна заплата и осигуровки до 1 година. Социалното министерство обаче я превърна в 
емблема на всичко, което не е наред с усвояването на пари по европейските програми у нас. Начинът, по който бяха 
разпределени парите, и опитите да се замаже скандалът нагледно показват защо въпреки изсипаните милиони от Европа 
пазарът на труда у нас остава почти безнадежден. И как държавната администрация разбира смисъла на тези финансови 
инструменти. 
 
Предупредихме бизнеса 11 дни предварително, че отваряме схемата, оправдават се от Агенцията по заетостта (АЗ). Само 
че защо не са предупредили и че ще я затворят още същия ден? Пак от същото място твърдят, че кандидатите били наясно 
с принципа"първи по време - първи по право", защото в документацията било записано, че заявките ще се разглеждат по 
реда на тяхното постъпване. Тогава обаче защо е поставен краен срок до 1 април и стотици фирми са отрязани от 
кандидатстване? И откъде в Агенцията по заетостта са сигурни, че всички фирми, кандидатствали до спирането на заявките, 
са изрядни и ще получат пари, ще стигат до извода, че финансовият ресурс е изчерпан? И защо при други европрограми, 
към които има огромен интерес, не се процедира по този начин, а се приемат всички заявки, които се пресяват след 
крайния срок? 
 
Няколко странни случая се набиват на очи в списъка на одобрените фирми, без да броим русенския рекордьор. Сред най-
едрите заявки са тези на "Дюни", която иска 230 работници, и на "Албена", която иска 120. Двете големи фирми хем са в 
списъка на одобрените, хем заявките им са спрени, защото от бързане подателите са нахвърлили максимално допустимата 
сума. Чиновниците в Агенцията по заетостта услужливо ще ги изчакат да смалят исканата бройка, сякаш най-важната цел 
на схемата е да осигури безплатен труд за летния сезон 
 
 
Сред одобрените прави впечатление и санаториум в Павел баня на Националния осигурителен институт. Оттам са поискали 
от колегите си в АЗ да им отпуснат 43 бройки. И този "одобрен" кандидат е със забележка, че надхвърля максималната 
сума за финансиране. Т.е. ще го изчакат да се поправи. Не е ясно по силата на кое условие санаториумът, чийто едноличен 
собственик е НОИ, попада в кръга от бенефициенти на проекта. Според публикуваната в сайта на програмата информация 
неговата цел е "интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекция "Бюро по труда" към 
Агенцията по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез 
обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост". 
 
Да се върнем към реалния бизнес. В два региона с особено тежка безработица и проблеми - Монтана и Силистра, 
европейският проект ще осигури 10 работни места. От това положението там едва ли ще се промени. Но в социалното 
министерство, изглежда, не четат редовните доклади на Европейската комисия, че вместо да намаляват разликите в 
регионите, у нас оперативните програми увеличават още повече пропастта. Иначе нямаше екипът на вицепремиера 
Калфин да възприема проектите срещу безработицата като състезание на сто метра бягане. 
 
Един любопитен детайл - схемата "Обучение и заетост" е с общ бюджет 81 млн. лв., с които освен да се наемат, 
безработните трябваше и да минат през обучение и квалификация, за да станат по-пригодни към пазара на труда. 10% от 
ресурса обаче - тези 8.1 млн. лв. - бе отделен само за наемане на безработни до 12 месеца и без задължение на фирмите 
да оставят след изтичане на субсидирания период на работа служителите си. Неслучайно сред одобрените кандидати се 
открояват туристически фирми, които си търсят сезонни работници - бармани, сервитьори, готвачи, чистачи за курорти и 
т.н. Повече от сигурно е, че тези хора пак ще се озоват в бюрата по труда след изтичане на субсидираната заетост. Така че 
в случая харченето на парите е абсолютно самоцелно - за да се раздаде на някои фирми точно сега. А цели като устойчива 
заетост, дългосрочно намаляване на безработицата, квалификация на необразовани без препитание са напълно 
пренебрегнати. 
 
Друг въпрос е защо се крие списъкът с неодобрените фирми, които са над 3500. Така остават много съмнения - всички 
одобрени фирми са кандидатствали в първия възможен ден - 25 март, но колко точно са разгледани, колко от разгледаните 
са отхвърлени и защо? Отговор няма. От АЗ обясниха, че са спрели да преценяват заявките, след като са достигнали до 
наличния ресурс, а останалите фирми щели да се имат предвид, като се пусне нова схема. Какво означава това - че ще са с 
предимство, ще кандидатстват ли отново и какво ще стане със следващите 70 млн.?  
 
На този фон социалният министър Ивайло Калфин не вижда нищо нередно - няма проблем, никой не е виновен, става дума 
за твърде малко безработни. Именно това е по-тревожният симптом от очевидното нарушение на процедурите. Ако всяка 
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по-голяма схема от ЕС ще се управлява по този абсурден и безпринципен начин - било поради мързел, недоглеждане или 
корупционен интерес, то никога няма да видим чувствителен ефект от похарчените пари. 
 
 
Монитор 
 
√ Започва монтажът на мрежи срещу падащи камъни в Кресненското дефиле 
 
До края на април ще започне монтажът на високоякостни мрежи на два участъка от път І-1 София - Кулата в района на 
Кресненското дефиле от км 377+560 до км 378 и от км 384+190 до км 384+300, които ще укрепят скалния откос и ще 
обезопасят пътния участък от падащи камъни, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ и се изпълнява на инженеринг 
(АПИ). Проектът се финансира от аварийната програма на ведомството и по предварителни изчисления в него ще бъдат 
инвестирани 837 хил. лв. без ДДС. 
За двата участъка вече има одобрен технически проект. Предстои изготвяне и съгласуване на проект за временна 
организация на движението. След нейното въвеждане ще бъде извършено обрушване на скалните откоси и ще започне 
монтажът на високоякостните мрежи, който ще бъде изпълнен за 60 дни. 
Повишаването на пътната безопасност на път І-1 София - Кулата е сред приоритетите на АПИ. На 1 април в района на 
Мурсалево започна монтажът на високоякостни мрежи между км 348+700 и км 349. За осигуряване на безопасността на 
движението при извършване на строително-монтажните работи е въведена временна организация на движението. 
Трафикът се осъществява в две ленти и се ограничава движението в крайната лява лента. 
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното 
мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, lima.api.bg, както и по всяко време от 
денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който 
събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища, припомнят от пътното ведомство. 
 
 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Гранична полиция: Подготвени сме за евентуално увеличаване на бежанския натиск 
 
Каналите, по които се опитват да минат нелегалните мигранти, не са толкова много, казва главен комисар 
Антонио Ангелов 
 
Подготвени сме за евентуално увеличаване на бежанския натиск, заяви главен комисар Антонио Ангелов, директор на 
Главна дирекция „Гранична полиция”. 
 
„Вече има възможност в определен етап, ако се наложи, да бъдат включени и сили на армията, така че смятам, че сме 
абсолютно подготвени за евентуално увеличаване на бежанския натиск”, заяви комисар Антонио Ангелов по „Нова 
телевизия”. 
 
„Каналите, по които се опитват да минат нелегалните мигранти, не са чак толкова много, тъй като те използват обикновено 
проходима местност, за да се придвижват по-бързо. Те предпочитат по-открити местности, които обаче след това им 
позволяват бързо да се укрият в гориста местност, където не могат да бъдат забелязани. На термокамерите обаче се 
виждат много добре”, обясни комисар Ангелов.  
 
Той коментира и дали доброволците, които патрулират по границата, нарушават закона и има ли замесени полицаи в 
схемите за трафик. "Назначихме проверка по случая. Тя приключи с констатацията, че няма нито едно нерегламентирано 
действие, извършено от граничните полицаи”, заяви Ангелов. 
 
Във връзка с изтеклия в медиите запис, на който се вижда как голяма група от мигранти пресича българо-турската граница, 
въпреки че в близост има патрулиращи граничари, гл. комисар Ангелов заяви, че е назначена проверка, която е 
констатирала, че няма нито едно неправилно и нерегламентирано действие, извършено от граничните полицаи. 
 
Ангелов не изключи вероятността да има още служители, които извършват подобни действия. 
 
По повод наскоро заловените от доброволци мигранти в участък между селата Граничар и Близнак, Ангелов заяви, че те 
са действали адекватно. 
 
"Доброволците са реагирали много адекватно, аз дори ги наградих, за да ги поощря. Групата мигранти е била много 
спокойна, но невинаги е така. Има доста големи рискове в това, не е детска игра", коментира шефът на "Гранична полиция". 
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√ ДФЗ: В ход са процедури за финансови корекции по общинските проекти 
 
Санкция за ВЕИ мощности е редуцирана до 4,7 млн. евро, информира Фондът 
 
В момента вървят процедури за финансови корекции по общински проекти, реализирани със средства от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР), съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
 
Фондът изпрати информация за наложените към момента корекции и неприключилите процедури, след като днес от 
парламентарната трибуна социалистите попитаха вицепремиера Томислав Дончев дали е наложена финансова корекция 
от 250 млн. евро по ПРСР. Дончев припомни на депутатите, че корекции се налагат за нарушения на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) или при дефект в изпълнението. 
 
В официална позиция на ДФЗ се казва, че към настоящия момент са влезли в сила няколко финансови корекции, наложени 
по одити от службите на ЕК.  
 
От Фонда посочват две решения за изпълнение - 2015/103 от от 16 януари 2015 г. и 2015/2098 от 13 ноември 2015 г. за 
изключване от финансиране от страна на ЕС на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
от които : 
 
по мерки 321, 322, 511 – 19,5 млн. евро, 
по мерки 121, 123 – 317 хил. евро, 
по мерки 141, 511 – 1,6 млн. евро, 
по мярка 112 – 4,6 млн. евро. 
 
В ход е процедура по общинските мерки, по която след представяне на мотивирани отговори от страна на България 
предложената от ЕК санкция е намалена. 
 
По първоначалните заключения от одитните доклади, сумата, предложена за изключване, е била 235 млн. евро, но след 
представени допълнителни аргументи от страна на ДФЗ, изцяло е отпаднала санкция за над 97 млн. евро, свързана с 
констатации по отношение на Гаранционния фонд. 
 
Към настоящия момент в процедура са 3 обединени одита по общинските мерки за периода 2013-2014 г. с първоначално 
предложени санкции от 33,3 млн. евро, за които предстои помирителна процедура. От ДФЗ очакват тази санкция да се 
редуцира допълнително. 
 
По отношение на предложена санкция в размер на 28,2 млн. евро, във връзка с финансирането на проекти за ВЕИ,  след 
предприемането на мерки на национално ниво, включително законодателни промени и преоценка на контролните 
дейности, България е поискала мотивирано преразглеждане на предложената финансова корекция. 
 
Службите на ГД „Земеделие” са взели предвид новонастъпилите факти и финансовата корекция е редуцирана до 4,7 млн. 
евро, информира Фондът. 
 
 
 
√ Т. Дончев: Ресурсът на Инициативата за МСП ще бъде мултиплициран 
 
Много изпълнители на проекти с наложени санкции съдят държавата 
 
 
Ресурсът на оперативната програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ ще бъде мултиплициран между 4 и 6 
пъти, заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на блиц контрол в парламента.  
 
Той припомни, че по новата програма общият обем на средствата е 103 млн. евро, като те не са грант, а финансов 
инструмент. Банките ще са в ролята на доставчици от последна инстанция и са длъжни на мобилизират допълнително 
средства, като се очаква фирмите да получат финансиране при облекчени условия. 
 
Като изключим тези 103 млн. евро, налице са още 660 млн. евро, които ще бъдат управлявани от Фонда на фондовете. На 
пазара са достъпни и средствата от „Джереми“ от стария период, тъй като част от средствата са възстановени вече, каза 
Дончев. 
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На въпрос от БСП дали е наложена финансова корекция от 250 млн. евро от сертифициращия орган по Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР), Дончев отрече да има такава информация. 
 
"Корекциите по оперативните програми вече са достигнали 380 млн., от тях към 300 млн. са наложени през 2014 г. 
Корекции се налагат за нарушения на ЗОП или при дефект в изпълнението", допълни вицепремиерът, без да уточнява 
валутата. 
 
Темата с корекциите не е затворена, защото много бенефициенти, особено наказаните през 2014 г., съдят държавата. При 
произнасяне на съда в тяхна полза това ще има ефект върху държавния бюджет, каза той. 
 


