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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БТА 
 
√ Безработни, обучаващи се за озеленители, засадиха магнолия пред приемната на РЗОК в Перник 
 
Озеленители, ангажирани чрез бюрото по труда в Перник, засадиха днес магнолия в градинката пред приемната на РЗОК. 
Инициативата е по случай празника на здравния работник.  
Тя се осъществява чрез спечелен от Асоциацията на индустриалния капитал в България проект "Нови хоризонти", в който 
са включени за обучение по професията "озеленител" 40 безработни. 
По време на практиката обучаващите се ще почистят и благоустроят дворове на детски градини и други места в Перник, 
съобщи директорът на бюрото по труда Росен Симеонов. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
24 часа 
 
√ Парламентът обсъжда финансовата политика на кабинета 
 
Парламентът ще обсъди финансовата политика на кабинета. По искане на БСП депутатите ще дебатират парите на 
държавата. 
 
Основните въпроси към финансовия министър ще бъдат свързани с тегленето на нови заеми, въпреки че се събират повече 
приходи в бюджета. 
 
Финансовият министър обяви, че няма опасност от спиране на еврофондовете и успокои, че България е далеч от 
навлизането в дългова спирала. 
 
 
 
 
√ Български уред захранва дома с ток само с 3 литра вода за ден 
 
Български учени създадоха уред, чрез който можем да осветяваме и отопляваме домовете си с водород, съобщи bTV. Това 
изобретение подобрява съществуващите досега системи за производство на енергия от лекия газ. С други думи, ако в 
мазето у вас имате една подобна система, с помощта само на 3 литра вода, за 24 часа, може да захраните с ток целият си 
дом. 
 
Ето как става това 
 
Соларен панел превръща слънчевата енергия в електрическа. Тя захранва процеса, при който вода влиза в електролизьор, 
където е вградена българската горивна клетка. Тази система разделя водата на водород и кислород. Водородът пак се 
връща в електролизьора и от него се получава топлина и ток. 
 
Това е възможно благодарение на патентованата българска горивна клетка. 
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„Ние, така да се каже, направихме надстройка на тази идея и отворихме една ниша за бъдещо развитие на тази идея. На 
първо време това ще бъде система от порядъка на 1-2 киловата и тя може да се използва именно за такова автономно 
захранване на къщи, на големи сгради, ако се увеличи мащаба, и на индустриални обекти”, обясни проф. Дария Владикова. 
 
Изоставаме 
 
Така пестим електрическа енергия и не замърсяваме околната среда. Можем да съхраняваме водорода в резервоар, 
когато времето е мрачно и слънчевите ни панели не действат пълноценно. 
 
От 2009 г. подобни системи се използват в Япония, където захранват 130 хиляди къщи. В Съединените щати водородът 
също осигурява екологична енергия. 
Системи, включващи горивни клетки като българската, се използват и при автомобилите с водородно гориво. Страната ни 
все още е назад в прилагането им, въпреки че Европейският съюз поощрява развиването на такива технологии. 
 
Колко струва? 
 
Ако сега решите да инвестирате в подобна система за домашни условия, ще ви струва някъде около 20 хиляди евро. но 
учените са убедени, че с течение на времето, след 10-15 години, тази сума драстично ще намалее. 
 
 
 
√ Европроектите вече се следят в реално време 
 
Онлайн са подадени 6500 проекта за 7,8 млрд. лв. 
 
Европроектите вече могат да се следят в реално време. Това позволява информационната система ИСУН 2020. Тя е 
достъпна на адрес http://2020.eufunds.bg. Днес вицепремиерът Томислав Дончев я представи пред журналисти и така даде 
старт на ползването на портала. 
 
Ако някой иска да задълбае в сключени договори, информацията е публична, каза Дончев. 
 
В информационната система могат да се правят справки например кои са фирмите и консорциумите, които са спечелили 
някоя поръчка по определена оперативна програма. Може да се види колко поръчки изпълнява или вече е изпълнила 
дадена компания. 
 
Ако някой се интересува от подизпълнителите, системата дава информация и за тях. 
 
От май 2015 г. чрез ИСУН може да се кандидатства за финансиране изцяло по електронен път. Досега така са подадени 
6500 проекта на стойност 7,8 млрд. лв. 
 
Разработени са унифицирани формуляри, които позволяват така да се структурират данните, че да могат да се извличат 
справки и да се правят анализи по различни критерии - по програми, райони за планиране, бенефициенти, кандидати и 
други. 
 
Модулът за електронни услуги за кандидати и бенефициенти по програмата ИСУН е на интернет адрес http:// 
eumiss2020.government.bg. 
 
Потребителите могат да работят денонощно, като администрацията осигурява поддръжка на услугата и предоставя 
съдействие на потребителите. 
 
Досега няма данни за проблеми при електронното подаване на документи, каза вицепремиерът. 
 
Системата е като елхичка и на нея ще можем да закачим и още модули, каза Дончев. Той допълни, че включването на 
Програмата за развитие на селските райони не се приема ентусиазирано, но и това ще стане. Все още получаването на 
справки по нея зависело от нечие благоволение, но това щяло да се промени. 
 
 
√ С 30% по-евтин ток за бедните 
 
Хората в България с с ниски доходи да плащат с 30% по-евтин ток, отколкото е пазарната му цена. Това е един от работните 
варианти, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на конференцията “Хармонизация на 
регулаторната рамка в Югоизточна Европа”. Цената ще бъде за определено количество ток. Енергийните помощи, които 
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държавата дава за отопление на определени лица, ще си останат. “Ние ще осигурим допълнително подпомагане, свързано 
с рисковете за увеличаване на цената на еленергията след пълната либерализация на пазара на еленергия”, каза Петкова. 
 
Либерализацията ще освободи КЕВР от задължението административно да определя цените на тока. За комисията ще 
остане да определя колко ще струват мрежовите тарифи, добавката “задължения към обществото” и контрола, заяви 
шефът на КЕВР Иван Иванов. 
 
 
√ Нов посланик на Румъния в България 
 
Румънският президент Клаус Йоханис одобри назначаването на 19 нови посланици на Румъния, включително в България, 
съобщи агенция Аджерпрес. Новият румънски посланик в София ще бъде Йон Гъля, който заменя на поста Антон Пъкурецу. 
 
Назначени са нови румънски дипломати и във Великобритания, Италия, Холандия, Испания и др. Във вторник Клаус 
Йоханис отзова по различни причини 14 посланици. 
 
 
√ ЕЦБ с още стимули за икономиката през 2016 г. 
 
През 2016 г. ЕЦБ ще разшири програмата си за закупуване на активи, като за първи път ще бъдат включени и корпоративни 
облигаци. Това е записано в годишния доклад на финансовата институция. Сред приоритетите на ЕЦБ са стимулирането на 
банките за разширяване на кредитирането, въвеждането на Европейската схема за гарантиране на депозитите и 
доизграждане на банковия съюз. 
 
В документа са отчетени 17 случая за 2015 г. на неспазване на задължението за консултиране с ЕЦБ, което според договора 
за функциониране на ЕС е задължително за всяка държава членка. 
 
България е влязла в графата “очевидни и съществени нарушения” с това, че българският парламент не е съгласувал 
промените в Закона за кредитните институции и в други закони. Докладът припомня, че това носи значителен риск от 
накърняване независимостта на централната банка. 
 
 
 
√ МЗХ: Няма информация за санкции от ЕК по Програмата за селските райони 
 
В Министерството на земеделието и храните (МЗХ) не е постъпвала информация, че Европейската комисия (ЕК) 
възнамерява да наложи финансови санкции на държавата по Програмата за селските райони, съобщи БНР. 
 
Във връзка с медийни публикации за очаквания, че Еврокомисията ще наложи на България стотици милиони евро глоби, 
от фонд "Земеделие" уточняват, че единствените влезли в сила финансови корекции за 2015 г. са в размер на 26 млн. евро, 
наложени по осем мерки от старата селска програма. 
 
В ход е процедура по общинските мерки, като по първоначалните заключения от одитните доклади сумата, предложена 
за изключване, е била 235 милиона евро. След преговори са отпаднали 196 милиона. Все още под въпрос е глоба от 33 
милиона евро, за които скоро предстои помирителна комисия. Очаква се, че и това число ще бъде намалено от Фонда. 
 
Близо 5 милиона евро са санкциите, които ще бъдат наложени за финансиране на проекти за ВЕИ сектора, като 
първоначалната санкция, планирана от Брюксел, е била 28 милиона евро. 
 
Според директора на фонд "Земеделие" Румен Порожанов медийните публикации за очаквани сериозни глоби са удар 
срещу него заради засегнати финансови интереси. 
 
 
 
Труд 
 
√ Телефон 112 умира от липса на памет 
 
Вместо да улесни хората в нужда, спешният телефон 112 им създава допълнителни затруднения, алармираха вчера 
медици в. „Труд“. Причината е, че системата не се поддържа и често забива заради малката памет, в която се съхраняват 
записите. На операторите се налага да пишат на хартия и след това да четат записките си на Спешната помощ, на пожарната 
или на полицията. При ръчна обработка са необходими 8-10 минути за приемане на сигнал, а обажданията не могат да 
бъдат локализирани. От май 2015 г. системата се поддържа с доброволен труд от IT специалисти на МВР. Причината е, че 
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ведомството на Румяна Бъчварова няма пари да сключи договор с фирмата, която е спечелила обществена поръчка за 3,9 
млн. лв. 
„Оператори на 112 без медицинско образование снемат анамнези, правят грешки с локализацията на случаите и не могат 
да преценят дали пациентът не е агресивен“, коментира пред „Труд“ председателят на Националната асоциация на 
работещите в Спешната помощ д-р Десислава Кателиева. 
„Вместо на адрес във Варна линейка се оказа на улица със същото име, но в София“, разказа д-р Мая Рашева, шеф на 
Спешната помощ в морския град. 
За подобни проблеми разказаха и медици от София, Пловдив, Русе и Бургас. Депутатът от БСП Георги Гьоков разказа, че 
негов познат бил питан от оператор на 112 „от кой Гоце Делчев“ се обажда - от града, от квартал или от улица. 
Вместо да търсят решение на софтуерния проблем, от вътрешното министерство съобщават, че ще изградят изцяло нова 
система за спешни повиквания. „Предстои да се създаде междуведомствена работна група, която да направи концепция 
за системата“, каза пред „Труд“ зам.-министър Красимир Ципов. 
Разход 
34 млн. лв. струваше системата 
Националната система за спешни повиквания струваше около 34 млн. лв. Софтуерът беше изграден от „Контракс“ срещу 
27 млн. лв., а самият център - от консорциума „Сименс-Електрон прогрес“ за 5,9 млн. лв. По първоначален план системата 
трябваше да заработи до края на септември 2008 г., но това не се случи. Забавянето беше порицано от Брюксел, който 
заплаши България със съд. В края на 2008 г. телефон 112 беше пуснат с ударни темпове и с много компромиси по 
отношение на софтуера. 
 
 
√ Посланик Ерик Рубин: САЩ подкрепят правителството на Борисов и ще съдействат за успеха му 
 
България е изправена пред три геополитически кризи, обяви новият посланик на САЩ Ерик Рубин в първата си реч пред 
Атлантическия клуб. Това са Украйна и отделянето на Крим, конфликтът в Сирия и бежанската вълна и чуждестранните 
бойци и разливането на конфликта. "Много европейски държави са изправени пред последствията на една или две от тези 
кризи, но България е изправена и пред трите", каза Рубин. 
Нашите демократични ценности са най-доброто ръководство. САЩ винаги ще бъдат ключов партньор. Ние продължаваме 
да работим с вас, увери американският посланик. 
Той определи партньорството между САЩ и България като "котва, която ще донесе стабилност на Балканите". По думите 
му американците са в страната като приятели, загрижени са за нашата сигурност и безопасност и няма да ни изоставят. 
САЩ подкрепят правителството на премиера Бойко Борисов и ще съдействат за неговия успех, подчерта посланикът. 
Има задълбочени връзки между България и САЩ, както с американския университет в Благоевград, така и с хилядите 
българи, които пътуват, за да работят и намерят нови приятелства там, изтъкна посланик Рубин. 
Той посочи, че много често говори за посещението на секретаря Джон Кери. Той и премиерът Бойко Борисов основали 
няколко работни групи, за да работим ефективно. Като съюзник на НАТО, САЩ е длъжна да подава подкрепа в най-
източните граници и това е България. Инициативата за гарантиране на сигурност в Европа през последните години е 
увеличила своята дейност повече от 400%. Нашите военни правят заедно учения, дори имаха няколко мисии в Ирак. 
Правили сме и сухоземни, и въздушни операции. САЩ предоставя 7 млн. долара за ново военно оборудване и образоване 
на военните кадри, коментира посланикът. 
Обсъждали се възможностите да бъдат установени четири военни бази за обучение в идните години. 
Той се спря и на енергетиката, като изтъкна стратегическото значение на интерконектора с Гърция. Подчерта ролята на 
САЩ за изграждането му. Даде за пример европейските страни, които обмисляли изграждане на терминали за втечнен 
газ. 
Посланикът смята, че е важно да се приключат въпросите за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 
(ТПТИ) в Европа. По този начин щяла да се отвори още по-широка световна икономика. 
 
 
√ Предстои да се определи границата за подпомагане на енергийно бедните потребители 
 
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов заяви, че предстои да се определи границата 
за подпомагане на енергийно бедните потребители, предаде "Фокус". Иванов допълни, че ще се търси вариант, при който 
на енергийно уязвимите потребители се гарантира потребление до 100 киловатчаса, половината на които да бъдат 
заплащани от някакъв специален фонд. 
„Но се касае само за цената на електроенергията, а не на цялата енергийна услуга. Тоест мрежовите услуги и добавката 
задължение за обществото не се подлагат на такова намаление и няма основание за това“, обясни Иванов. 
Предвижда се и разлика между хората, които се отопляват на ток и на парно, като за тези, които се отопляват на 
електричество границата на консумираната енергия, за която има подпомагане, трябва да бъде по-голяма по разбираеми 
причини. Иванов уточни също и, че се обсъжда как точно ще бъде създаден въпросният фонд, който да подпомага 
енергийните потребители. 
„Ако хората успеят да редуцират и оптимизират своите разходи в тази граница, ще имат намаление от 50% на цялата 
електроенергия. Но ако те потребяват значително повече, което не влиза в рамките на редуцираната тарифа, естествено 
ще си плащат горницата“, поясни Иванов. 
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Той допълни още, че в групата на уязвимите потребители ще влизат хората с тежки здравословни проблеми, с над 90% 
нетрудоспособност, възрастни хора над 75 години, които живеят сами и имат пенсии, под границата на бедност, както и 
семейства, които имат деца с увреждания и изискват специални грижи. 
„Ще се развият тези критерии, но за момента те не са ясно определени. Това може да стане само в пряко взаимодействие 
с Министерството на труда и социалната политика“, поясни Иванов. Той добави, че намеренията са тези критерии да са 
ясни до края на април, но това може да се случи и през май месец. 
 
 
√ Още шест електронни услуги в НОИ 
 
Шест допълнителни електронни услуги на Националния осигурителен институт ще бъдат достъпни с ПИК на НАП от 6 април, 
съобщиха от НОИ. 
Потребителите вече ще могат да направят „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за 
безработица“, както и „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“. С ПИК на НАП е достъпна и „Справката 
за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ по ЕГН“. 
С идентификационния код на НАП вече е достъпна и интегрирана и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна 
пенсия”, както и възможността за „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени 
парични обезщетения и помощи от ДОО“. 
По този начин също е достъпно и проследяването на решения по жалби срещу административни актове на НОИ. 
В рубриката Е-услуги/Справки/ с ЕГН и ПИК на НАП на страницата на НОИ гражданите могат да видят всички електронни 
услуги на института, които са достъпни с ПИК на НАП. 
От осигурителния институт подчертават, че продължават работа по интеграцията на справочните си електронни услуги с 
достъп чрез персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите. 
 
 
 
 
Сега 
 
√ България е заплашена от рекордна санкция от ЕС 
 
Очаква се Брюксел да поиска страната ни да върне близо 250 млн. евро от Програмата за развитие на селските 
райони 
 
България е застрашена от рекордна финансова корекция от Европейската комисия по Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР). По информация на няколко независими източника само по общинските проекти, финансирани по ПРСР, 
може да бъде наложена санкция за около 250 млн. евро. Държавен фонд "Земеделие" призна, че има риск, но само за 33 
млн. евро. Яснота няма, защото в момента тече одит. В сряда в ДФЗ започна спецакция на ДАНС. Няма официална 
информация какво точно се проверява. Предупрежденията за крупни нарушения и предстоящи колосални санкции по 
агропрограмата за изтеклия програмен период, която разполагаше с 2.6 млрд. евро от ЕК, предизвикаха политическа буря 
и вероятно ще доведе до смени по върховете на фонда.  
 
Информацията за наложена огромна санкция по ПРСР за стария програмен период се върти от дни. Депутати от опозицията 
дори твърдят, че санкциите могат да стигнат 500 млн. евро. В сряда по време на парламентарния блиц контрол с 
вицепремиерите депутати от левицата обявиха официално, че имат информация за наложена финансова корекция в 
размер на 250 млн. евро и попитаха вицепремиера Томислав Дончев дали това е вярно. И Дончев, и ДФ "Земеделие" 
отказват да потвърдят сумата. ДФ "Земеделие" призна, че е имало претенции за налагане на санкция в размер на 235 млн. 
евро по общинските мерки, финансирани от програмата, но с намесата на фонда те били сведени до 33.3 млн. евро 
конкретно при тези проекти. В същото време в интервю за "Епицентър" шефът на фонда Румен Порожанов потвърди, че 
Европейската комисия е наела компания за извършване на одит относно процедури на общините и действията им като 
възложител. Според Порожанов още няма доклад за резултатите от този одит, който обхваща ударното усвояване на пари 
по общинските мерки през 2015 г. Вицепремиерът Томислав Дончев отговори уклончиво, че няма информация за санкция 
в такъв зловещ размер и че отказва да коментира страхове и слухове. 
 
Налагането на финансова корекция в размер от 250 млн. евро ще е абсолютен рекорд, ако се случи. Досега на България 
бяха наложени две плоски корекции - по програма "Околна среда" и по програма "Развитие на регионите". Корекцията 
при ОПОС бе в размер на 152.9 млн. лв. и възлизаше на 9.5% от проверени 239 договора. По ОПРР бе наложена плоска 
корекция за близо 133 млн. лв. И двете наказания бяха за сметка на бюджета, защото се приема, че нарушенията при тях 
са със системен характер и бенефициентите не следва да носят вина. Особеното е, че все пак хазната не загуби финансов 
ресурс от ЕС, тъй като предвидените за проблемните проекти пари бяха пренасочени към други проекти.  
 
С Програмата за развитие на селските райони обаче подобно пренасочване е невъзможно, защото старият програмен 
период приключи. Прехвърлянето на вината към общините пък ще е равносилно на фалит за огромна част от тях.  
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Новината за огромни санкции идва на фона на ударно харчене през последната година за усвояване на средства по стария 
програмен период и хвалби за рекордна усвояемост на средствата. В края на 2015 г. от ДФЗ ежеседмично обявяваха колко 
стотици милиони са разплатили, по окончателните им сметки усвояемостта е стигнала 94%. В същото време отдавна е ясно, 
че това е една от най-проблемните програми, с най-висок процент на грешки и периодично спиране или оттегляне на 
плащания. Общинските мерки, които сега се сочат като проблемни - за обновяване на развитието на населените места и 
за предоставянето на основни услуги в селските райони, бяха посочени като проблемни и в последния доклад за дейността 
на ресорната генерална дирекция в Брюксел. Общата им стойност е 1.1 млрд. евро. През годините ПРСР бе периодично 
санкционирана за различни типове нарушения - купуване на скъпи суперлуксозни джипове и яхти за селски туризъм, 
двойно финансиране на малки ВЕИ обекти с европари - от ПРСР и от друга европрограма, прахосване на големи ресурси 
за реклама и т.н.  
 
Още вчера в интервю за bTV Румен Порожанов обяви готовност да се оттегли от поста. Той не се притеснявал от проверката 
на ДАНС. Онзи ден Порожанов допусна, че е обект на натиск заради засегнати икономически интереси заради спрени 
проекти. ДФЗ отказал да разплати редица проекти за къщи за гости, както и плащане на две скъпи яхти по програмата за 
развитие на рибарството. Не били платени и 3-4 големи общински проекта. Порожанов допълни, че фондът е бил редовно 
проверяван. Лаконичен коментар за влизането на ДАНС във фонда вчера направи и премиерът Бойко Борисов. "По случая 
работят най-добрите експерти от ДАНС и прокуратурата. Борбата с корупцията се прави по най-високите етажи, там, където 
са парите", коментира Борисов. 
 
 
 
√ МОН окончателно остави новите учебници за догодина 
 
Само с историята ще се бърза още за тази есен, по другите предмети в първи и пети клас ще има указания 
 
Вече е окончателно ясно, че първолаците и петокласниците ще почакат още 1 г., за да се сдобият с нови учебници. През 
2016/17 г. те ще изучават всички предмети по досегашните си книги, но учителите ще трябва да нагодят старото 
съдържание към новите учебни програми. За целта ще получат методически указания от просветното министерство. Само 
по история за 5-и клас ще има нов учебник (тъй като само тук има съществени различия със старата програма), който може 
да е готов през октомври. Това се разбра след финалната среща между МОН и издателите, които вчера подписаха 
двустранно споразумение. 
 
Решението означава, че учителите ще трябва да допълват уроците съобразно заложените нови теми, или пък да премахват 
част от съдържанието, което според новите програми отпада. За целта просветното ведомство ще им подготви 
методически указания как да преподават нов материал по стари учебници, защото към тях няма да има никакви допечатки, 
притурки, свитъци и т.н., както се обмисляше. Просветният министър Меглена Кунева обясни, че й предстоят 
информационни срещи с над 3000 учители, планирани са и обучения на преподавателите. 
 
Не е ясно как 23-мата експерти в МОН по предучилищно и училищно образование ще успеят да обхванат хилядите 
преподаватели у нас. На въпрос дали учителите, особено от селата и малките населени места, ще могат да се справят с 
преподаването на нови теми, които обаче не са описани в учебниците, от МОН призоваха да не връщаме съсловието в 40-
те години на миналия век. "Учителите са готови да поемат това предизвикателство, те се чувстват подкрепени и обгрижени 
от МОН, впечатлена съм от тях", коментира министърът. 
 
Според Кунева новите програми нямат големи противоречия със старите учебници, въпреки че по редица предмети едни 
теми се заменят с други. По думите й фактът, че например континентът Африка се включва в учебното съдържание по 
география за 5-и клас, не прави сегашния учебник по този предмет непригоден. Зам.-министър Диян Стаматов посочи, че 
в днешно време 90% от учениците получават информацията си не през учебниците, а от интернет. Освен това всеки учител 
ще има свободата да реши как да преподава - по записки, с приложения или по друг начин, коментира той.  
 
Според МОН проблем има единствено с учебника по история за 5-и клас, който е с коренно променено съдържание - 
децата ще учат античност вместо българска история. Затова в този случай издателите са поели ангажимент, скрепен вчера 
със споразумение с МОН, да подготвят проекта на този учебник колкото е възможно по-скоро. Очаква се това да се случи 
още в края на септември. Докато дойде новият учебник, учениците ще преговарят наученото в по-долните класове. 
 
ДОГОВОРКА 
 
Според подписаното вчера споразумение издателите се ангажират да работят приоритетно по проектите на учебника по 
история за 5-и клас, които да внесат по-рано от крайната дата - на 9 юни вместо на 9 август т.г. Втората точка от него пък 
гласи, че те ще оттеглят жалбата си пред ВАС, с която оспорват форсирането на оценяването на проектите, разпоредено от 
бившия министър Тодор Танев. Той издаде наредба, според която проектоучебниците ще се оценяват поетапно в хода на 
подаването им в МОН, а не на крайната дата - 9 август т.г. 
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√ Москов разсрочи още едно обещание - за електронни талони и рецепти 
 
"До края на годината ще бъдат въведени е-идентификатор, е-здравно досие, е-рецепта и е-направление", обяви здравният 
министър Петър Москов пред БНТ. Така той обясни как ще се намали бумащината при личните лекари, от която те се 
оплакват от години и която също беше предмет на недоволство при протеста им наскоро.  
 
Това обаче е поредно отлагане на електронните услуги в здравния сектор. Преди няколко месеца Москов обяви, че 
електронният талон за преглед при специалист и електронната рецепта ще бъдат въведени най-късно от април, т.е. вече 
трябваше да са факт. Преди това се очакваше направлението и рецептата да са електронни от края на миналата година, а 
като причина за отлагането се посочи забавено финансиране от ЕС. 
 
Друго обещание на Москов в тази сфера беше въвеждането на електронна здравна карта. Тя трябваше да е факт също в 
края на 2015 г., но за нея вече дори не се говори. Частично ще бъде заместена от пръстовия идентификатор, който също 
ще закъснее с над половин година спрямо първоначалните заричания на здравния министър и се очаква най-рано през 
август. 
 
Отпечатъкът няма да има нищо общо с работата на лекарите, увери министърът по повод притесненията на 
общопрактикуващите, че така ще се засича реалното време за преглед, което по норматив е 15 минути и невинаги е нужно 
да се спазва. "Това са взаимоотношения между касата и здравноосигурените. Идеята е касата да има гарантирана 
информация, че вие й разрешавате да харчи пари от ваше име", обясни Москов. 
 
 
 
 
Монитор 
 
√ ЕК излезе с план за единна ДДС система 
 
Европейският съюз губи 50 млрд. евро на година от ДДС измами. Това посочиха от Европейската комисия при 
представянето на плана си за действие, който е първа стъпка към създаването на единна система за ДДС в Общността. 
През 2017 г. ЕК възнамерява да излезе с предложение за въвеждане на окончателни правила за единно европейско 
пространство по отношение на ДДС 
Освен създаването на единна система и мерки срещу измамите, планът на ЕК предвижда да бъде дадена по-голяма 
свобода на държавите-членки при прилагане на нулеви или намалени ставки на ДДС. В момента държавите членки трябва 
да се придържат към предварително определен списък със стоки и услуги, за които важи различният процент ДДС. 
Сега се предлагат две възможности. Първата е да се поддържа минимална стандартна данъчна ставка от 15% и редовно 
да се прави преглед на списъка със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки, въз основа на приноса 
от държавите членки. Втората възможност е да се премахне списъкът със стоки и услуги, за които могат да се прилагат 
намалени ставки. Това обаче ще наложи въвеждането на предпазни мерки, за да се предотвратят измамите и да се избегне 
нелоялната данъчна конкуренция в рамките на единния пазар, посочват от ЕК. И при двата варианта приложимите 
понастоящем нулеви и намалени ставки ще се запазят. 
Ще бъде запазен принципът на местоназначението, тоест ДДС ще се плаща в държавата, в която се консумират стоките 
или услугите. 
От ДДС в Общността през 2014 г. са постъпили почти 1 трлн. евро, което е 7% от БВП на ЕС. 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Министерството на финансите прогнозира бюджетен дефицит от 1,9% през 2016 г. 
 
Данъчните приходи ще растат както заради подобряването на макроикономическите индикатори, така и заради 
мерките от страна на приходните агенции 
 
 
Министерството на финансите (МФ) прогнозира по-нисък бюджетен дефицит за 2016 г. спрямо заложената цел при 
приемането на бюджета за настоящата година. Това става ясно от Средносрочната бюджетна прогноза на МФ за периода 
2017-2019 г., която предстои да бъде одобрена от Министерския съвет. 
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Ведомството на Владислав Горанов очаква дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 
2016 г. да се ограничи в рамките на 1,9% от брутния вътрешен продукт спрямо първоначало поставената цел недостигът в 
края на годината да бъде 2 на сто. 
 
Запазват се целите за дефицита за 2017 г. и 2018 г., съответно, на 1,4% и 1% от БВП, заложени в последната средносрочна 
бюджетна прогноза. Същата по размер консолидационна стъпка (около 0,5% от БВП) е предвидена и за 2019 г., когато се 
очаква дефицитът по КФП да е на ниво от 0,5% от БВП. 
 
МФ подчертава, че главен приоритет на провежданата фискална политика през следващите години остава стремежът за 
запазване на стабилността на публичните финанси, което следва да бъде постигнато чрез плавни и премерени стъпки за 
постепенна фискална консолидация в рамките на 0,4%-0,5% годишно за дефицита по КФП за периода 2017-2019 г. 
 
Постигането на целите за бюджетния дефицит за периода се изразява, от една страна, в намаляване на нивото на 
разходите като процент от БВП (от 39% от БВП през 2016 г. до 37,2% от БВП през 2019 г.), а от друга, в ръст на данъчните 
приходи през 2017 г. и 2018 г. спрямо 2016 г. (от 29,1% от БВП през 2016 г. до 29,6% от БВП през 2019 г.), при намаляване 
на общия размер на приходите от 37,1% от БВП през 2016 г. на 36,7% от БВП през 2019 г. 
 
Номиналният ръст на данъчните приходи се базира на прогнозата както за подобрени макроикономически индикатори 
(ръст на потреблението, ръст на вноса, инфлация, ръст на средната работна заплата и заетостта, и др.), така и на мерки от 
страна на приходните агенции за повишаване на приходите. 
 
Настоящата прогноза за периода 2017-2019 г. показва минимален номинален ръст на общите разходи за 2017 г. спрямо 
очакваното изпълнение за 2016 г. със 117,7 млн. лв., като за 2018 г. спрямо 2017 г. е 1,011 млрд.  лв. и за 2019 г. спрямо 
2018 г. е 1,208 млрд. лв., като с най-голям принос за този ръст са капиталовите разходи и социалните и 
здравноосигурителните плащания. 
 
Държавен дълг 
 
Освен това в края на периода съотношението държавен дълг към прогнозния БВП се очаква да не надвиши 30% спрямо 
25,7% в края на февруари 2016 г. 
 
„Основна предпоставка за нарастване на държавния дълг е потребността от осигуряване на средства за рефинансиране на 
дълга в обращение, финансиране на бюджетните дефицити и поддържане нивото на фискалния резерв като антицикличен 
механизъм за посрещане на текущи ликвидни дисбаланси“, поясняват от МФ. 
 
През следващите три години съотношението на лихвените разходи по държавния дълг се предвижда да не превишава 1% 
от прогнозния БВП. 
 
Икономически растеж 
 
През 2016 г. се очаква растежът на българската икономика да се забави до 2,1% в резултат на по-нисък нетен износ и спад 
на инвестициите, пише още в Средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г. Според нея до края на 2019 г. 
икономическият растеж плавно ще се ускори до 2,7%. 
 
Още по темата 
Икономическият растеж изпрати 2015 г. на 7-годишен връх 
Графика на деня: Какво задвижи икономиката на България през 2015 г.? 
 
Припомняме, че за 2015 г. бе отчетен 3% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП). 
 
Финансовото министерство очаква по-нисък принос на нетния износ поради по-умерено нарастване на износа заради 
високата база от 2015 г. Вносът също ще се забави по линия на суровините, необходими за експортно ориентираните 
отрасли, но от друга страна понижението в растежа ще бъде ограничено от ускореното потребление на домакинствата. 
 
В същото време се очаква благоприятната динамика на заетостта и нарастването на реалния разполагаем доход на 
домакинствата да подкрепят потреблението на домакинствата и растежът от втората половина на 2015 г. да продължи, 
достигайки 2,1% за 2016 г. 
 
В периода 2017-2019 г. икономическият растеж плавно ще се ускори до 2,7%, като основен принос за него ще имат частното 
потребление и инвестициите. 
 
Износът на стоки и услуги също ще нараства и заедно с повишението на вътрешното търсене ще доведат до ускоряване на 
растежа на вноса. 
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Пазар на труда 
 
Според съставената от МФ прогноза отчетените положителни тенденции на пазара на труда през 2015 г. се очаква да 
продължат и през 2016 г. Растежът на вътрешното търсене в частния сектор на икономиката през 2016 г. се очаква да 
подкрепи търсенето на труд и темпът на увеличение на заетостта слабо ще се ускори до 0,5%. 
 
Това ще доведе до продължаващ спад в нивото на безработица до 8,6%, но той ще бъде по-ограничен в сравнение с 2015 
г. 
 
Предприетите мерки за повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране се очаква да окажат по-силно влияние върху 
икономически активното население към края на прогнозирания период поради плавното повишение през годините на 
месеците възраст и стаж, необходими за пенсиониране. 
 
Очакванията за нивото на безработица са свързани с достигане на ниво около 7% в края на 2019 г. 
 
През 2016 г. доходите от труд ще продължат да се повишават с 2,7%, следвайки ускоряването на реалния растеж на 
производителността на труда, инфлационните процеси и повишеното търсене на труд в страната. 
 
В рамките на целия прогнозен период до 2019 г. се очаква възходяща динамика на доходите от труд и известно нарастване 
на дела на компенсациите на наетите в брутната добавената стойност. По този начин растежът на разходите за труд в 
реално изражение ще остане ограничен до ниво от 0,5-1% средно за 2016-2019 г. 
 
Инфлация 
 
Изменението на общото равнище на потребителските цени в края на 2016 г. се очаква да бъде положително. 
 
МФ очаква забавянето на дефлацията и обръщането на тенденцията да започнат през втората половина на годината. 
Средногодишната инфлация обаче ще остане отрицателна в размер на -0,8%. 
 
Енергийните стоки ще имат отрицателен принос за инфлацията в края на годината по линия на очаквания спад в 
международните цени на петрола и по-ниските вътрешни цени на горивата. 
 
Поевтиняването на еврото спрямо щатския долар ще продължи да способства за забавяне на дефлацията при 
нехранителните стоки. 
 
Нарастването на цените на хранителните стоки ще бъде близко до това от предходната година, а това в сферата на услугите 
се очаква слабо да се ускори, подкрепено от вътрешното търсене. 
 
Средногодишната инфлация през 2017 г. се очаква да бъде 1,1%, а в периода 2018-2019 г. тя да се ускори при допускане за 
по-високи международни цени на петрола и неенергийните суровини и засилване на вътрешното търсене. 
 
Влиянието на промените в данъчната политика върху динамиката на потребителските цени в страната се очаква да бъде 
сравнително слабо. 
 
Платежен баланс 
 
Очакваното по-умерено реално нарастване на износа и вноса през 2016 г. при продължаваща низходяща динамика на 
цените ще се отрази и в забавяне на индикаторите за търговия в номинално изражение. Темпът на нарастване на износа 
на стоки (3,4%) ще бъде по-голям от повишението на вноса (0,3%). 
 
Ръстът на общия износ на стоки и услуги (3,6%) също ще остане над този на вноса (0,4%). 
 
Подобрението на баланса по статията „Стоки и услуги“ напълно ще компенсира по-малкото трансфери от ЕС, свързани с 
преминаването към оперативни програми от новия програмен период 2014- 2020 г. 
 
Балансът на текущата сметка ще се покачи до 1,8% от БВП през 2016 г. От 2017 г. реалното нарастване на вноса ще бъде 
подкрепено и от ускорение във вътрешното търсене. 
 
Очакваното средногодишно покачване в цените на нефта и други водещи стоки във външната търговия на страната ще се 
отразят в по-осезаемо нарастване на дефлаторите и, съответно, в ускорение в номиналните растежи както на вноса, така 
и на износа. 
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Износът на стоки и услуги ще нараства от 4,9% през 2017 г. до 6,5% през 2019 г., а вносът – от 4,2% до 6,9%. Очакванията са 
ПЧИ да бъдат на нива около 3,7% от БВП в периода 2016-2019 г. 
 
Паричен сектор 
 
Паричното предлагане ще нарасне с 8% през 2016 г., като се очаква този темп да се повиши леко през следващата година 
до 8,3%. Тенденцията на плавно ускоряване на ръста на годишна база на широките пари ще се запази и до 2019 г., когато 
той ще достигне 9%. 
 
Депозитите в банковата система ще нарастват с близки темпове до тези на паричното предлагане през целия прогнозен 
период. През настоящата и следващата години основен принос за това ще имат овърнайт депозитите, но през 2018 г. и 
2019 г. растежът им ще се забави за сметка на ускоряването на по-ниско ликвидните депозити (с договорен матуритет и 
договорените за ползване след предизвестие). 
 
Кредитирането за частния сектор ще се активизира плавно в периода 2016- 2019 г. В края на 2016 г. растежът му на годишна 
база ще остане леко отрицателен (-0,4%), което в най-голяма степен ще се дължи на провеждащите се в банковия сектор 
прегледи на качеството на активите и предстоящите стрес тестове. По-забележимо ускоряване на темпа на растеж на 
кредита за частния сектор ще има през 2017 г. до 2,4%, а в края на 2018 и 2019 г. той ще достигне съответно до 4,2% и 5,5%. 
 
Основен двигател за това ще бъде нарастването на корпоративните кредити, които през 2016 г. и 2017 г. ще покриват 
предимно нужди от оборотни средства, докато през последните две години от разглеждания период ще нараства ролята 
на инвестиционните кредити. 
 
Кредитите за домакинства също ще се ускорят, благодарение както на потребителските, така и на жилищните кредити, 
влияние за което ще окажат прогнозираното ускоряване на растежа на частното потребление, положителните тенденции 
на пазара на труда от гледна точка на заетост и доходи и започналото възстановяване на пазара на недвижими имоти. 
 
 
Infostock.bg 
 
√ Елхим Искра ще гласува за брутен дивидент от 0,035 лв. на акция за 2015 г. 
 
Чрез електронния сайт Infostock.bg публичната компания „Елхим Искра" АД-Пазарджик представи покана за свикване на 
Редовно общо събрание на акционерите (ОСА) и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 
16.06.2016г. от 11:00 часа в гр. Пазарджик-4400, ул. Искра 9. 
 
В дневния ред ще бъде гласувано предложение за разпределение на печалбата за 2015 г. Съветът на директорите ще 
предложи печалбата за 2015 година да се разпредели както следва: Сума в размер на 878 794 (осемстотин седемдесет и 
осем хиляди седемстотин деветдесет и четири) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на 
акция: 0,035 лева; 
 
Начало на изплащане на дивидента ще бъде на 15.09.2016 година, а срокът за изплащане на дивидента - три месеца. 
Начинът на изплащане ще бъде чрез „Централен депозитар" АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик. 
 
В сесията на БФБ-София от 04 април 2016 г. към 16:22 ч. бяха прехвърлени 10 290 акции на Елхим Искра АД на обща стойност 
11 627 лева, при последна цена от 1.13 лева за акция. От началото на годината акциите на компания са се понижили с 5.83% 
при пазарна капитализация от 28 372 503 лева. 
 


