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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Стандарт 
 

 
 
 
Милиарди изтичат в чужбина заради слабия ни капиталов пазар 
√ Всички големи компании трябва да са на борсата 
Ще станем богати, когато си оправим бизнес климата и образованието, казва Васил Велев 
 
Растеж и стабилност, финансова политика, инвестиции и експорт са основните теми на националната дискусия "Да! 
На българската икономика", която се организира от в. "Стандарт". Коментар по тях дава Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.   
 
- Господин Велев, настоявате средносрочната бюджетна прогноза на финансовото министерство за 2017-2019 г. да бъде 
разглеждана в съвета за тристранно сътрудничество. Защо? Кои параметри ви смущават и кои приемате? 
- Според нас трябва да се разгледа в съвета за тристранно сътрудничество най-малкото защото в прогнозата са предвидени 
нивата на минималната работна заплата, въз основа на които след това ще се водят преговорите за минималните 
осигурителни доходи. Тези нива се приемат за даденост, без да се води дискусия. Самата прогноза като цяло смятаме, че 
отговаря на реалностите, запазва стабилността на данъчната система при ниско ниво на преките данъци и ниско ниво на 
преразпределение на БВП през бюджета. Това безспорно го подкрепяме. Има нарастване единствено на осигуровките с 
по един процент през 2017 и 2018 г., които са част от пенсионната реформа, и неголямо увеличение на акциза на цигарите. 
Добрите данни за изпълнението на бюджета в първите месеци на тази година обаче показват, че правителството може да 
има по-амбициозни цели за бюджетния дефицит. Макар и плавно намаляващ според прогнозата от 1.8% за т.г. до 0.5% за 
2019 г., това означава още 6 млрд. лв. нарастване на държавния дълг. Още повече, че се предвижда ръст на БВП между 2 
и 3% през този период. И ако при такъв ръст имаме дефицит, какво ще правим при икономически спад? Нашата препоръка 
е да се правят реформи, за да се ограничава дефицитът и да се върви към балансирани бюджети. 
- Има ли опасност страната да влезе в дългова спирала? 
- Има такава опасност, защото ние при минимална инфлация в следващия период имаме нарастване на социални разходи. 
И при недостатъчен ръст на икономиката, който да покрие тези нарастващи плащания, трябва да увеличаваме дефицита, 
който се финансира с дълг, тъй като е много трудно да се режат социални плащания. За пет години сме увеличили двойно 
държавния дълг и за следващия период неговото нарастване е горе-долу в съответствие с нарастването на БВП. Вярно е, 
че ще остане под 30% към БВП, но беше 15% в началото на кризата. Така че преизпълнението на приходите трябва да се 
използва за по-бързо свиване на дефицита. 
- Смятате ли, че българската икономика има потенциал за по-висок ръст от заложените 2.5% догодина, при 3% през 2015 
г.? 
- Изненадващо голям бе ръстът за м.г. и се дължи най-вече на ударното инвестиране на европейски фондове. Повече от 2 
млрд. лв. са инвестирани спрямо това, което се предвижда средногодишно за тази и следвате три години. Ние сме 
отворена икономика, а според прогнозите в ЕС се предвижда ръст от 2%, а в световната икономика за този период - между 
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3 и 4%. С 2.7% през 2019 г. ние сме в междинно положение. Но трябва нашата икономика да расте значително по-бързо от 
европейската, за да се приближаваме до средните доходи в ЕС. Така че трябва да се търсят резерви, а те са в провеждане 
на реформи, които да позволят подобряване на средата за инвестиции, да се създават нови работни места, да се 
увеличават доходите. 
- Смятате ли, че бизнес средата у нас е добра за инвестиране? 
- Подобряването на бизнес средата е много важен фактор за привличане на инвестиции. На първо място, включваме 
работата на институциите и ограничаването на корупцията, което няма как да се постигне без по-добро функциониране на 
регулаторните органи, на съдебната система и държавните институции. Резултат от това ще е намаляването на сивия 
сектор, защото когато публичните услуги са качествени и хората виждат, че данъците им са използвани правилно, те с по-
голямо желание ще ги плащат. Много е важно да се стремим да въвеждаме само минимално изискуемите от европейското 
законодателство административни тежести за бизнеса. Защото много често при нас значително се надвишават 
рестрикциите, които Брюксел изисква. Например Законът за счетоводството, който е в сила от 1 януари, значително 
завишава минималните норми и изисквания по европейска директива към финансовите отчети на малки и средни 
предприятия - за съдържание, за одити, за вписване в Търговския регистър и т.н. Това е една ненужна допълнителна 
административна тежест. Например директивата казва: малките и микропредприятията не е нужно да се одитират. Но ние 
сме предвидили одити и за микропредприятията даже ако те са акционерни дружества. А праговете като продажби, 
численост на персонала, балансова стойност на активите, под които не е необходим одит, са 4 пъти по-ниски, отколкото 
директивата позволява. Очевидно, за да имат работа одиторите, се тормози бизнесът, който произвежда и създава 
продукт. При това тези промени не са на правителството, то не е внесло закона в този вид. Тези промени се появиха между 
първо и второ четене в парламента. И това не е отделен случай. Настояваме нормотворчеството да е с поглед към реалния 
бизнес, към икономиката. И да е удобно на тези, които създават стойност, а не на тези, които я преразпределят. 
- А когато е лесно и удобно за бизнеса, тогава няма да има и предпоставки за корупция. 
- Важен фактор за ограничаване на корупцията е електронното управление, ограничаване на взаимодействието бизнес-
държавна администрация, автоматизирането на услугите. Това може да стане чрез въвеждане на електронни търгове. 
- Защо толкова години не се случва тази електронизация? 
- Защото безспорно има голяма съпротива от средните нива на администрацията. Нито един състав на парламента или на 
правителството не може да реши всички проблеми, без да се опре на държавната администрация. И трябва повече воля 
за реформи, за промени. Въпреки че в два закона е записано, продължава изискването на документи от бизнеса, с които 
държавната администрация разполага. Тя би трябвало да се снабди електронно с тези документи. 
- Какво друго ще подобри бизнес средата и ще увеличи инвестициите? 
- Трябва административна и съдебна реформа - те са основополагащи, защото без тях, останалите реформи няма как да се 
състоят и няма да са устойчиви. Неотложна е и реформата в образованието. Недостигът на кадри става все по-задържащ 
фактор в нашето развитие. Имаме недостиг не само на специалисти, но и на хора със средно образование. Децата са 
избягали от математиката и техническите специалности още в основното си образование и няма как да очакваме да има 
кандидати за инженерни специалности. Принципът "парите следват ученика" е пагубен. За да се привлече по-голям 
бюджет, се измислят модерни специалности, професионалните училища се превърнаха в езикови гимназии, които готвят 
кадри за колцентровете, а не за индустрията. 
- Как ще коментирате корупционните скандали, които се решават след намесата на премиера? Виждате ли политическа 
воля за прекъсването на корупцията? 
- Много трудно реализуема задача и изисква много воля, твърдост и постоянство, за да има осезаем напредък. Колкото и 
да е спорно това премиерът да спира обществени поръчки, ако е еднократно и води до подобряване на средата, то е 
приемливо. Разбира се, не трябва да се превръща в практика. Трябва да се подобри функционирането на целия механизъм 
на основата на закона. Според нашите анкети, над 70% от поръчките са с предизвестен победител, което е страшно. Тук 
решението е ограничаване на субективния фактор. Ако най-добрата цена печели при всички допускания за участие, няма 
как да се манипулира един такъв търг. Но ако има много други фактори, има опасност от корупционни практики. Защо на 
фондовата борса няма корупционни практики? Там, който дава повече, печели - той купува акциите. 
- Има ли перспектива пред капиталовия пазар у нас? 
- Пазарната капитализация на борсовите компании преди кризата беше достигнала половината от БВП, а сега е 10% от БВП. 
Макар, че тогава имаше балон, в момента капиталовият пазар у нас вегетира и не е на равнището, което би трябвало да 
бъде, изхождайки от нивото и мащаба на икономиката ни. Така че там има потенциал, но трябва стратегия за това. 
Многократно сме предлагали, че е добре и от гледна точка на капиталовия пазар, и от гледна точка за подобряване на 
корпоративното управление, големите компании да са листнати на борсата, да работят по правилата на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа, за разкриване на информация, за прозрачност. В това отношение може да се разгледа 
листването на големи компании от енергетиката. Друга възможност е привличане на инвестиции за инфраструктурни 
проекти. В страната има няколко милиарда, които всъщност са инвестирани от институционални инвеститори в чужбина 
поради липса на подходящи инструменти у нас. Това е насоката за развитие, а не това, което напоследък се лансира от 
Централния депозитар за служебно разпореждане с чужди акции, което е недопустимо. Това дори като говорене е вредно 
за инвестиционния климат. Според нас капиталовия пазар е пропусната възможност за икономиката ни. 
- Как и кога ще станем богати поне до средните нива в Европа? 
- Когато започнем да работим с тяхната производителност. Което не е толкова трудно. Имаме добра данъчна среда, 
политическа стабилност, трябва да си оправим бизнес климата и образованието. 
- Доколко бизнесът има "заслуга" за това, че не можем да настигнем Европа? 
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- Средният и малкият бизнес у нас, който като брой заети безспорно преобладава, работи в конкурентна среда и няма 
много отрицателни примери, за които да се срамуваме, че сме предприемачи. Основно проблемите са там, където 
държавата и общините са възложител. А където се продава в остра конкуренция с целия свят, там предприемачите 
доказват себе си. Кризата отдавна отся случайно попадналите. Положителните примери доминират. 

 
 
Днес.бг 
 
√ По-висока МРЗ щеше да обезсмисли сините карти! 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред Bloomberg TV Bulgaria 
 
В списъка с дефицитни специалности на Министерството на труда и социалната политика не трябва да се включат 
инженерни професии от традиционни индустрии, като машиностроенето, а не само от IT сектора" . 
 
Това заяви по Bloomberg TV Bulgaria председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев, който освен за промените в професионалното образование говори и за сините карти за трудови мигранти. Той 
коментира и данните за 83% спад на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за първите два месеца на 2016 спрямо същия 
период преди година. 
 
"Все пак в машиностроенето са заети пет пъти повече хора, отколкото в IT сектора", пресметна той. 
 
От АИКБ благодарим на правителството, че облекчи процедурата по назначаване на чужденци, премахвайки пазарния тест, 
както и че намали тяхната минимална работна заплата (МРЗ) на два пъти средната, защото при нива от трикратно по-високо 
минимално възнаграждение, това щеше да обезсмисли промяната, тъй като много малко отрасли в България могат да си 
позволят да изплащат подобни заплати, заяви Велев. 
 
"Дори и при нива от 1,5 пъти средната заплата няма опасност от дъмпинг, а и това е общото европейско ниво". 
 
Колкото и шокиращи да са данните за намаляване на чуждите инвестиции в България за периода януари-февруари, те са 
са повлияни от единичната неравномерно разпределена голяма инвестиция в рафинерията в Бургас, заяви Велев. 
 
"Ако изгладим сезонно данните понижението е само с 50%". 
 
 
БНР 
 
√ Работодатели и граждани са против увеличението на добавката "задължения към обществото" 
 
 
По това време на годината, обичайно НЕК и ЕРП-тата предявяват заявления в КЕВР с претенции за изменения в цената. 
Естествено, досега нямаме регистрирана претенция за намаление. Очаквахме да има подобно заявление, но 
конкретния размер на заявеното увеличение от страна на НЕК превишава и най-песимистичните ни прогнози. 
Това каза за предаването „Нещо повече“ по „Хоризонт“  заместник- председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Румен Радев по повод искането на НЕК КЕВР да увеличи добавката "Задължения към 
обществото". Той е категоричен, че колкото повече бъдат ограничавани безобразията в енергетиката, толкова повече  
обществото ще има основания за по-ниска цена на електроенергията. 
 
Още от 1-ви август, миналата година с това увеличение, основната базова индустрия, която е електроинтензивна, среща 
големи затруднения при реализация на продукцията си на пазара. Нас ни лъжат вече 11-и месец с това, че ще влезе в сила 
наредба, с която ще намалят тежестта върху нас, свързана с разходите за електроенергия от възобновяеми източници. 
 
Енергийният експерт от Гражданско движение ДНЕС Георги Христов допълни, че не само бизнесът ще страда от новото 
повишение на цените. Никой няма да промени бюджета на училищата и детските градини заради повишените цени, 
изтъкна той: 
 
От принципна гледна точка, ценовата политика е пряко отражение на политиката в даден сектор. Тази ценова политика, 
която се провежда в последните години, е показателна за безобразията, за неуправляемостта и за волунтаризма в този 
отрасъл, който остана единствения жив отрасъл в българската икономика 
 
Защо точно НЕК прави това предложение? Защото НЕК е бунището, което съзнателно се създаде от политиците и не само 
от политиците. Вместо тя да е националният търговец с електроенергия, там сега се струпват всичките боклуци от 
волунтаристичната политика на правителствата. Нито аз, нито вие, нито детските градини са виновни, че се натрупаха 
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толкова много ВЕИ-та., че ТЕЦ „Марица“ 1 и 3 имат цени, които са абсурдни. Т. нар. „добавки“, от 2007 г. насам станаха 9! 
Тези добавки са волунтаризъм!Те изваждат от структурата на цената някакви разходи, които се фактурират повторно! 
Погледнете цената от 2007г. досега- 100 и няколко процента увеличение на цената на тока чрез добавките. Тази добавка, 
която сега искат отново да се увеличи , е добавката, която компенсира централите 1 и 3, с които се товари НЕК. 
 
Срещу кредитите които се вземат в енергетиката се вземат за обезпечения цени и социални постижения изтъкна Христов. 
Според него настоящият състав на КЕВР е „най-скандалният, откакто съществува комисията“ 
 
Интервюто с Румен Радев може да чуете тук. 
 
 
Actualno.com 
 
√ Работодатели и граждани са против вдигане на добавката "задължение към обществото" 
 
По това време на годината, обичайно НЕК и електроразпределителните предприятия (ЕРП) предявяват заявления в 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с претенции за изменения в цената. Естествено, досега нямаме 
регистрирана претенция за намаление. Очаквахме да има подобно заявление, но конкретния размер на заявеното 
увеличение от страна на НЕК превишава и най-песимистичните ни прогнози.  
Това каза пред БНР заместник- председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен 
Радев по повод искането на НЕК КЕВР да увеличи добавката "задължение към обществото". Радев смята, че колкото 
повече бъдат ограничавани безобразията в енергетиката, толкова повече обществото ще има основания за по-ниска 
цена на електроенергията.  
"Още от 1 август миналата година с това увеличение, основната базова индустрия, която е електроинтензивна, среща 
големи затруднения при реализация на продукцията си на пазара. Нас ни лъжат вече 11-и месец с това, че ще влезе в 
сила наредба, с която ще намалят тежестта върху нас, свързана с разходите за електроенергия от възобновяеми 
източници", каза Румен Радев.  
Енергийният експерт от Гражданско движение ДНЕС Георги Христов допълни, че не само бизнесът ще страда от новото 
повишение на цените. Никой няма да промени бюджета на училищата и детските градини заради повишените цени, 
изтъкна той.  
"От принципна гледна точка, ценовата политика е пряко отражение на политиката в даден сектор. Тази ценова политика, 
която се провежда в последните години, е показателна за безобразията, за неуправляемостта и за волунтаризма в този 
отрасъл, който остана единствения жив отрасъл в българската икономика", смята Христов. 
"Защо точно НЕК прави това предложение? Защото НЕК е бунището, което съзнателно се създаде от политиците и не само 
от политиците. Вместо тя да е националният търговец с електроенергия, там сега се струпват всичките боклуци от 
волунтаристичната политика на правителствата. Нито аз, нито вие, нито детските градини са виновни, че се натрупаха 
толкова много ВЕИ-та., че ТЕЦ „Марица“ 1 и 3 имат цени, които са абсурдни. Така наречените „добавки“, от 2007 г. насам 
станаха 9. Тези добавки са волунтаризъм. Те изваждат от структурата на цената някакви разходи, които се фактурират 
повторно. Погледнете цената от 2007 г. досега - 100 и няколко процента увеличение на цената на тока чрез добавките. Тази 
добавка, която сега искат отново да се увеличи, е добавката, която компенсира централите 1 и 3, с които се товари НЕК", 
каза Георги Христов.  
Срещу кредитите които се вземат в енергетиката се вземат за обезпечения цени и социални постижения, посочи още той. 
Според него настоящият състав на КЕВР е „най-скандалният, откакто съществува комисията“. 
 
 
БНТ 
 
√ НАП проверява 5500 луксозни автомобила за "данък уикенд" 
 
НАП започва проверки на фирми - собственици на 5500 луксозни автомобила в цялата страна. Колите са декларирани само 
за служебно ползване, което дава право на собствениците им да ползват данъчен кредит в пълен размер. Данъчните обаче 
се съмняват, че някои бизнесмени си връщат неправомерно ДДС. Проверките идват, след като в началото на годината 
заработи т.н. данък уикенд, който задължава фирмите да посочват пред НАП кои активи ползват за служебни, и кои - за 
лични нужди. 
 
От НАП са направили нещо много хитро - сравнили са данните, с които разполагат за въпросните автомобили, с масива 
информация за годишните технически прегледи от системата на Автомобилната администрация. Така е станало ясно, че 
тези автомобили, които струват стотици хиляди левове, са навъртели стотици хиляди километри. 
 
Декларирани само и единствено за служебно ползване, обаче, те събуждат съмнение у данъчните, че това не е съвсем така 
и сега започват проверки. Проверките ще установяват ползват ли се тези автомобили и за лични нужди и декларирано ли 
е това счетоводно. С проверките се цели да се пресекат измамите - лични автомобили да се регистрират като фирмени и 
така собствениците им да възстановяват неправомерно 20% ДДС от държавата. Знаете, в началото на годината бяха приети 

http://bnr.bg/post/100682998/rabotodateli-i-grajdani-sa-protiv-uvelichenieto-na-dobavkata-zadaljenia-kam-obshtestvoto
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указания на МФ и НАП, според които т.нар. "данък уикенд" ще се изчислява от всяка фирма по избрана от самата фирма 
методика. На база на процентното съотношение лично-служебно ползване ще се приспада и част от данъчния кредит на 
въпросната фирма. 
 
Важно е да повторим, тези коли будят съмнение, защото няма нито един счетоводен запис или документ за лично ползване 
при навъртени стотици хиляди км. НАП няма да се ограничи само с автомобилите, обаче. 
 
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Това означава, че тази кола не само, че не е ползвана единствено и само за служебни 
цели. По-скоро обратното - ползвана е единствено и само за лични нужди. И нека отново подчертая - това деформира 
данъчната практика, деформира справедливостта, при която всеки гражданин плаща ДДС, а за определени групи 
покупката на определена вещ става прост с 20% по-евтино, така че това ощетява не само бюджета, не само фиска, ощетява 
всеки българин. Паралелно с това НАП оценява риска от това, да има скъпоструващи имоти, скъпоструващо имущество, за 
което ние знаем, че се използва за лични цели. Откъде знаем? Ами например има множество недвижими имоти, които се 
декларирани като офиси, но в тях всъщност са регистрирани с постоянните си адреси собственикът и децата му, и съпругата 
му, и всички останали. 
 
Санкцията ще бъде една - фирмите и собствениците-нарушители ще трябва да възстановят ДДС на държавата, но с лихви. 
Те ще имат право да обжалват тази санкция пред съд, обаче. В крайни случаи, може да се стигне до ревизии, уточниха от 
НАП. 
 
Засега тези 5500 автомобила са над един определен праг като цена. Според наши източници, става дума за автомобили за 
над 100 000 лева. Не липсват, обаче, и казуси при изчисляването на данък уикенд. И от бизнесмени, които не са 
задължително недобросъвестни. 
 
Иво Мирчев, съуправител на фирма за мобилни приложения: Ако реша да закупя служебен или личният да го регистрирам 
като служебен, това означава повече разходи, описване колко време съм го ползвал, лични и пр. И т.н. Искам да се 
дистанцирам от това нещо и да не завися от държавата. Всъщност това, което се случва е, че вместо да бъде улесняван 
всеки, който прави бизнес или който въобще гради нещо, се получава обратното - налагаме нови изисквания, нови 
бюрократични спънки на хората и по този начин те биват затруднявани. Не само тези, които злоупотребяват с личните 
автомобили, когато ги регистрират на фирмите си, но и тези, които съвсем добросъвестно са решили да ги използват за 
служебни. 
 
Според друга част от бизнеса, обаче, изчисляването е по-справедливо. И не чак толкова сложно - особено за 
автомобилите. 
 
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България: Когато се използва за лични цели, не е необходимо 
това ползване, този пробег да бъде вписван в пътния лист, който отчита служебното ползване, просто ще бъде написано, 
че е за лично ползване. Т.е. тези км, които са сутрин от местоживеенето до местоработата на бизнесмена, те ще бъдат 
за лично ползване. 
 
Накрая на месеца НАП трябва да има общ пробег на километрите на автомобила и съотношение - лично-служебно 
ползване. 
 
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Компаниите все още имат възможност да декларират сами какво е процентното 
съотношение на личната употреба на тези активи. И това е, според нас, по-безболезнения начин да се фиксира на принципа 
на, ако щете, пробег за колата за месеца, лична и служебна употреба, или временно ползване на недвижимия имот в 
рамките на петте работни дни и двата почивни и на тази база да се изчисли дължимия ДДС. Това е много по-безобидния 
начин, отколкото да започне проверка, която да прерасне в ревизия, да се събира ДДС с лихви, това да е свързано с 
ревизии, с обжалвания на актове и т.н. 
 
Проверките на НАП на луксозните автомобили ще продължат седмици. 
 
Оттук нататък това, което предстои, съвсем скоро фирмите, регистрирани по ДДС, ще могат да избират - дали да водят 
счетоводство за данък уикенд или да се откажат от това и да се възползват от друга схема: автоматично да получават 
само 50% от данъчния кредит върху служебни стоки. Това ще стане възможно, ако бъде прието искането за изключение 
от правилото, което България отправи към ЕК. 
 
И друго важно нещо: тепърва НАП ще започне да облага и т.н. непарични данъчни доходи на собствениците и служителите 
на фирмите. За доход може да се счита използването на даден актив именно за лични нужди. Заради което ще бъдем 
облагани с данък общ доход и осигуровки. Но това предстои тепърва. 
 
Вижте репортажа с участието на Добрин Иванов тук. 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/nap-proveryava-5500-luksozni-avtomobila-za-dank-uikend
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
В. 24 часа 
 
√ Бойко Борисов: Ако открием нефт и газ, ще даваме по $ 5 млрд. за социални дейности 
 
До дни почват да търсят залежи в блока “Хан Аспарух”, североизточно от Варна 
 
“Не искам да пророкувам, но ако се открие нефт и газ в Черно море, следващите поколения на България ще са други. 
Представете си $ 5 млрд. на година да не даваме, а да ги разпределяме за социални дейности.” Това каза премиерът Бойко 
Борисов в Бургас и на два пъти се прекръсти на слизане от сондажния кораб “Нобъл Глоуб Тротър II”, който от идната 
седмица ще дупчи Черно море за нефт и газ в блока “Хан Аспарух”, североизточно от Варна. 
 
Плаващото чудо акостира в “БМФ Порт Бургас” на бизнесмена Кирил Домусчиев и до два дни ще отплава за проучванията 
на север. Внушителният му вид впечатли гостите, които научиха, че за да мине през мостовете на Босфора, е трябвало да 
бъде свалена кулата му със сондата. 
 
Проучванията за нефт и газ във водите на България ще траят от 4 до 5 месеца. Те ще се извършват от консорциума между 
гигантите “Тотал”, ОМV и “Репсол”. 
 
На церемонията по старта на сондажите присъстваха френският и австрийският посланик, вицепремиерът Томислав 
Дончев, министрите на енергетика Теменужка Петкова, на екологията Ивелина Василева, на транспорта Ивайло 
Московски, кметът на Бургас Димитър Николов и депутати. 
 
“Това е изключително важен ден за българската енергетика по пътя към нейната независимост”, каза министър Петкова. 
Тя определи 19 април като повратна точка в тази насока. 
 
Премиерът бе възхитен от плаващото чудо и изказа надежда, че мисията му ще е успешна. 
 
“Искрено се надявам, че щом фирми като “Тотал”, ОМV и “Репсол” плащат по 220 хил. евро наем на ден за този кораб, 
знаят какво търсят. Проучванията ще им струват 140 млн. евро”, заяви Борисов. И добави, че в началото оптимистите за 
залежи на нефт и газ в Черно море са били малко, но прелиствал архивите, установил, че има смисъл да се дупчи. 
 
“Много отдавна България е можела да добива свой нефт и природен газ, вместо да плаща от $ 4 до 6 млрд. на година за 
доставката им”, заяви премиерът. Преди време това изисквало да се вземе “най-трудното и невъзможно решение”. Сега 
политическата воля и ясната цел на правителството дали зелена светлина на проучванията. 
 
“Ако се открият нефт и газ, това ще бъде уникално за България. На нас не ни се вярва, но следващите поколения ще го 
оценят”, заяви премиерът. На няколко пъти той емоционално възкликна, че още не може да повярва, че сондажният кораб 
е в България. 
 
Според него съседна Румъния вече внася под 10% газ, което се дължало на откритите собствени залежи в Черно море. 
 
Борисов припомни, че щом паднал първия му кабинет през 2013 г., веднага били прекратени концесиите и попита: “Защо?” 
Министър Петкова допълни, че още на 4 декември 2014 г. второто правителство на ГЕРБ открило процедура за проучвания 
за нефт и газ в блока “Силистар”. 
 
На метри от тръбите за газопровода “Южен поток” Борисов намекна, че “Южен поток” отново може да тръгне. 
 
“Да не ме разбере някой, че съм против някого, но факт е, че руските тръби не си не ги взимат, а докарват още. Защото 
знаят, че може и ще бъдат използвани. Но нека не говорим предварително. Нашият, българският интерес преди всичко, 
след това ще помогнем и на другите да запазят своя, транзитирайки наша и чужда газ”, заяви Борисов. 
 
“Нобъл Глоуб Тротър II” ще остане в Бургас до петък. След това потегля на север и до 10 дни ще стигне района за 
проучвания. От “Тотал” увериха, че сондажите ще се извършват при минимално въздействие върху околната среда и 
голяма безопасност. 
“Нобъл Глоуб Тротър” е последно поколение сондажен кораб, пуснат на вода през 2013 г. 
 
Дълъг е, колкото 2 еърбъса А 380 Ще работят 180 души. 
 
“Тотал” е четвъртата по големина нефтена компания в света и втората по производство на слънчева енергия. Корабът ще 
пусне сонда първо на 2000 м дълбочина до скалите и оттам още 4000 м надолу. 
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“Това е голямо предизвикателство за нас, представете си, все едно сте на последния етаж на Айфеловата кула и искате със 
сламка да уцелите гърлото на шише бордо”, каза управителят на “Тотал” за България Кзавие Фожрас. 
 
И обясни, че ако бъдат открити залежи в блока “Хан Аспарух”, ще се правят нови проучвания за количеството и качеството 
им и после ще се пристъпи към реален добив. Процесът изисквал изсипване на хиляди тонове цимент, за да няма 
екологични проблеми на мястото на дупчене. 
 
“След като приключим, всичко ще бъде почистено и ще се направят замервания за чистотата на водата”, каза Фожрас. 
Досегашните проучвания давали основание да се смята, че в българските води има залежи от синьо гориво. В румънските 
вече открили две находища на нефт и газ. 
 
Логистичният център на “Нобъл Глоуб Тротър II” ще бъде във Варна, откъдето с два хеликоптера ще се сменят екипажите. 
На пристанище “Леспорт” ще се складират различните видове сондажно оборудване, като партньор на “Тотал” от 
българска страна ще е консорциумът между “Бон Марин” и испанската компания Geodis. 
 
От 2 до 30% от добитото е за държавата 
 
80 млн. лв. бе бонусът, който плати на държавата “Тотал” през 2012 г. при влизане в сила на договора за търсене и 
проучване на нефт и газ в блок “Хан Аспарух”. 
През 2013 г. към договора бе подписан анекс, с който към “Тотал” се присъединиха “Репсол” и OMV. 
 
Докато тече търсенето и проучването, титулярят на разрешението заплаща ежегодно годишна такса площ от 1,138 млн. лв. 
За 5 г. средствата са над 5,7 млн. лв. Ако бъде открито находище и започне добив, то се плаща годишна концесионна такса, 
която според закона е от 2 до 30%. 
 
 
√ На избори вече може да се гласува срещу всички 
 
Правната комисия на парламента прие и на второ четене правилата: Без социология в медиите 21 дни преди вота. 
Забраняват местните коалиции от партии. Секциите ще отварят с час по-късно 
 
Революционно нововъведение в избирателната бюлетина - отговор “Не подкрепям никого”, прие правната комисия на 
Народното събрание, като утвърди и на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 
 
С това се търсят два ефекта - допълнително увеличение на активността и редуциране на дела на невалидните бюлетини, 
обясни след заседанието секретарят на парламентарната група на РБ Димитър Делчев (ДБГ). 
 
Забранява се огласяването на социологически проучвания по време на цялата кампания преди всякакъв вид избори, прие 
изненадващо комисията по предложение на Патриотичния фронт и ГЕРБ. До момента съобщаването на резултати от 
социологически сондажи бе забранено само в деня за размисъл. 
 
Кампанията се съкращава с една седмица - на 3 седмици вместо месец. Така се предотвратявало изпадането в апатия на 
избирателите, разясни шефът на комисията Данаил Кирилов от ГЕРБ. От друга страна, се щадял по-скромният бюджет на 
малките партии. Във Франция кампаниите са 14 дни, в Чехия - 16, даде пример Кирилов. 
 
По негово предложение парламентаристите осигуриха с час повече сън за гласоподавателите и за членовете на 
секционните комисии, като изместиха началото и края на изборния ден с часа - от 7 до 21 ч вместо от 6 до 20 ч. В ГЕРБ били 
склонни и на по-ранно приключване - още в 19 или 20 ч. 
 
Както първи “24 часа” писа, управляващите залагат задължително гласуване и дерегистрация от избирателните списъци на 
хората, неупражнили правото си. Така ако пожелаят да участват в следващ вот, ще трябва да заявяват желание да бъдат 
възстановени до 30 дни преди датата на провеждането му. 
 
В цялата страна партиите ще се явяват на вота с единна номерация по жребий, теглен от ЦИК. 
 
От есента българите в чужбина ще си имат свой многомандатен избирателен райони - 32-и, който ще вкарва до 4-ма 
депутати в парламента. 
 
ГЕРБ предлага електронното гласуване да е експериментално до редовния парламентарен вот през 2018 г. Това е един от 
въпросите, по които партията на Бойко Борисов влиза в сблъсък с РБ. От блока го искат незабавно. Освен това настояват за 
машинно гласуване и броене, което бе отхвърлено, както и за запазване на сегашния принцип на преференциите. 
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Забраняват се местните коалиции, реши мнозинството по предложение на ПФ. В отделните избирателни райони ще се 
регистрират само инициативни комитети, а не коалиции от партии. Те могат да издигат само по 1 съветник. Коалициите ще 
се регистрират само на национално ниво в ЦИК. 
 
За да довършат всички текстове от кодекса, от комисията ще работят до късно тази нощ (вторник срещу сряда - б.а.). Целта 
е още в четвъртък правилата да влязат за окончателно приемане от пленарната зала. 
 
 
 
√ Все повече и все по-изобретателни кражби на ток 
 
Расте броят на кражбите на ток, а измамниците стават все по-изобретателни. Само за първите 3 месеца на тази година от 
ЧЕЗ са констатирали 1 900 случая. Във вторник стана ясно, че крадци са задигнали медната обвивка на петкилометров 
кабел на столичното енерго, а загубите за компанията са на стойност около 100 000 лв, съобщава "Нова телевизия". 
 
„Крадците ще спечелят не повече от 5 000 – 10 000 лева”, заяви в предаването „Здравей, България” Виктор Станчев, 
директор „Експлоатация и поддържане". 
 
Медната обвивка е открадната от подстанция „Подуене”, която захранва три столични квартала и част от центъра. За да 
проникнат в сградата, крадците са разрушили една от носещите стени. МВР все още ги издирва. 
 
Освен това стана ясно, че собственик на заведение в центъра на София със задължения от 40 000 лева пък си прокопал 
малък тунел и си сложил разпределително табло. От заведението крали ток от началото на годината. 
 
„Извършителите стават много изобретателни и много нагли. Изключително големи са загубите, които понася компанията. 
Не малко са случаите, в които след като ги разкрием, делата се обжалват от тях. До момента няма осъдени нарушители”, 
заяви Филип Йорданов, ръководител на отдел „Нетехнически загуби”. 
 
От дружеството изчисляват, че само от началото на годината от кражби са претърпели загуби за над 250 000 лева. 
 
 
 
Труд 
 
√ След проблемите с телефон 112: Бъчварова очаква срив и на системата за паспортите 
 
МВР трябва да реши за документите преди 2019 г. 
В случай на възникнали технически или софтуерни проблеми МВР да не изпълнява експресни или бързи поръчки за лични 
карти, паспорти и шофьорски книжки. Заявките ще се правят по обикновената процедура за 30 дни. За такава поправка в 
Правилника за издаване на българските лични документи настоява вътрешният министър Румяна Бъчварова. Тя е 
подготвила проект за постановление, което трябва да бъде разгледано от Министерския съвет. 
В мотивите си МВР шефката сочи, че срокът за следгаранционно поддържане на системата за издаване на документи е 
изтекъл на 13 април. През март ведомството е обявило обществена поръчка за 20,6 млн. лв. за още една година, но търгът 
се бави. Поправката цели да гарантира издаването, докато бъде избран изпълнител. 
Както писа „Труд”, технически и софтуерни проблеми блокират и системата за телефон 112 на МВР. При личните документи 
сривът може да се окаже и по-голям. През февруари бе отменена обществената поръчка за изцяло нова система за 480 
млн. лв.. Тя бе обявена като 4,5 пъти по-скъпа от сега действащата, пусната през 2010 г. МВР обаче трябва да побърза, ако 
иска каквато и да е нова система преди 2019 г. Тогава започва да изтича 10-годишният срок на милиони лични карти, 
издавани в периода 2010-2012 г. 
 
 
√ Ненчев дава 45 млн. лв. за МиГ-29 
 
 
МО обяви рекорден срок за подаване на оферти от 9 дни 
10 нови или ремонтирани реактивни двигателя за МиГ-29 търси да купи Министерството на отбраната. Това става ясно от 
обществена поръчка, обявена на 15 април. Прогнозната сума е 30 000 000 лева. Експерти коментираха, че единичната цена 
на нов двигател е около 3 млн. долара. За количество можели да се договорят отстъпки, но и тогава 30 млн. лв. били крайно 
недостатъчни. През януари Ненчев обяви, че има намерение да купува неизползвани РД-33, но не от производителя Русия, 
а от страни от Западна и Източна Европа. Тогава военни летци се шегуваха, че щели да ги търсят из нивите. Друг бил 
въпросът, че дори и да се намерели ремонтирани двигатели, няма как да бъдат сертифицирани. 
Ненчев е обявил и търг за резервни части на МиГ-овете на стойност 4 166 666 лева. Тази поръчка има рекордно кратък срок 
за подаване на оферти - девет работни дни. 
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Третият търг е за доставка на седем кутии на самолетни агрегати и за нея МО ще плати 10 833 333,33 лева. Тази кутия се 
захранва от реактивните двигатели на изтребителя и осигурява системите му с електричество, охлаждане, смазване и т.н. 
 
 
 
√ Недоволство срещу идеята за забраната на споделеното пътуване 
 
Недоволство се надига срещу идеята на транспортния министър и автобусните превозвачи за забрана на сайтовете за 
споделено пътуване. За часове стотици подкрепиха интернет петиция в защита на алтернативното придвижване, предаде 
БТВ. 
За да намалят разходите за път, мнозина (особено студенти), качват в колите си и други в същата посока и делят парите за 
гориво. Уговорката обикновено е през групи в социалните мрежи или сайтове за споделено пътуване. Смятат, че така е не 
само по-евтино, но и по-безопасно. 
Автобусните превозвачи обаче настояват сайтове за споделено пътуване да бъдат закрити – така ограничавали 
нелегалните превози с микробуси. По тяхна оценка те са между 3 и 5 хиляди. 
„Не знам как ще стане, това са съвместни действия, само КАТ и МВР могат да проверяват тези микробуси, които са за 
споделеното пътуване”, посочи Галя Топалова от браншовата организация на превозвачите. 
Администратор на сайт за споделено пътуване признава, че сред обявите трудно могат да се разграничат тези, които само 
делят разходите си и тези, които печелят в сивия сектор. Позицията на този тип портали е, че са само платформа за обяви. 
 
 
√ Брюксел ни дава 509 000 евро за учители в гетата 
 
Обучават 140 преподаватели за три години 
 
Кунева заяви, че проблемът с нежеланието на учителите да преподават в рискови общности е сериозен. ? 
Хора, които нямат педагогически опит, ще получат магистърска степен от Пловдивския университет, докато преподават 
Брюксел ни отпуска 509 хил. евро за обучение на 140 учители в районите с ромско население. Това става по международен 
проект, който ще се работи по едновременно в България, Румъния, Германия, Австрия и Латвия, обяви министърът на 
образованието Меглена Кунева. 
Тя поясни, че за страната ни общият бюджет е близо 700 000 евро, като останалото финансиране ще бъде подсигурено от 
партньорите на просветното министерство - Пловдивския университет и програмата “Заедно в час”. 
Одобрените кандидати, които са професионалисти, но нямат педагогически опит, ще получат магистърска степен от 
Пловдивския университет, докато преподават. 
По думите на Кунева проблемът с нежеланието на учителите да преподават в рискови общности е сериозен и трябва да 
му се обърне внимание. “Говорим за училища с компактно ромско население и където преподаването е рисково. Това е 
едно от приоритетните направления и по Закона за висшето образование - педагогическите специалности”, отбеляза 
министърът и поясни, че кандидатури за учители ще се подават до 15 май. 
 
 
 
Сега 
 
√ Депутатите измислиха 1001 начина да откажат гражданите от изборите 
 
Негласувалите на национален вот ще получават достъп до урните само с нотариално заверена молба, придружена 
с куп документи 
 
Изборният кодекс все по-отчетливо добива уродливи и откровено абсурдни форми. При второто четене на закона в 
правната комисия на парламента депутатите гласуваха куп идеи, чиято цел е не да улесни, а максимално да затрудни 
участието на гражданите в изборите. Хората, които не упражнят гражданския си дълг и не гласуват в национални избори, 
ще бъдат наказани сурово с автоматично изваждане от изборните списъци. За да си възстановят правата, те ще трябва да 
минат през нелепа процедура - най-късно 30 дни преди изборния ден трябва да подадат нотариално заверено писмено 
заявление до съответната община. Към него ще трябва да прикрепят документ, с който да докажат уважителни причини 
за своето отсъствие от предния вот: инцидентно отсъствие от страната, заболяване, учебна или служебна заетост или други 
непредвидени обстоятелства. Не е ясно какво ще се случва с гражданите, които не представят подобни документи. 
 
Излизането от забранителния списък след 30-дневния срок все пак ще може да става и по общия ред. Избирателят ще 
може да оспори включването в "черния списък" пред ЦИК, да подаде заявление до съответния орган да бъде изваден или 
ако в изборния ден представи удостоверение, че е отпаднало основанието, да бъде изваден от него. Всички откази на 
неговите молби могат да се обжалват според ситуацията пред ЦИК или пред ВАС.  
 



10 

 

 

На последните парламентарни избори - на 5.10.2014, гласуваха само 48.66% от имащите право на глас. Ако бъде приета 
промяната в кодекса и ако се запази тази активност, то след следващите избори мнозинството от българите ще се окажат 
без избирателни права.  
 
Депутатите не се вслушаха в предупрежденията, че това посегателство върху избирателните права ще стане причина за 
сезиране на Конституционния съд. Те отхвърлиха и възраженията на представители на граждански организации, че 
дерегистрацията силно ще засегне най-слабо информираните - гласуващите за пръв път и малцинствените групи.  
 
За да смекчат укорите, управляващите приеха в бюлетината да има квадратче "Не подкрепям никого" - едно от малкото 
положителни промени в Изборния кодекс. На практика обаче подобен вот няма да влияе върху изборните резултати. 
Въпросните бюлетини ще се броят отделно от избирателните комисии, няма да се водят невалидни, няма да се водят и 
недействителни, просто ще се вземат за сведение и статистика. "Така ще получим представа за корпуса на гласуващите, 
негласуващите и индиферентните", обобщи шефът на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ). Така дори 90% от 
гласувалите да отбележат "Не подкрепям никого", изборите ще са валидни, а избраните управляващи - легитимни. 
 
С гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП бе приета поправка, с която се обезсмислят преференции и се бетонира водачът на листата 
при парламентарните избори - всеки глас, подаден без преференции, ще е вот за водача на листата. Петър Славов от РБ 
предупреди, че промяната е противоконституционна, но никой не го чу. Митхат Метин от ДПС обаче възкликна: "Защо 
водачът на листата да е наказан за това, че е водач?" 
 
Подкрепа срещна и друга абсурдна промяна, предложена от Валери Симеонов и Християн Митев от ПФ и Данаил Кирилов 
от ГЕРБ. С нея се забранява огласяването на социологически проучвания по време на предизборна кампания с безумния 
аргумент да не се вкара в заблуда гласоподавателят. "Ако информираният избор на гражданите се определя от 
проучвания, то изобщо да не правим избори, а само проучвания", обясни Митев. "Лишавате ни от информация, за да ни 
спасите от самите нас, това е абсурдно", контраатакува Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда. 
Тя предупреди, че ако мярката се приеме окончателно, българската общественост ще бъде залята от социологически 
проучвания под всевъзможни форми и от всякакви източници, без изобщо да е ясно кой ги е поръчал, по каква методика 
са били направени и без потвърждение на данните. Стреснат, Данаил Кирилов обяви, че оттегля подписа си от поправката. 
Но даде да се разбере, че споделя представата за това как социолозите могат да подведат избирателя.  
 
Депутатите направиха положителна крачка, като одобриха създаването на многомандатен избирателен район "Извън 
страната". Българите в чужбина ще могат да избират до 4-ма депутати за обикновено НС и до 7 за ВНС, т.е. колкото най-
малките изборни райони в страната. Конкретният брой на мандатите ще бъде определен от ЦИК според броя на 
гласувалите на предните избори. "Даваме минимума, защото това е първи опит. Ако се окаже непропорционално, ще има 
преразглеждане", зарече се Данаил Кирилов. Негови колеги пък обясниха името на района като начин да не се затруднява 
администрацията. Поправката пряко удря по ДПС и депутатите от движението се възмутиха, че новосъздаденият район ще 
придобие мандати за сметка на вече съществуващите. "Ще се появят партии на българите в Европа и в Америка, ще им 
възникне илюзията, че могат да влязат в парламента, няма да прескочат 4-процентната бариера и гласувалите за тях ще 
останат непредставени", мрачно предсказа съпредседателят на ДПС Четин Казак. 
 
ГЕРБ и ДПС се сблъскаха и заради одобреното предложение да отпадне разпоредбата, че броят на мандатите в един 
изборен район не може да е по-малък от 4. Според Данаил Кирилов така ще се реши проблемът, при който мандати от 
един изборен район се разпределят към друг. От ДПС обаче смятат, че така ГЕРБ си гарантира хегемония в по-малките 
райони.  
 
Вчера правната комисия реши да спести глобите за неучастие в задължителното гласуване и обяви, че няма да има томбола 
с награди като стръв за привличане на гражданите. Но едновременно с това записа, че правителството ще раздава на 
съзнателните българи неуточнени "материални стимули". Предложението дойде от Реформаторския блок. Засега е ясно 
само, че в тази група няма да влязат данъчни отстъпки, както настояваше десницата.  
 
В суматохата самата предизборна кампания бе намалена на 21 дни. 
 
 
 
√ Законът на Кунева ще повлече дела за обезщетения 
 
Всеки, който е бил обект на безплодна проверка по анонимка, с лекота ще може да осъди държавата 
 
 
Държавата ще отговаря за вреди, причинени на граждани и фирми, когато производство по анонимен сигнал за корупция 
не установи нарушение. Това ще бъде записано в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, който ще 
бъде променен с антикорупционния закон на Меглена Кунева. Реално той представлява механично съединяване на 
законите за публичния регистър, конфликта на интереси и отнемане на незаконно имущество, като между тях са вкарани 
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глави за създаването на антикорупционно бюро и за разследването по анонимни сигнали. Бламираният няколко пъти 
проект пак се озова в деловодството на парламента.  
 
Всеки, който е бил обект на проверка по анонимен сигнал, която не е довела до нищо, с лекота ще може да осъди 
държавата. Размерът на бъдещите обезщетения може да се предвиди, като се сравни с делата, по които прокуратурата 
бива съдена - поне по 1 млн. лв. годишно, при това без да разследва анонимни сигнали. Членовете на новото 
антикорупционно бюро, което предстои да се създаде, няма да носят персонална отговорност в такива случаи.  
 
В законопроекта е описано, че когато се подава анонимен сигнал (за какъвто се приемат и медийните публикации), 
деянието трябва да е описано подробно - място, време, обстоятелства, подателят трябва да се позовава на документи и да 
посочи свидетели, които могат да потвърдят съобщените данни или да дадат допълнителна информация.  
 
Анонимният сигнал ще е достатъчен за образуване на предварителна проверка в 30-дневен срок от регистрацията му. Тя 
ще приключва с констативен акт, който не подлежи на обжалване. При наличие на данни за корупционно поведение ще 
се образува проверка на имуществото или за конфликт на интереси.  
 
Новост е, че в имотните декларации на висшите публични длъжности ще се върне правилото, че за неверни данни ще се 
носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, и така ще се развържат ръцете на прокуратурата. То изпадна преди 
години и в момента висшата администрация изобщо не е обвързана с декларациите си.  
 
Кунева е отстъпила на колежката си Екатерина Захариева и съдиите ще подават декларации пред инспектората на Висшия 
съдебен съвет. По темата имаше полемика с участието на Бойко Борисов.  
 
КАПАНИ 
 
Бивш съпруг може да изгуби имот, ако му е бил прехвърлен в период, в който бившият му партньор е проверяван от 
бюрото. В същото време чиновниците няма да декларират имуществото и интересите на съпрузите си, с които все още 
имат брак, но са във фактическа раздяла. Няма да подлежат на отнемане сумите, дарени за животоспасяващо лечение, 
предотвратяване на последиците от бедствия и аварии, както и в полза на религиозни общности. 
 
 
 
 
√ Такса смет ще зависи от броя на хората в имота 
 
В София прогнозират поскъпване на налога и искат отлагане на новите правила 
 
Такса смет ще се определя според количеството отпадък и на принципа "замърсителят плаща". Общините ще могат да 
избират между различни основи за определяне на размера - броя на живеещите в даден имот или чрез предварително 
закупени торби за боклук. Това предвиждат промените в Закона за местните данъци и такси, предложени за обществено 
обсъждане от Министерството на финансите. Данъчната основа, която се ползва масово от общините за определяне на 
налога сега, ще може отново да бъде избирана, но само за почистването на обществените територии.  
 
Очаква се новият начин за смятане на таксата да влезе в сила от догодина. От Столичната община веднага заявиха, че 
новите варианти ще оскъпят таксата за софиянци и поискаха преходен период. 
 
Промените предвиждат количеството битови отпадъци да е водещата основа при определяне таксата, но дават картбланш 
на общинските съвети да изберат и друга основа, ако "съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи 
прилагането й". Подобна вратичка в закона съществува и сега и благодарение на нея местните власти масово използват 
данъчната стойност на имотите.  
 
Таксата отново ще има три компонента - за събиране и за третиране на боклука и за поддържане на чистотата в 
обществените пространства (градинки, улици и др.). За тези с по-голямата тежест - събирането и третирането на боклука - 
общините ще могат да избират между три варианта. Първият е доста екзотичен за България и предвижда всеки да си купува 
торби с определена вместимост, като общината трябва да определи колко е минималният брой торби на имот. Вторият 
вариант ще е таксата да се изчислява на базата на броя на контейнерите за боклук на територията на общината, тяхната 
вместимост и това колко често се извозват. Третият вариант е таксата на имот да се смята на базата на това колко души 
живеят в него. Детайлите по избраните варианти от всяко населено място ще бъдат разписани в наредбите на общините.  
 
Третият компонент, който ще формира общата такса, е за поддържането на обществените пространства. Тук общините ще 
могат да продължат да избират данъчната основа или отчетната стойност на имота. Новият вариант е да се вземе и тук 
броят на живеещите в имота. 
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От доста време се очаква, че новият начин за изчисление на такса смет ще доведе до намаляване на сумите, които плаща 
бизнесът и които в момента са нереалистично завишени, и увеличаване на таксата за гражданите. От Столичната община 
смятат и че вариантите за определяне на такса смет ще увеличат общата цена на услугите по събирането, депонирането и 
почистването. "Още в края на миналата година предложих да потърсим възможност за един по-дълъг преходен период. 
Ако ще се въвежда нов метод за определяне на такса смет, който на практика ще доведе до увеличаването й за гражданите, 
да имаме доста дълъг преходен период от 10-15 години, за да избегнем значителни сътресения и да дадем на хората 
възможност да си планират приходите и разходите". Това коментира пред "Сега" зам.-кметът на София Дончо Барбалов. 
Според него методът, който би проработил в София, е определяне на таксата на база ползватели на имотите. "Тук обаче 
опираме до въпроса с адресната регистрация. Там има много нерешени неща и е необходимо, ако се дава такава 
възможност, това да върви заедно с промени в закона, който регулира адресната регистрация, за да се засили контролът 
и наистина в една сграда да се знае колко хора живеят", коментира зам.-кметът.  
 
ЕКЗОТИКА 
 
Според Барбалов вариантът с предварителното купуване на торбички не е приложим. "На този етап би било доста 
прибързано да тръгнем към този вариант, тъй като пак опираме до контрол. Ако си купите 3 торбички, след това може да 
си купите още 5 най-обикновени торбички от магазина, също да си ги изхвърлите и ако няма възможност за контрол и 
сериозни санкции, ако използвате нерегламентирана торба, целият този смисъл ще стане труднозащитим", обясни той. 
 
 
√ Фирмите може и да не получават пари от научния фонд 
 
МОН търси 140 души, които искат да получат магистърска степен по педагогика 
 
Достъпът на фирми до парите на фонд "Научни изследвания" може и да бъде преустановен. За това намекна просветният 
министър Меглена Кунева вчера при представянето на новия си заместник проф. Иван Димов, който занапред ще отговаря 
за висшето образование и науката.  
 
"И ние искаме средствата на фонда да отиват за научни изследвания", коментира Кунева, но се застрахова, че все още 
правилникът на научния фонд, в който се регламентира какви проекти подлежат на финансиране, е на ниво проект. "В 
момента събираме препоръки. Предстоят още срещи по темата, след което ще вземем и политическо решение", заяви тя.  
 
Изготвеният от екипа на Кунева проект за правилник на фонд "Научни изследвания" обаче за момента предвижда 
запазване на сегашното положение, при което фирмите могат да кандидатстват за изследвания и приложни проекти, 
свързани със стопански дейности. Проблемът е, че по замисъл научният фонд следва да финансира фундаментални научни 
изследвания, а не средствата му да отиват за стопанска дейност. Затова при бившия просветен министър Тодор Танев се 
обсъждаше финансирането да остане само за университети и научни организации, особено след като при министър Сергей 
Игнатов с проекти бяха одобрявани близки до него и ръководството на фонда фирми.  
 
"Не би трябвало с пари на фонда да се финансират стопански дейности", коментира и главният секретар на МОН Красимир 
Вълчев. По думите му обаче трябва да се помисли дали фирмите, които имат сериозен научен потенциал, трябва да бъдат 
лишени изначално от финансиране. Според експерти може да се запише изрично, че частно-правни субекти могат да 
кандидатстват за средства от фонда, но само с проекти за научни изследвания. 
 
"Проблеми във фонда има, но ние знаем как да ги преодолеем", коментира лаконично новият зам.-министър. Проф. Иван 
Димов заяви, че ще работи за привличането на млади учени, за осигуряването на достъпа до международните научни бази 
данни, както и за "интегритета между висшето образование, науката и иновациите". 
 
ИНОВАЦИИ 
 
508 хил. евро ще получи страната ни от ЕК по проект по програма "Еразъм+", целящ да привлече в учителската професия 
специалисти от различни професионални области, които нямат квалификация за преподавател. Проектът ще се изпълнява 
съвместно от МОН, Пловдивския университет и фондация "Заедно в час". С парите по него ще се финансира магистърското 
обучение по педагогика на 140 души, които не са учители. Пловдивският вуз трябва да представи иновативни магистърски 
програми за придобиване на квалификация "учител". След като получат диплома, обучените педагози трябва да работят 
поне 2 г. в професията, като към заплатата си ще получават по 500 лв. отгоре. За включване в проекта ще могат да 
кандидатстват и училища, които да приемат обучените да преподават по иновативен начин учители. С предимство ще са 
школата, в които учениците изпитват затруднения, имат преобладаващо роми и т.н. 
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√ Обучението на парамедици започва с еврофинансиране 
 
Обучението за придобиване на квалификация за парамедици официално започна, обявиха от здравното министерство. 
Курсът е част от програмата "Активни млади хора до 29-годишна възраст" на социалното министерство, която се плаща с 
европейски средства.  
 
От вчера бъдещите парамедици подписват своите договори за участие в програмата. Те са подбрани предварително 
според конкретни критерии, които гарантират възможността им да упражняват тази професия. От програмата на този етап 
ще се възползват 7 центъра за спешна помощ - в Пловдив, Сливен, Кърджали, Бургас, Разград, Варна и Смолян. От МЗ са 
поели ангажимент след приключване на обучението придобилите квалификация нови парамедици да бъдат назначени на 
трудов договор в някой от спешните центрове или във филиал. Социалното министерство ще поеме заплащането на 
възнагражденията им за първите 6 месеца.  
 
Обучението на парамедици е в три степени, трае 2 години и дава възможност на завършилите да работят в центровете за 
спешна помощ. Идеята на МЗ е през следващите пет години да бъдат подготвени близо 2000 парамедици. Обучението им 
е заложено в Закона за народната просвета и ще бъде извършвано както в колежи, така и в професионални центрове, 
разкривани към висшите медицински учебни заведения. 
 
Парамедиците ще поемат част от функциите на изчезващите фелдшери. Целта е парамедиците да извършват част от 
работата на лекарите в спешните екипи и линейките. Наскоро беше регламентирана и друга професия - лекарски асистент, 
която също наследява фелдшерската. 
 
 
 
√ Автоматичното отписване на коли без "Гражданска отговорност" се отлага 
 
КАТ и застрахователите още не са вързани в мрежа и си разменят списъци по пощата 
 
Служебното отписване на автомобилите без "Гражданска отговорност" от КАТ се отлага. Според приети наскоро законови 
промени вече трябваше да върви автоматична дерегистрация на всички коли, чиито собственици не са направили 
задължителната застраховка. Оказва се обаче, че има техническа засечка - все още няма онлайн връзка между базите 
данни на МВР за превозните средства и на Гаранционния фонд за сключените и изтеклите автозастраховки. По тази 
причина Гаранционният фонд периодично праща на КАТ списъци на коли без "Гражданска отговорност" за отписване. По 
данни на застрахователните компании в България има 4 милиона автомобила, от които около 500 000 са нередовни - без 
задължителната застраховка. 
 
В момента КАТ и Гаранционният фонд си обменят информация веднъж седмично, обясни пред "Сега" началникът на Пътна 
полиция Бойко Рановски. По думите му неизрядните собственици на МПС-та ще получат времеви бонус заради липсващата 
система за обмен на информация в реално време. Очаква се системата да заработи след 1 юли и едва тогава ще може да 
започне автоматично отписване на коли от базата данни на КАТ. В следващите седмици ще се разпращат писма с 
напомняне, че в 14-дневен срок трябва да се сключи застраховка. 
 
От думите на Рановски стана ясно също, че докато единната система на КАТ и Гаранционния фонд не заработи, няма как 
да се приложи и законовото изискване за автоматично връщане на регистрацията, ако собственикът на колата плати 
"Гражданска отговорност".  
 
ГЛОБИ И ДАНЪЦИ 
 
Ако колата е спряна от движение заради липса на застраховката, санкцията е от 100 до 300 лв., а водачът нарушител се 
лишава от право да шофира от 1 до 6 месеца. "Собствениците на коли, спрени от движение заради неподновена 
застраховка, не се освобождават от местния данък", подчерта шефът на Пътна полиция. "Тези коли се заличават напълно 
от регистрите и данък не се дължи едва когато номерата им бъдат свалени и предадени в КАТ и се направи дерегистрация 
в общината", посочи Рановски. 
 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ МВР планира кампания срещу кражбите на фирми 
 
Има предложение за отделянето им в Наказателния кодекс, така че да се засилят санкциите 
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МВР планира провеждането на кампания за превенция срещу прехвърлянето на фирми на безимотни граждани. Целта е 
да се предотврати разрастването на тези практики. 
 
Инспектор Ива Стоянова от Икономическа полиция обясни за БНР, че т.нар. "кражби на фирми" сега се третират и 
преследват като документно престъпление, но има предложение за отделянето на деянието в Наказателния кодекс, така 
че да се засили наказателното преследване и да се ограничи участието в такива схеми. 
 
Няма официална статистика за размера на тези престъпления, посочи още експертът и разясни мотивите за участие в 
престъпната схема. 
 
„Заради все по-голямото обедняване на хората в кризисните години много от тях са принудени срещу заплащане да дадат 
личните си данни, дори да отидат при нотариус да се подпишат. Някои отиват на определени места и разписват документи, 
чието съдържание изобщо не познават”, посочи Стоянова.  
 
Промените в Търговския регистър и работата на нотариусите са насочени към ограничаване на злоупотребите и 
незаконното обсебване на имущество, добави още Стоянова.  Към лицата-посредници на злоупотребите с фирми също се 
предявява наказателна отговорност независимо, че тя е по-малка, напомни тя. 
 
Промените в Търговския закон по отношение на злоупотребите с търговски дружества предвиждат задължението за 
нотариално удостоверение на подписа и съдържанието на документи, с които се прехвърлят предприятия и дружествени 
дялове. 
 
Наличието на тези реквизити задължително ще се проверяват от Агенцията по вписванията и при искане за вписване на 
решенията. Проверката ще се прави в Информационната система на нотариусите, до която служителите на Търговския 
регистър ще имат достъп. 
 
 
 
√ 2016 г. няма да създаде толкова заетост като 2015 г., прогнозира икономист 
 
Младежите са единствената възрастова група, при която не се наблюдава възстановяване на трудовия пазар, 
коментира Явор Алексиев 
 
Позитивната тенденция, която наблюдаваме на трудовия пазар в България, започна в края на 2013 г., докато 2015 г. беше 
най-силната година за пазара на труда. Макар че 2016 г. започва обещаващо, тя няма да успее да повтори нивата на 
създаване на заетост през 2015 г. Това прогнозира икономистът от Института за пазарна икономика Явор Алексиев в 
предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria. 
 
Все още голямата част от безработните нямат доверие на бюрата по труда и Агенцията по заетостта като канал за намиране 
на работа. Делът на хората, които прибягват до услугите на държавните институции, е под 42% за 2015 г., посочи 
икономистът. 
 
Две трети от обявените свободни работни места в Агенция по заетостта не съдържат информация за размера на 
предлаганото заплащане и продължителността на работното време. Това затруднява трудовото посредничество на 
институцията, тъй като хората не знаят за какво кандидатстват, обясни още той. 
 
Над 70% от лицата се опитват да намерят работа чрез съдействието на роднини и познати. В повечето случаи обаче 
българите търсят работа по различни канали. Проблемът е, че по линия на конкурсните изпити все още няма култура за 
търсене на работа сред трудоспособното население. 
 
Младежите са единствената възрастова група, при която не можем да говорим за възстановяване на пазара на труда, 
посочи още икономистът. През 2015 г. беше регистрирана рекордно ниска заетост сред младежите. Една от причините е 
повишаването на минималната работна заплата със сериозни темпове през последните 2-3 години. 
 
 
 
√ Министерството на туризма обмисля дуално обучение в сектора 
 
Следващата седмица ще заседава новосъздаденият Съвет за кадрите в туризма 
 
От Министерството на туризма обмислят пилотен проект за дуално обучение в туристическия сектор, каза пред журналисти 
в Кърджали министър Николина Ангелкова, цитирана от БТА. 
 



15 

 

 

Тя допълни, че идеята е в проекта да бъдат включени професионалните гимназии, университетите и представители на 
туристическия бизнес. 
 
От министерството вече са инициирани срещи с всички двустранни търговски камари в България. Конкретни разговори са 
водени с българо-германската и българо-швейцарската камара, за да се преценят възможностите и да се почерпи опит, 
обясни министърът. 
 
Ангелкова каза още, че през следващата седмица ще заседава за първи път новосъздаденият Съвет за кадрите в туризма. 
Неговата задача е да предлага конкретни решения, свързани с образованието и подготовката на кадрите и тяхната заетост. 
 
Ангелкова прогнозира ръст на туристите това лято от всички важни за страната ни туристически пазари. Само от Русия 
прогнозата е за 30 процента повече туристи, която се основава на база реални ранни записвания и информация от големите 
руски туроператори. 
 
Увеличение тя отчете и при туристите от Турция, които за декември, януари и февруари са били с 15 процента повече. 
 
 
 
√ КЗК предлага организация на автошколите да регулира обученията 
 
Към нея могат да бъдат прехвърлени вътрешните изпит 
 
Организация, обединяваща автошколите, да организира съвместно регулиране на обученията на кандидат-шофьорите. 
Това предлага Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която прегледа нормативната уредба в сектора и 
съответствието й с правилата на конкуренцията. Производството е образувано през 2015 г. по инициатива на КЗК.  
 
Според Комисията, по този начин би могло да се постигне по-голяма ангажираност от страна на автошколите - членове на 
организацията, както и по-адекватен контрол върху осъществяваната от тях стопанска дейност.  
 
Още по темата 
Превозвачи искат пробацията да е най-лекото наказание за нелегални превози 
 
КЗК допълва, че би могло също така да се разгледа възможността, при която т. нар. „вътрешни изпити“ да бъдат 
организирани и провеждани от самата организация. 
 
По този начин резултатите от вътрешните изпити на кандидатите биха могли да бъдат съпоставени и съответно да се 
направят изводи за качеството на обучението на различните автошколи, препоръчва Комисията. 
 
За да се осъществят тези предложения, са необходими промени в нормативна уредба. 
 
Комисията настоява за стриктно и недискриминационно провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за 
управление на МПС. 
 
 
 


