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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Блумбърг тв 
 
√ Повишаването на МРЗ няма икономическа обосновка 
Ивелин Желязков от АИКБ в Светът е бизнес, 20.04.2016 
 

 
 
Работодателите смятат, че „колкото повече расте минималната работна заплата в някои сектори на икономиката, толкова 
по-негативно ще се отрази на развитието им“. 
 
„Това е производството на текстил и облекло, мебели от дърво“. 
 
Според Ивелин Желязков от АИКБ повишаването на минимална работна заплата ще доведе до съкращаване на персонал. 
 
В коментара си по телефона за предаването „Светът е бизнес“ с Ивайло Лаков по Bloomberg TV Bulgaria на 20 април 2016 
Желязков каза, че въпросът трябва "да се обсъди от Националния съвет по тристранно сътрудничество преди да бъде 
разгледан от него". 
 
Договаряне на МРЗ по региони 
 
Повишението на МРЗ не се отразява на производителността на труда, каза Желязков. 
 
"През последните 16 години минималната работна заплата се е повишила 7 пъти за разлика от производителността на 
труда и БВП. 
 
Изпреварващият ръст на МРЗ няма икономическа обосновка и ще доведе до съкращаване на персонал. Ние настояваме тя 
да се договаря по икономически дейности, а не да е една й съща в национален мащаб. 
 
МРЗ от 460 лв. ще се отрази негативно на доста региони в България, където тя вече се доближава до средната, и на отрасли 
като текстил и облекло и мебелна индустрия", каза Желязков. 
 
Чуйте коментара във видеото. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

http://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2016-04-20/povishavaneto-na-mrz-nyama-ikonomicheska-obosnovka
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24 часа 
 
√ Не гласуваш 2 пъти – отпадаш от списъците 
 

 
 
 

Гласуването е задължително, решиха окончателно депутатите 
 
ДПС ще сезира Конституционния съд 
 
 
 
 
Дерегистрацията от избирателните списъци ще става при негласуване на 2 последователни вота, а не още след първия. 
Това обяви председателят на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов по-рано днес, след като парламентът започна да гласува на 
второ четене на промени в Изборния кодекс. До този текст обаче депутатите още не са стигнали. 
 
Няма да има стимули за гласувалите на изборите, отсече Цветанов. Четирите управляващи партии постигнали съгласие по 
спорните текстове след много отстъпки, най-вече от ГЕРБ. 
Гласуването е задължително, решиха депутатите след бурни дебати. “За” бяха 109 от ГЕРБ, ПФ, АБВ, както и 7 от БДЦ и 
двама от РБ - Димитър Делчев и Петър Славов. 74-има бяха “против” - Иван Вълков от ГЕРБ, всички от БСП, ДПС, 13 от РБ, 3 
от БДЦ и 5 независими. А 10 от РБ, БДЦ, “Атака” и независими се въздържаха. 
 
ДПС ще сезира Конституционния съд, този текст е в противоречие с основния закон и ще бъде отменен веднага без 
колебания, обяви Четин Казак. Напомни, че има такъв въпрос в референдума на Слави Трифонов. “Или желаем да чуваме 
гражданите дали са съгласни да бъдат задължени да упражняват правото си на глас, или не искаме да ги чуем и ще 
предрешим въпроса”, каза Казак. Той цитира премиера Борисов с народната поговорка “Насила хубост не става”. “Насила 
не можеш да накараш хората нито да те заобичат, нито да гласуват за теб. Със задължение няма да си осигурите по-голяма 
подкрепа, нито един проблем няма да решите”, обърна се към управляващите. 
 
Зам.-шефът на НС Янаки Стоилов също настоя първо да се чуе мнението на хората в референдума. НС да се поставя над 
гражданите е недопустимо, категоричен бе червеният юрист. Дори Адам, макар и при ограничени обстоятелства, пак е 
направил своя избор, включи се колегата му от БСП Георги Божинов. 
 
“Не мога да приема да се държим като стара мома, която си търси млади избиратели с пари по насилствен път”, отсече 
лидерът на ДСБ Радан Кънев. Той обори патриотите, че със задължителен вот ще се намали резултатът на ДПС и ще се 
пребори купеният вот. Който вади този аргумент, слабо познава етническите турци, те гласуват под строй, каза Кънев. При 
задължителен вот ДПС дори щяло да качи проценти. 
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В опит за служебна победа обвини управляващите Гроздан Караджов и иронично предложи в кодекса да се запише и чл. 
5 от Избирателния закон на Алеко Константинов: “3 дена преди избора, както и в самия ден, почва се морално влияние 
върху избирателите и арестуването на разсъждающите. Ако са заети - полицията се грижи да пусне вместо тях бюлетините.” 
 
Ето ви решението - вместо да задължаваме хората да гласуват, полицията да го прави, продължи Караджов, но очаквано 
официално направеното му предложение не бе подложено на гласуване. 
 
“О, неразумний депутатино, поради що се срамиш да си кажеш истината - лъснахте, че за пореден път е важно да се 
прегърнете с ДПС”, отвърна му Димитър Байрактаров от ПФ. И спорът за задължителното гласуване се превърна в спор за 
ДПС. “Това е етническа партия, техните избиратели гласуват по задължение и това е социален и политически феномен, с 
който трябва да намерим начин да се справим. Но не можем да накажем целия български народ със задължително 
гласуване само за да накажем ДПС”, каза Караджов. Лъсна истината - въвеждате този текст като анти-ДПС. Но го правите 
анти-конституцията на България, скочи Ферихан Ахмедова от ДПС. Не е против ДПС - това само ще сплоти избирателите 
им, обясни ген. Атанас Атанасов от РБ. Той обяви задължителното гласуване за противоконституционно и за глупост от 
юридическа гледна точка, защото нищо не може да е задължително без санкции. След като се възмущавате, че ДПС са 
въвели такива лоши практики, защо искате целия български народ да го закарате под строй да гласува, попита Атанасов 
патриотите. 
 
Убеден съм, че ще създадем един Франкенщайн, от който после трудно ще се отървем, предупреди зам.-шефът на ДБГ 
Найден Зеленогорски. Това е като да задължиш някого да свири на пиано, без да е осъзнал, че има нужда от това. Каква 
музика ще чуят ушите ви, попита той. И също прогнозира, че това ще даде по-голяма тежест на ДПС. 
 
“Срамно е да седим в тази зала и да обсъждаме как да намалим резултата на една партия, вместо да си вдигнем … и да 
търсим доверието на избирателите на ДПС”, включи се пак Кънев. И даде за пример колежката си от ГЕРБ Цвета 
Караянчева, която знаела как да работи в смесените региони. 
 
Ние сме силна, мощна партия, щом предизвикваме такъв дебат, който няма аналогия, заяви Тунчер Кърджалиев. Това 
покачвало самочувствието на членовете и поддръжниците на ДПС. 
 
Не чрез задължителен вот, а чрез интеграция може да минимизират силата на ДПС, “издаде” той на управляващите. 
Интеграцията съдържа един компонент - признаване на идентичността, а асимилацията води до естествена реакция за 
единение, обясни депутатът от ДПС. 
 
Слави Трифонов: Страх ги е, че ще излязат 700 000 души и ще си кажат мнението за тях 
 
Депутатите забраниха избори и допитване в един ден. Референдумът трябва да е по-рано, за да кажат хората да отменим 
ли задължителния вот при гласуването за президент наесен, обясни Цветан Цветанов 
 
“Никой нормален човек не може да мисли, че това са депутатите. Това е Бойко Борисов. Той е инструктирал собствената 
си партия да постъпи така, а Михаил Миков и БСП ги е страх от него и затова и те реагират по свирката му. Бих се изкушил 
да ти кажа, че го е страх от мен, но всъщност го е страх от хората, от народа. Страх го е да излязат 700 000 души, да си кажат 
обективно мнението. Затова гласуват така”, каза Слави Трифонов пред “24 часа” вчера, след като се разбра, че 
референдумът вероятно ще бъде насрочен за юли или август, когато се чака ниска активност. За валидност на допитването 
трябва да излязат избиратели колкото на последните парламентарни избори. 
 
Не се допуска провеждането на избор и гласуване по национален референдум в един ден, реши НС. Промените в Изборния 
кодекс бяха предложени от Михаил Миков и депутати от БСП и подкрепени от повечето останали. Само Реформаторският 
блок и 1 независим бяха “против”. 
 
Малтретирате избирателите да ходят до урните през 1-2 месеца, това е свързано и с разходи за тях, а държавата ще плаща 
два пъти за избори, след като едва се оправи от дефицита, възмути се Мартин Димитров от РБ. Това е “един от най-грозните 
актове на политическия елит спрямо гражданите”, заяви Радан Кънев. “Всички знаят, че се прави по конкретен повод. И 
заради такива решения в България рухва доверието към всички партии. Защото могат да се съберат и 200 депутати в 
коалиция всеки път, когато партиите се почувстват застрашени от гражданите”, каза той. 
 
Според шефа на депутатите от ГЕРБ Цветан Цветанов така управляващите ще чуят мнението на народа преди 
президентските избори и ако хората не искат задължителен вот, той ще отпадне при гласуването за държавен глава.“Няма 
да се откажа от референдума. Нищо, което съм почнал, не съм го оставял. Аз ще го свърша докрай. От каквото и да зависи, 
от каквото и да има нужда, този референдум ще се състои и тия хора, които са подкрепили нашия инициативен комитет и 
са застанали зад гърба ни, ще имат възможността да гласуват. Не забравяй - Vox Populi! Никой не може да излезе срещу 
хората, никой!”, категоричен е Трифонов. “В момента гледаме как цялото Народно събрание се обедини срещу българския 
народ. Но се надявам, че ще им се върне на референдума, като гласуваме срещу”, добави сценаристът Тошко 
Хаджитодоров. Депутати заговориха с притеснение, че можело да ги изненадат с протести. 
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Българите в чужбина остават бе избирателен район. Българите в чужбина остават без свой избирателен район. Това решиха 
депутатите, като приеха със 137 гласа “за”, 18 “против” и 2 “въздържал се” предложение на ДПС и БСП при второто четене 
на промените в Изборния кодекс. 
 
Налагате нов модел - БСП и ДПС предлагат, а ГЕРБ ги подкрепя, скочи Мартин Димитров от РБ. Така българите в чужбина 
няма да могат да гласуват за конкретни депутати, а както досега - само за партии, затова мотивацията им ще падне, 
предупреди той. 
 
Именно реформаторите настояваха за създаване на избирателен район за българите в чужбина и отхвърлянето на текста, 
както и решението за референдума (виж на 3-а стр.) доведе до поредното напрежение между тях и ГЕРБ. Всички партии от 
РБ обявиха, че програмата на управляващото мнозинство е нарушена. В документа е заложена активна регистрация, 
изчистване на мъртви души, ограничаване на корпоративния вот, засилено администриране от българската държава на 
изборния процес в чуждестранните райони, а не се въвежда нито една от тези идеи, обясни съпредседателят на РБ Найден 
Зеленогорски. На изпълнителен съвет коалицията ще обсъди дали депутатите на РБ да не бойкотират гласуването на 
останалите текстове от кодекса, обяви другият шеф Радан Кънев. Идеята била да оставят ГЕРБ, БСП и ДПС сами да си 
гласуват поправките и да поемат цялата отговорност. 
 
РБ цели дестабилизиране на управлението, обвини шефът на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той подчерта, че партията му е 
направила отстъпки пред коалиционния си партньор. На срещите им Зеленогорски предложил в район “Чужбина” да се 
предвиди по 1 депутат за Европа, Азия, Америка и Африка, но ПФ и АБВ не желаят по принцип да има район извън страната. 
Те възразили, че тежестта на депутатите ще бъде различна, затова се решило да няма такъв район, разказа Цветанов. 
 
 
 
√ Прясното месо на отделен щанд 
 
Около 10% от агнешкото по Великден - вносно 
 
Прясното месо ще се предлага на различен щанд от замразеното, размразеното и обработеното със соли и водни разтвори. 
 
Това предвижда новият Закон за храните, който ще бъде представен другата седмица. Това съобщава "Телегаф", като се 
позовава на земеделския министър Десислава Танева. 
 
В момента такова разделение има за млечните продукти - тези с растителни мазнини трябва да са на отделен рафт. 
 
Около 10% от агнешкото месо, което се предлага в търговските обекти у нас по Великден, е вносно, обикновено от Румъния. 
То е с различен вкус от този, с който е свикнал българинът. Причината - румънските агнета са от други породи и се хранят 
с концентрирани фуражи. Месото, което ни пращат съседите, било с 2-3 лева по-евтино от българското. И от Нова Зеландия 
зареждали нашите магазини агнешко, предимно замразено. 
 
Всеки потребител да изисква информация за произхода на продукта, който купува, съветва министър Танева. 
 
 
 
√ Разследват злоупотреби за 450 000 лв. във фонда за лечение на деца 
 
16 000 евро, скъпи монети и часовници открити у шефа му Павел Александров. Прокуратурата обвини петима и ги 
пусна 
 
16 000 евро и сейф със скъпи юбилейни монети и часовници са иззети при ареста на бившия шеф на Фонда за лечение на 
деца в чужбина Павел Александров. 
 
Засега срещу него няма обвинение за подкуп. Липсват доказателства той или колегите му да са вземали рушвети от 
родители на болни деца или да са ги изнудвали. 
 
Разследването се води срещу организирана престъпна група за престъпления по служба, безстопанственост и злоупотреби 
със средства. При акция в сряда бяха задържани 8 души. Късно в четвъртък те бяха пуснати, но 5-има се сдобиха с 
обвинения. Павел Александров е с гаранция от 20 000 лв., един обвиняем е с 15 хил. лв., други двама са с по 5 хил. лв., а 
един е с подписка. Останалите остават свидетели. “Делото няма да попречи на лечението на нито едно дете 
 
С помощта на експерти от Министерството на здравеопазването са иззети над 5000 копия на документи, а не оригиналите, 
за да не се спират процедурите”, заяви Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор. 
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Антимафиоти започнали да следят служителите на фонда от края на юни м.г. след сигнал за финансови злоупотреби. 
Използвали и СРС, за да разберат кой каква брънка е в схемата, обясни шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов. 
 
Александров заявил, че е невинен, но отказал да дава обяснения. Назначена е експертиза на монетите и открите часовници 
в сейфа. 
 
Разследването се води по няколко направления, свързани със злоупотреби за над 450 000 лв. Едното е за насочване на 
деца за лечение в конкретни болници в страната по препоръка на трима външни експерти, избирани по преценка на 
Александров от списък с 50 лекари. От 500 становища 2/3 били на тримата доктори. Те насочвали децата към своите 
болници и вземали по 35 лв. на становище. По-късно обаче клиниките получавали пари за лечението от НЗОК и фонда. 
 
Второто направление на разследването е за сключване на неизгодни договори с посредници за лечение на деца в чужбина. 
 
Един от тях например бил търговец и действал в Турция. Той посредничил за осигуряване на транспорт, преводи и 
настаняване. За 1 г. му били изплатени 250 000 лева, които били фактурирани като пари за лечение, казаха от ГДБОП. 
Засечени били и случаи, при които се дава одобрение за лечение, преди да е започнала процедурата. 
 
През двата си мандата Павел Александров сключил договори с българката Маргарита Мунос в Париж за настаняване на 
деца в апартамент, без за това да е била обявена обществена поръчка. “Наемът бил десетократно завишен, преведени са 
общо около 200 000 лв.”, каза магистрат, без да уточни месечния наем и времето, за което са дадени парите. В други 
държави децата спели в посолства. 10 000-12 000 лв. пък били изразходвани неправомерно за обучение на лекар в 
чужбина. 
 
Александров е уличен още, че ползвал служебен бензин за личната си кола. Пътната му книжка е иззета и полицаите ще 
сравяват пробега на автомобилите с парите, платени за бензин. 
 
“Претърсени са 6 кабинета във фонда и 6 жилища, обискирани са 8 души. Вървят разпити на свидетели”, съобщи шефката 
на Апелативната спецпрокуратура Даниела Попова. 
 
Акцията започнала в 11 ч в сряда, защото антимафиотите разбрали, че до вторник Александров е в чужбина, а от четвъртък 
излиза в отпуск. Арестите не са извършени, за да се пречи на заседанието на обществения съвет. Денят е избран след 
проучване къде са намират служителите на фонда, които е трябвало да бъдат обискирани, уточни прокурор Арнаудова. Тя 
отрече слуховете, че един от задържаните е близък на шеф в Софийската градска прокуратура (СГП) и съмненията, че 
заради това преписка по сигнал за нарушения във фонда е била прекратена. СГП отказала да образува досъдебно 
производство срещу служители от фонда на 6 април след сигнал за нарушения, към който бил приложен доклад на 
инспектората на здравното министерство. В тях имало твърдения за нецелесъобразно похарчени пари за командировки, 
облекло и допълнителни трудови споразумения за обучение, без да са приложени необходимите документи. Имало и 
нарушения при издаване на европейския формуляр S2 за лечение. Отказът на СГП да заведе дело се проверява от 
апелативната прокуратура в София. 
 
Бойко Борисов: Надявам се обвиненията да бъдат доказани 
 
Акцията се забавила заради лекарски протести 
 
“Аз съм от хората, които искат да се случват много бързо нещата, но за да има осъдени и наказани, трябва службите да 
избродират това, което правят. Затова се наложи по-дълго да се използват и СРС, и документи, и свидетелски показания”, 
разкри подробности около операцията във фонда за лечение на деца министър-председателят Бойко Борисов. Той 
направи коментара след форум на министрите на правосъдието в София. 
 
Разследването за злоупотреби във фонда започнало по сигнал на здравния министър Петър Москов. Борисов обясни, че е 
имало известно забавяне на акцията заради лекарските протести, а и защото се чакал моментът, в който корупционните 
практики да бъдат документирани. 
 
“Това, което най-вече мога да гарантирам, е, че още вчера (сряда - б.р.) парите, които трябваше правителството и 
министерството да дадат за болните деца, вече са преведени”, каза Борисов. В четвъртък сутринта той имал среща с 
министър Москов и заместника му Ваньо Шарков. Премиерът първи съобщи, че в 14 часа в четвъртък е първото заседание 
с новия директор на фонда. 
 
“Призовавам и всички от обществения съвет да бъдат там, за да вземат решения и за това болно дете Дилян, което видяхме 
по телевизията, и за всички други”, каза Борисов. 
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“За мен е важно тези, които са си позволявали да правят нередни неща и се надявам впоследствие това да бъде доказано 
и в съда, ще си понесат отговорността”, допълни Борисов.  
 
Таня Андреева: Имаше притеснителни практики 
Бившият здравен министър д-р Таня Андреева сменила директора на фонда за лечение на деца Павел Александров, 
защото при проверки били установени притеснителни практики в работата на фонда. Това коментира самата Андреева в 
четвъртък. Като примери тя посочи неясна процедура по наемане на апартаменти във Франция, в които се настаняват 
семейства с болни деца, докато трае лечението им. Тя каза, че имало притеснителни практики за наемане на посредници 
- например за турска болница, което било недопустимо. По време на мандата си д-р Андреева оповести, че са прекратени 
договори с много външни експерти на фонда. 
 
Д-р Андреева назначи за директор д-р Ива Станкова, педиатър, депутат от левицата. При нейния мандат обаче работата на 
фонда бе силно затруднена, имаше протести от членове на обществения съвет и в резултат на натиска бе отстранена. 
 
Служебният министър на здравеопазването Мирослав Ненков пък възстанови Павел Александров на поста през 2014 г. Той 
отказа коментар по случая с арестуваните за злоупотреби служители от фонда и Александров. “Не искам да участвам в 
това”, каза д-р Ненков, попитан за коментар от “24 часа”. 
 
Многократно са правени проверки, има и одити върху дейността на фонда за лечение на деца, но нарушения не са открити, 
казаха от екипа на бившия служебен министър. Той самият имал добро мнение за Александров като администратор. 
 
През февруари приключила ревизия на фонда, назначена от здравното министерство. Тя не е открила нарушения, съобщи 
пред БНР доц. Анелия Буева, национален консултант по детска нефрология и член на обществения съвет на фонда. Тя 
уточни, че изборът на чуждите клиники, където да се изпращат деца с различни заболявания, се прави от лекарите 
консултанти към фонда - за всяко заболяване имало по трима. Доц. Буева увери, че никой от обществения съвет не си е 
позволявал да оспорва предложенията на консултантите. Според нея “фондът работи перфектно” и не бива да се 
унищожава такава структура.  
 
60 деца чакат решения за терапия в чужбина 
60 деца с различни заболявания чакат разрешение за лечение в чужбина чрез фонда за лечение на деца. Това обяви 
неговият нов директор проф. Владимир Пилософ преди заседанието на обществения съвет в четвъртък следобед. То 
трябваше да се проведе в петък, но бе насрочено по-рано, след като премиерът Бойко Борисов обяви, че от държавния 
бюджет е преведено финансирането на фонда. 
 
До 15 дни проф. Пилософ ще представи доклад на здравния министър Петър Москов за работата на фонда и становище 
дали са нужни промени в правилата. Според него най-важното сега е фондът да не спира работа. 
 
В четвъртък пред сградата на Центъра по хигиена, където се помещава фондът, се събраха майки на протест срещу 
проблемите в работата на фонда. Майката на 4-месечния Дилян от Русе бе изслушана от заседаващия обществен съвет и 
получи уверението на проф. Пилософ, че случаят ще бъде уточнен бързо. Тя обвинява бившето ръководство в забавяне на 
решението за лечение на детето с тумор на гръбначния стълб в Германия. 
 
70% от бюджета на фонда отиват за лечение на деца в България и закупуване на медицински изделия. От обществения 
съвет към фонда са информирали здравната каса и здравното министерство, че правилата за работа на фонда не 
позволяват да се упражнява достатъчно контрол върху тези разходи, но резултат от сигналите не е имало. Това съобщиха 
пред БНТ членовете на обществения съвет Десислава Хурмузова от инициативата “Спаси, дари на...”, Красимира Величкова 
от Български дарителски форум и Мария Чернева от БНТ. 
 
“Цените на медицинските изделия, които плащаме, със сигурност са много високи. Предполагаме, че са завишени 10-15 
пъти, а това показва възможност за много корупционни схеми и апетити. Неведнъж сме настоявали медицинските изделия 
да минат към касата, за да може тя с цялата си административна мощ да управлява тези средства”, каза Мария Чернева. 
 
През ноември парите за фонда бяха спрени от МЗ, за което съобщиха от обществения съвет. От август фондът бил 
проверяван постоянно от различни институции – работна група на МЗ, вътрешномедицински одит, Инспекцията по труда, 
прокуратурата. Всички проверки бяха или без заключение за нарушение, или бяхме информирани от МЗ за дребни 
административни нарушения, или за нарушения, свързани с издаването на формуляра S2 от здравната каса, каза 
Красимира Величкова. 
 
Малко над 7 млн. лв. са разходвани за лечение в чужбина, а 5 млн. лв. - за лечение у нас. В чужбина са лекувани 414 деца, 
а в България – 976 за 2015 г. От общо 1575 молби са одобрени 1300, а откази са получили 150 деца. През 2015 г. са внесени 
5 жалби от родители. 
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√ Първите фермери с унищожени крави вече може да получат обезщетения 
 
Собствениците на първите шест ферми, в които бяха унищожени животни заради болестта нодуларен дерматит, вече могат 
да получат обезщетения. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието Десислава Танева, след участието си 
в пресконференция за кампания в подкрепа на българските производители. 
Обезщетенията се дават от днес през областните дирекции на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). 
Работи се и за изплащането на обезщетенията за стопаните от всичките 14 огнища на болестта. 
По разчети за една крава, която не е под селекционен контрол, обезщетението достига до около 1080 лева, каза 
министърът. Тя добави, че 567 крави подлежат на унищожаване, като в голямата си част то вече е извършено. Танева каза 
още, че няма съмнения за нови огнища, като посочи, че агенцията прави постоянни проверки. 
 
До средата на следващата седмица ще дойдат и първите ваксини и ще започне ваксинация на стадата, както и пръскане 
по въздуха срещу заразата. 
 
Министърът апелира да се спазва забраната за придвижване на едри преживни животни. 
 
Вчера фермери от Хасковско протестираха с черни знамена на път Е-79 заради избиването на животните им. 
 
Междувременно премиерът Бойко Борисов обяви, че правителството отпуска спешно 15 млн. лева за пръскане срещу 
насекомите, които пренасят заразата, и се осигуряват 150 хил. ваксини. 
 
Нодуларният дерматит е болест, смъртоносна за животните, но безопасна за човека. Тя се разпространява чрез комарите. 
 
 
 
√ 9000 вина от цял свят се състезават в Пловдив 
 
Рекорден интерес към България, водещи сомелиери и журналисти ще оценяват мострите, казва Меглена Михова, 
представител за България на най-престижния конкурс за вино в света Concours Mondial de Bruxelles 
 

- Г-жо Михова, вашата компания “Пробежекс” е официалният партньор за България на винения мондиал, който за 

първи път ще се проведе у нас от 28 април до 1 май. С какво е различен от подобните конкурси? 

- За разлика от другите известни винени състезания - Mundus Vini в Германия и Deсanter в Англия, Concours Mondial de 

Bruxelles прави следконкурсни проверки. Бутилките се пазят и след това същото вино се купува от над 200 точки от 

районната търговска мрежа и се сравнява с мострите. 

Извършва се химически анализ, отчита се визуално как са залепени етикетите, медалите, емблемите за качество. Това е 

гаранция, че виното, представено на Concours Mondial de Bruxelles, е същото, което се продава по магазините. Ако се 

установи нередност, се пише до производителя и той се изключва от възможност за участие в конкурса за срок от 5 г. 

Информират се неговите клиенти, както и местните власти. Другото, което отличава винения мондиал, е, че е 

единственият пътуващ конкурс. Това е възможност за домакините да направят собствена реклама - на 

винопроизводителите, на държавата като културна и туристическа дестинация. 

- Страната ни бе предпочетена за столица на престижното събитие пред европейски производители като Италия, 

Испания, Франция, Португалия. Как успяхме да се преборим с тях? 

- Това, което е много важно, е, че Concours Mondial de Bruxelles ни познава. Компанията ми “Пробежекс” работи от 10 г. с 

организаторите на конкурса. Заедно правим представяния на български вина, на които се канят търговци и журналисти.  

Другото, което натежа в полза на България, е, че от 2006 г. участваме с щанд на “Мегавино” - най-голямото винено 

изложение за Бенелюкс. Зад него също стоят хората от винения мондиал. Те си дават сметка, че сме способни да 

домакинстваме Concours Mondial de Bruxelles и да сме обединителен фактор за производителите. 
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Не на последно място, имахме добрите контакти не само с бизнессредите, но и с различните министерства. От 

изключително значение е държавата да застане зад такова събитие. Още при обявяването ни за домакин имахме 

съдействието на министерството на туризма, което подготви рекламен клип, банери и брошури. 

Получихме и подкрепа от министерството на земеделието и от Националната лозаро-винарска камара. 

- Защо именно Пловдив бе избран за домакин? 

- Пловдив е център на един от най-важните лозаро-винарски райони в страната. Разполага с добра хотелска база и 

инфраструктура. Директорът на конкурса Тома Костенобъл бе очарован от панаира, където ще се проведе виненият 

мондиал. За избора на Пловдив натежа и това, че ще е културна столица на Европа през 2019 г. Той е и най-старият жив 

град на Стария континент. 

Членовете на журито, които ще го посетят, ще намерят в него прекрасна комбинация от архитектурни забележителности, 

традиция, гастрономия и вино. 

- Колко мостри се представят на 23-ото издание на виненото състезание? 

- Близо 9000 от цял свят. Българските са повече от 200. Даже и малки наши фирми се престрашиха да се включат т.г. Това 

е чудесно, защото качеството на българското вино е на световно ниво. Важното е, че самите изби могат да участват и в 

семинарите за специфични местни сортове на 28 април. 

- Какви хора са включени в журито? 

- В него участват над 320 професионални съдии от 52 националности. 60% са журналисти, около 12% са търговци от цял 

свят - представители на големи вериги и специализирани магазини. 

Другата част са сомелиери и членове на местни национални винаро-лозарски асоциации. Българите са 40. За 23-ото 

издание в Пловдив пристига и сомелиерът на испански ресторант, признат за най-добрия в света. За резервации в него се 

чака с месеци. 

Присъствието на толкова експерти е една от гаранциите за обективност на конкурса. Те ще правят дегустации до обед в 

продължение на 3 дни, а следобедите ще посещават винарни в близкия регион. Община Пловдив е организирала за тях 9 

тура из града на 1 май с богата програма. 

Градската управа помогна и за организирането на галавечерята, която ще е на същия ден. На нея производителите могат 

да представят на журито свои продукти. След конкурса остават водещи световни журналисти, за да разгледат по-

отдалечени райони в Северозападна и Югоизточна България на 2 и 3 май. Интересът към страната ни е огромен. В 

предишните години за следконкурсните обиколки в другите държави домакини са се записвали по 10-15 души, а сега са 

50. Известна френска журналистка ще е у нас цяла седмица, за да обходи винарни. 

- Печелили ли са досега медали наши изби на винения мондиал и каква е ползата за тях от участието им в него? 

- Миналата година участвахме на конкурса със стотина мостри. 42% от тях бяха наградени. Някои наши изби получиха 

медали за всичките си продукти. Производителите, които познават Concours Mondial de Bruxelles и изнасят в Европа, 

знаят, че той е добър инструмент за реклама. Огромно предимство за България е, че домакинства винения мондиал. Без 

него целият този световен елит не би дошъл в страната. 

Нашите производители ходят по изложения, стоят на щандовете и чакат да им обърнат внимание. Всеки от тях знае с 

какви усилия по време на тези събития се урежда среща с купувач на верига. А сега на крака ще им дойдат 320 търговци 

и журналисти, които ще пишат за тях и ще ги популяризират. Медалът от винения мондиал дава огромна видимост и 

реклама на едно вино. 

- От 15 г. се занимавате с продажба на българско вино зад граница. Експертите казват, че в последните години 

качеството му е на световно ниво, но още не е добре познато на чуждия пазар. Какво му пречи? 
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- Основният проблем, че българското вино не присъства в световноизвестните вериги или се представя много скромно, е 

липсата на добър маркетинг. Интересът към един продукт се създава не от търговеца и клиента, а от производителите и 

държавата. 

У нас няма организирана визия и стратегия как да се наложи България като страна на виното 

Всички се учудват, че ние правим вино, и ни считат за нова държава производител. А ние има какво да покажем - 

качеството на продуктите ни е на световно ниво, но никой не ни знае. Това е работа на министерствата, лозаро-

винарската камара и избите. С общи усилия трябва да се състави програма и да се кофинансира. 

- Малките партиди проблем ли са за вината ни? 

- Разбира се. Не можем да пробием на световния пазар като нишови бутикови вина. За да се наложим като страна 

винопроизводител, трябват обеми с висококачествени продукти. Можем да изнасяме в САЩ, където пазарът е огромен. 

Въпросът е обаче дали можем да повторим и потретим с достатъчно количество от същата партида, която се е харесала. 

- Кои от българските еликсири допадат на европееца? 

- Нашите типични сортове имат характеристиките на вината, които най-много се търсят в момента - леки, плодови. 

От червените се предпочитат тези, които не са стояли дълго време в дъб. Смятам, че в момента успешната формула е 

купажът от международен с местен сорт. Примерно мискет с шардоне или рубин с каберне. Мавруд с каберне също се 

възприема по-лесно, отколкото чист мавруд. 

 
 
√ В ЕС американският газ ще се конкурира с руския 
 
Американски танкер с втечнен природен газ ще пристигне в Европа в края на април. Корабът с първата пратка американски 
газ отплава от Луизиана за Португалия, съобщава вестник “Известия“, пише Фокус. 
 
Американският газ може силно за промени ситуацията на претъпкания европейски пазар, на който дълго врем лидер в 
доставките на газ беше Русия. Според анализатори газа от САЩ ще доведе до ценова война, която на свой ред ще доведе 
до падане на цените за потребителите. 
 
„Това е начало на ценова война между американския втечнен газ и тръбопроводния газ“, коментира анализаторът на 
„Сосиете женерал“ Тиеро Брос. 
 
В Европа американският газ ще се конкурира с руския, която през тръбопроводи доставя около една трета от газа на 
континента. Германия получава половината си газ от Русия, Италия една трета. Големи доставчици на газ в региона са още 
Норвегия, Алжир и страни от Близкия изток. 
 
Експерти смята, че Русия ще свали цените за европейските си клиенти. 
 
 
 
Труд 
 
√ Академик Стефан Воденичаров: Млад учен получава 45 лв. повече от чистачка 
 

Индустриалците, които са създали предприятия и които искат да се развиват, трябва да дават държавната 

поръчка в техническите направления 

 

- Г-н Воденичаров, станаха ли повече парите за наука, подобри ли се ситуацията? 

- Пари за наука в този бюджет не са предвидени. За 2016 г. БАН отново беше пренебрегната въпреки нашите искания. 

Получи се много напрегната обстановка, хората се чувствата обидени, че не се оценява техният труд. Ще посоча няколко 

факта - над 60% от публикациите в реферирани издания са на учени от академията, над 70% от заявките за патенти и 

авторски свидетелства са пак от академията. Ние сме основният изследователски център, а през последните години 

ставаме и един от духовните центрове. Ние сме експертният център на управлението на държавата, имаме договори с 11 

министерства. Направихме успешен институт за ученици. Досега се работеше само с деца в областта на информатиката и 
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математиката, които носят медалите от световни състезания. Вече се работи и в областта на всички природни науки. 

Академичните ни центрове работят с всички университети и с иновативните фирми. Но всичко, което правим, не се 

оценява. 

- Доста песимистично започва разговорът ни. Предлагам да сменим настроението. Кажете, докъде стигна работата на 

БАН по проекта за траките? 

- Добре, че се намери един състоятелен българин, който даде пари да започне проектът. 

- Вие сериозно ли говорите? Колко пари бяха необходими да започне този проект? 

- Само за година бяха необходими 1,6 млн.лв. В него участват 23 института от академията. Задачата е да се намери връзката 

между траките и Първата българска държава. Защото се знае, че през 681 г. българи и славяни създават държавата. По 

това време най-многобройното население по тези земи обаче са траките. И съвсем резонно академик Антон Дончев пита: 

„Те изпариха ли се?” 

- Ясно ли е вече каква е връзката? 

- Да, има някаква яснота. Започваме генетични изследвания на кости и на артефакти. Това е от изключителна важност, 

защото непрекъснато разнасяме златните съкровища по света и обясняваме, че са на траките. Нека да видим, все пак не 

сме ли в правото си да кажем, че сме наследници на траките. Имаме идея да направим интерактивен музей на траките. 

Работим с академиите на съседните държави, но нищо от дейността ни не се оценява. Добре, че проф. Танев, бившият 

министър на образованието, преди Нова година намери 2 млн. лв., с които започнахме програма за подпомагане на 

младите учени. Направихме конкурс, на който се явиха 380 кандидати до 35 г. Финансираме 224 проекта, което означава, 

че един млад учен със своя ръководител ще получават допълнително пари през тази година. Ако не си свършат проекта, 

ще трябва да върнат средствата. 

- Увеличени ли са парите на учените в БАН, които бяха обидно ниски? 

- Не. Те наистина са обидно ниски, след като разликата между заплатата на една хигиенистка и на един млад учен е 45 лв. 

- Колко получава един млад учен? 

- Един асистент получава 450-500 лв. Председателят на академията получава 1650 лв., един професор - към 850 лв., доцент 

- около 750 лв. Затова се търсят проекти, по които да се работи, но винаги си спомням и думите на съветника по научни 

въпроси на Барозу проф. Марк Глобър: „Който ви казва, че с пари от европейски проекти се прави наука, не ви казва 

истината. Това е само глазурата на тортата. Останалото се прави с държавни пари.” Обезпокоителното е, че непрекъснато 

говорим за интелигентен растеж, за наука и иновации, но това не се случва. 

- Имате ли обяснение защо е така, едва ли парите са единственият проблем. 

- Разбира се, че не са. Далеч по-страшен проблем е това, че ние нямаме национални цели. Направихме материал какви 

трябва да са националните цели на България за следващите 25 г. И той вече година отлежава в Народното събрание. При 

нас нещата се развиват така: през четири години избори и тези, които ги спечелят, казват: „ние ще направим така и така”. 

Една държава, която няма национални цели, непрекъснато може да сменя посоката и никога да не стига там, накъдето е 

тръгнала. Това създава и проблеми пред науката, която трябва да следва избраните приоритети. А тези приоритети се 

извеждат от националните цели. За всеки приоритет би трябвало да има пътна карта, която показва какво ще се прави за 

определен период от време. И тогава ще се каже : България ще прави 4-5 неща и бюджетът ще трябва да се грижи за тях, 

за да вървят. В момента се опитваме да правим много неща, за всяко се дава по малко. 

- Имате ли обяснение защо бизнесът непрекъснато казва, че липсват квалифицирани кадри, а университетите твърдят, 

че имат свръхпроизводство на такива? 

- Държавни средства в момента отиват за обучение на кой каквото си иска. Това не бива да е така. Държавни средства 

трябва да се дават за обучение на специалисти, от които обществото има нужда. С горчивина ще призная, че младите хора 

не изпитват нужда да учат инженерство, защото е една тежка специалност. Малко са хората, които отиват да учат 

медицина. Не са подпомагани хората, които искат да стават учители. За съжаление статутът на българския учител е 

принизен, но първо трябва да бъдат подкрепени социалният и общественият му статус. И критериите за обучение в тези 

специалности трябва да са много високи. Сега има инженери, които не отговарят на изискванията за магистър-инженер. 

Те са учили само четири години и изобщо не са подготвени да се заемат с по-сложни задачи. Излизат деца с много добри 

умения в моделирането, в компютърната техника, но на тях им липсва практика. Индустриалците, които са създали 

предприятия, които плащат високи данъци и които искат да се развиват, трябва да дават държавната поръчка в 

техническите направления. 

- Търсили ли сте решение с колегите си от университетите на проблема с оставащите незаети места по държавна 

поръчка? Миналата година бяха 11 000. Докога ще продължава това? 

- Това не бива да продължава. Най-малкото защото по този начин държавата трупа кадри с лоша подготовка. В крайна 

сметка вузовете запълват бройката с хора, които са издържали изпитите с тройки. Голяма част от тях, след като приключат 

обучението си, се превръщат в безработни висшисти. Държавата прави лоша услуга на тези млади хора. 

- Не са ли ни в повече вузовете? 

- Въпросът е много сложен. Много е трудно с административни мерки те да бъдат редуцирани. Пътят, по който се върви 

обаче, изисква много дълъг период за отсяване на качествените университети от некачествените. Моето впечатление от 
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това, което виждам в 16-те академични центъра, е, че навсякъде има по едно малко зрънце, което е страшно креативно, 

което се отличава от всичко останало. В университета „Асен Златаров” в Бургас има една лаборатория, ръководена от 

химик. Там 15-20 човека правят нещо изключително - ако им дадете елементите, които участват в едно вещество, те могат 

да ви кажат какви ще са свойствата му. Тази лаборатория поддържа връзки с целия свят. В Русе има колеги, които са много 

добри в областта на роботиката. Трябва да се направи така, че държавата да подкрепя само онези, които са показали добри 

постижения, а не както е в момента - дайте да раздаваме на всички. Отдавна трябваше да се създаде към премиера един 

съвет за иновационно и техническо развитие, в който освен учени да влязат и индустриалци, които всеки ден се сблъскват 

с проблемите. Там трябва да има и хора от администрацията, които на три или на шест месеца да казват от какво конкретно 

има нужда и да го правят. 

- Кажете по какви открития работи академията? 

- Успяхме да удължим договора с Руската академия на науките по космическата програма. Преди няколко седмици 

показахме уредите, които ще са на кораба за Марс. Уговаряме с колегите си от Украйна да участваме в съвместни проекти. 

Работим и за космическата програма на Индия. Говорихме и с Беларус по същата тема. Оказа се, че Беларус има собствен 

спътник, който всеки ден предава данни, и искат да работим заедно. Разработваме и няколко програми в областта на 

информационните технологии. В момента единственият работещ суперкомпютър е в БАН. Той е част от голямата 

европейска мрежа, в него са заложени няколко паневропейски програми. Правят се интересни неща в областта на 

водородните технологии. Нашият институт по електрохимия е представител на България в Европейския клъстър по 

водородни технологии. Те направиха едни водородни клетки, които работят на 700 градуса температура. Това е проект, 

който се ръководи от Франция, но българските учени имат много сериозен принос в самата конструкция на водородната 

клетка. 

- Къде е приложимо това? 

- Водородните технологии са бъдещето на енергетиката в света. Вече има много разработки, които ще влязат не само в 

транспортните средства, но и в някои технологии, свързани с преработката на материалите. С интерес очакваме 

изследванията за добив на електричество от Черно море. Те са още в първоначална фаза. Колегите от биологичните науки 

изследват нови вещества за фармакологията. Четири-пет групи от различни институти работят по новия материал графен, 

който има изключителни свойства. През 2010 г. откривателите му взеха Нобелова награда. В областта на 

оптикоелектрониката има също значителни постижения. Лошото е, че пренебрежението към науката в България 

продължава, и това ни натъжава. 

Нашият гост 

Стeфaн Вoдeничapoв e poдeн нa 1 ceптeмвpи 1944 г. Зaвъpшил e Teхничecкия yнивepcитeт в Сoфия, cпeциaлнocт 

“Teхнoлoгия нa мeтaлитe”. Стaвa дoцeнт пpeз 1989 и пpoфecop пpeз 1991 г. Избpaн e в БАН зa члeн-кopecпoндeнт пpeз 

2004 г., зa aкaдeмик - пpeз 2012 г. Пpeдceдaтeл е нa акaдeмиятa от 3 дeкeмвpи 2012 г. 
 
 
Сега 
 
√ ЕК смъмри България и още 11 страни, че не дават пари за Турция 
 
Министрите на вътрешните работи одобриха създаването на единен регистър на авиопътниците 
 
ЕК разкритикува 12 страни - членки на ЕС, че все още не са внесли своя дял във фонда на стойност 3 млрд. евро, които 
трябва да бъдат предоставени на Турция като част от споразумението за бежанците, писа електронното издание 
"Политико". Данните са от доклада, който институцията представи в сряда за изпълнението на сключената на 18 март 
договорка между ЕС и Турция. 
 
България, която трябва да внесе 5.9 млн. евро по Механизма за бежанците в Турция, е сред държавите, които не са дали 
обещаните средства. Другите страни са Белгия, Австрия, Полша, Литва, Словения, Хърватия, Румъния, Гърция, Кипър, Малта 
и Испания. В доклада на ЕК се подчертава, че тези държави трябва бързо да изпълнят поетите ангажименти. Брюксел 
обеща за 2016 г. да отпусне 3 млрд. евро на Анкара, за да я подпомогне за справянето на мигрантите. 1 млрд. евро от тази 
сума се предоставя от бюджета на ЕС, а останалите - от хазната на всяка от 28-те държави членки. Досега 16 от тях са внесли 
обещаните суми и те възлизат на 1.61 млрд. евро.  
 
На вчерашната си среща в Люксембург вътрешните и правосъдните министри от ЕС окончателно одобриха създаването на 
единен регистър на пътниците на авиокомпаниите, предаде БНР. Информацията ще се споделя между 28-те страни членки 
с цел бързото проследяване на лица, заподозрени в престъпления. За да влезе в сила, документът трябва да се 
синхронизира от парламентите на страните членки. "Това безспорно е едно добро решение за оптимално събиране и 
обмен на информация между всички нас и е предпоставка за по-ефективна борба срещу организираната престъпност и 
тероризма", подчерта българският вътрешен министър Румяна Бъчварова, цитирана от БГНЕС. "Към този момент България 
и някои други държави членки нямат възможност да се възползват пълноценно от важни системи на ЕС, а същевременно 
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страни като България ежедневно обезпечават сигурността по една от най-важните и чувствителни граници на ЕС", каза тя. 
Холандският правосъден министър Ард Ван Дер Стьор, чиято страна в момента е ротационен председател на ЕС, заяви, че 
има консенсус и за нова европейска директива за борба с тероризма.  
 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който вчера беше на визита в Турция, обяви, че броят на имигрантите и 
бежанците, които влизат в Европа през Егейско море от Турция, е намалял значително. Трафикантите на хора бързо могат 
да се ориентират към нови маршрути и държавните власти не трябва да спират преждевременно с мерките за сигурност, 
подчерта той. 
 
МЕРКИ 
 
Вътрешните и външните министри от България, Гърция, Албания и Македония се събираха вчера в Солун на двудневна 
среща, за да обсъждат мерки за овладяване на бежанската криза в Европа. Срещата е по инициатива на Атина. България е 
представена от министъра на външните работи Даниел Митов и зам.-министъра на вътрешните работи Филип Гунев. 
 
 
 
√ Платеното от НЗОК лечение ще се следи и с мобилно приложение 
 
От октомври гражданите ще могат да изтеглят от сайта на здравната каса мобилно приложение, с което да следят 
разходите по лечението си, съобщи Мартин Банков, главен експерт в информационната дирекция на НЗОК. Приложението 
ще дава част от информацията, която сега е достъпна за всеки осигурен и с уникалния му код за достъп, с който може да 
следи електронното си досие. В него са отразени всички дейности, за които касата е платила за конкретния пациент. Кодът 
за достъп обаче се издава само от районните здравни каси и се получава лично, затова и едва около 40 000 души са си 
извадили такъв. 
 
Приложението ще е достъпно, след като започне да работи задължителната регистрация с пръстов отпечатък за прием в 
болниците, което се очаква да стане най-късно до 25 септември, обясни Банков. С приложението пациентът ще получава 
съобщение всеки път, когато неговият биометричен код се използва, т.е. когато болница отчита, че човекът е приет или 
изписан. Когато лечението му се отчете в здравната каса, пациентът ще получава и съобщение каква сума ще плати да него 
НЗОК. Ако той не е съгласен и смята, че не е получил въпросното лечение, ще може да подаде през приложението и жалба 
до касата. 
 
Засега не е ясно кога системата с пръстови отпечатъци ще се въведе за останалите изпълнители на медицинска помощ - 
аптеки, лични лекари, специалисти, лаборатории. Идеята е в аптеките биометричен код да се иска от догодина, но от касата 
искат първо да видят как ще тръгне и какви ще са резултатите от въвеждането на отпечатъка в болниците. 
 
Отпечатък от който и да е пръст ще се взема при първо посещение на пациента на системата, т.е. засега - в болница. Той 
ще е частичен и ще се трансформира в код. От касата уверяват, че няма да пазят данните от самите отпечатъци и че кодът 
не може да се трансформира обратно с отпечатък. 
 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
 
Биометрична идентификация няма да се иска от новородени, които още нямат ЕГН, от деца до 14 години, тъй като това е 
забранено по закон. Те ще се регистрират с ЕГН и отпечатъка на родителя. Когато идентификацията стане нужна и за 
получаване на лекарства, трудноподвижните пациенти ще могат да делегират на други хора възможността да им вземат 
медикаментите. Предвидени са и изключения - отпечатък няма да се взема при медицинска и техническа невъзможност. 
Статистически около 3% от хората не могат да дадат отпечатък по медицински причини - нямат пръсти или ръце, или 
отпечатъкът им не може да се сканира, защото е увреден от химикали и абразивни вещества, свързани с професията им - 
например фризьорки, поясни Банков. 
 
При изписване от болница също ще се иска отпечатък. Пациентите обаче могат да откажат да го дадат, ако не са доволни 
от лечението, поясниха от касата. В такъв случай преди да плати, касата ще направи проверка на болницата. 
 
 
√ Нови 170 хил. лв. са платени за бавно правосъдие 
 
Министерството на правосъдието е платило 169 780 лв. обезщетения за бавно правосъдие за първите три месеца на 2016 
г., става ясно от проектопостановление, качено на сайта му. С него се иска правителството да възстанови парите.  
 
Механизмът за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие след проверки на инспектората на Висшия съдебен съвет 
бе въведен през 2012 г. Таванът е до 10 хил. лв.  
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Компенсация за бавно правосъдие могат да поискат както съдени и разследвани, така и жертви на престъпления. Жалбите 
се разглеждат в 6-месечен срок, като споразуменията се сключват от министъра. Жалбата се отхвърля, ако се установи, че 
продължителността на делото не надхвърля разумния срок или ако се окаже, че забавянето се дължи на искащия 
обезщетение или негов адвокат. 
 
Данните сочат, че броят на обезщетенията расте всяка година. През 2013 г. те са 101 за 270 260 лв. През 2014 г. 
споразуменията са били 215 за 645 300 лв. Само за първите шест месеца м.г. са платени около 500 000. Все още липсват 
данни каква е сумата за цялата 2015 г. Миналото лято главният съдебен инспектор Теодора Точкова съобщи, че за 
последните 3 години обезщетенията заради бавно правосъдие са общо 1 374 054 лв. 
 
 
 
 
Монитор 
 
√ Тръгват договорите за преструктуриране и конверсия на лозя 
 
ДФ "Земеделие" приканва всички одобрени кандидати, подали заявления за подпомагане за финансовите 2016, 2017 и 
2018 г. да подпишат договорите си за преструктуриране и конверсия на лозя, съобщиха от пресслужбата на фонда. 
Одобрените заявления са 132. Ангажираните средства за трите финансови години са 50 016 966 лв., от които 19 983 847 лв. 
са предвидени за 2016 г., 14 000 716 лв. - за 2017 г., и 16 032 404 лв. - за 2018 година. Мярката се финансира от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието. 
 
 
√ Очакваме 30 процента ръст на руски туристи 
 
„Очакванията за предстоящия летен сезон са много положителни. На база ранни записвания към момента, според данни 
на руски туроператори, очакваме ръст от 30 процента на руски туристи”, заяви в Добрич министърът на туризма Николина 
Ангелкова. Увеличението на германски пазар е от 10 до 40 процента за различни туроператори, затова средният ръст е 
около 20 на сто. За останалите ни основни пазари ръстът е – за Чехия и Унгария – по 15%, Полша - 40 на сто, за Румъния 
нивата се запазват от предходната година, но се очаква ръст от около 5%. За първи път има регистрирани и планирани 
чартърни полети и от Франция, посочи министърът. 
„Като цяло сезонът се оказва доста положителен. Имаме готовност да посрещнем абсолютно всички туристи. При всички 
срещи с представителите на бранша, както хотелиери, така и концесионери, така и онези, които работят във всички други 
видове услуги, свързани с туристическия продукт, апелираме за запазване на високо и добро качество, така че туристите, 
които ни посетят това лято да се върнат и следващото и да можем да гарантираме устойчив туризъм“, заяви още Николина 
Ангелкова и подчерта, че министерството изцяло следи проблема с концесиите на плажовете. 
В петък ще бъдат обавени първите 7 процедури за отдаване под наем на неохраняеми плажове, които са с изтекъл договор 
или с прекратен такъв. До 10 дни ще бъдат обявени нови процедури за още 40 плажа. 
Министър Ангелкова е на посещение в Добрич по покана на областния управител Детелина Николова, за да участва в 
церемонията по връчването на наградите „Социално отговорен партньор на община“. Отличията се присъждат от 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Плевнелиев: Целта ни е да развием „зелена“ и енергийно ефективна икономика 
 
Да приспособим националните си стратегии за развитие с новите ангажименти от Дневния ред за устойчиво 
развитие на ООН, апелира държавният глава 
 
Към края на март 2016 г. банките в България са намалили вложенията си в български държавни ценни книжа (ДЦК) с 4,1% 
на тримесечна и с 23% на годишна база до 4,429 млрд. лв. Това показват изчисленията на Investor.bg на база данните на 
Българска народна банка (БНБ) за вътрешния пазар на ДЦК. 
 
През първото тримесечие на 2016 г. инвестициите на банковата система в облигации на българското правителство са със 
190,2 млн. лв. по-ниски спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. и с 1,32 млрд. лв. по-малко в сравнение с инвестициите 
им в края на март 2015 г. 
 
Понижението може да се обясни с малкото проведени аукциони на вътрешния пазар през миналата година и 
организираните едва два търга от началото на тази година. Същевременно през това време настъпват и падежи на 
държавни ценни книжа. 
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Факт е, че след последния аукцион на вътрешния пазар от 15 февруари, на който бяха пласирани 3-годишни ДЦК с номинал 
200 млн. лв., и външната емисия на ДЦК за общо близо 2 млрд. евро търгове не са провеждани. Емисионният календар на 
Министерството на финансите за момента не предполага емисии в близките седмици. 
В резултат вътрешният държавен дълг се оказва на най-ниското си ниво от края на 2013 г., когато беше в размер на 6,29 
млрд. лв. Към 31 март 2016 г. размерът му е 6,826 млрд. лв. 
 
Традиционно банките държат най-голямо количество ДЦК, а застрахователните дружества и пенсионните фондове са 
вторият най-голям инвеститор в български държавен дълг. 
 
Към 31 март 2016 г. застрахователите и пенсионните компании притежават облигации за 1,649 млрд. лв. Техният обем 
спада с 8,6% спрямо същия период на миналата година, като това понижение до голяма степен е инкасирано през първото 
тримесечие на 2016 г., защото спадът на тримесечна база е от 8%. 
 
Статистиката на БНБ показва още, че към края на март  чуждестранни инвеститори притежават български ДЦК за 147,15 
млн. лв., което е по-малко от закупените от тях 237,97 млн. лв. през същия период на миналата година. Към 31 декември 
2015 г. те държаха български дълг за 168,1 млн. лв. 
 
Вложенията на небанковите финансови институции, компаниите и гражданите също се свиват както спрямо края на 
миналата година, така и в сравнение с първите три месеца на 2015 г. 
 
Инвестициите им в български ДЦК са за 601,73 млн. лв. при 651,02 млн. лв. към края на март 2015 г. С други думи – има 
намаление от 7,6% за година, или с 49,29 млн. лв. На тримесечна база понижението е от 14,6%. 
 
От общия дълг за 6,826 млрд. лв., който се намира в обращение към 31 март 2016 г., 65% са в банките, 24% - в 
застрахователите и пенсионните фондове, 9% са притежание на небанкови финансови институции, фирми и граждани, а 
оставащите 2% държат чужди инвеститори. 
 
 
Целта на България е да развива „зелена“ и енергийно ефективна икономика, която да съхрани околната среда и да 
гарантира устойчив икономически ръст за всички граждани. Това каза президентът Росен Плевнелиев в изказване в 
рамките на Тематичния дебат на високо равнище относно постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие в 
централата на организацията в Ню Йорк, САЩ. 
 
Държавният глава апелира да приспособим националните си стратегии за развитие с новите ангажименти от Дневния ред 
за устойчиво развитие, приети през септември 2015 г. 
България вече започна работа по механизма за въвеждане на дневния ред до 2030 година със старта на дебата за 
Националната програма за развитие „България 2030“, заяви президентът, цитиран от прессекретариата. 
 
„Целта ни е да развием „зелена“ и енергийно ефективна икономика, която да съхрани околната среда и да гарантира 
устойчив икономически ръст за всички граждани“, каза той. 
 
Напредъкът в постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие ще зависи от три стъпки, подчерта българският 
президент – действия на национално ниво, подкрепа за най-уязвимите страни и по-силна Организация на обединените 
нации. 
 
„Изпълнението на национално ниво не е достатъчно. Ако искаме да постигнем Целите за устойчиво развитие, трябва да 
обърнем повече внимание на най-уязвимите. Официалната помощ за развитие трябва да се фокусира върху 
възможностите на хората да вземат решения и да бъдат по-уверени и България активно участва в подкрепящите усилия на 
ЕС и на международната общност“, заяви държавният глава в изказването си. 
 
Президентът предупреди обаче, че този процес трябва да отчита и проблемите на околната среда. Росен Плевнелиев 
открои също така като добър инструмент за колективно действие Зеления фонд за климата, в който България също 
допринася от 2015 г. 
 
Третата важна стъпка за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие, според държавния глава, е „изграждането на 
по-силна и по-кохерентна, по-прозрачна и по-ефективна Система на ООН за развитие“. 
 
„Докато работим по нашия нов и устойчив модел на развитие, трябва обаче да си спомним за кого в крайна сметка са 
предназначени Целите за устойчиво развитие. Това са децата!“, заяви още Плевнелиев. 
 
Държавният глава припомни, че през април, в рамките на Българското председателство на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа беше приета Софийската стратегия на Съвета на Европа за правата на детето. 
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„Трябва да подходим природосъобразно, да действаме отговорно и да променим подхода си, ако искаме да постигнем 
Целите до 2030 година и да оставим на поколенията след нас „зелена“ и просперираща планета“, коментира още 
президентът. 
 
 
 
 
√ Нотариусите ще пазят 10 години документи по прехвърляне на фирми 
 
С промени в Търговския регистър се въвежда възможност за стабилизация и оздравяване на фирми във фалит 
 
Нотариусите ще пазят за период от 10 години документация по прехвърляне на фирми с цел превенция на злоупотреби. 
Документите по сделките се предвижда да се въвеждат в нов регистър и ще може да бъдат проверявани чрез връзка между 
Агенцията по вписванията и Регистъра на нотариусите. 
 
Това предвиждат промени в Търговския закон, насочени към предотвратяване кражбите на фирми. Днес предложенията 
са обсъждани от Националния икономически съвет под председателството на министъра на икономиката Божидар 
Лукарски, съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката. 
 
Мерките са представени пред работодателските организации, които според ведомството са изразили съгласие по повечето 
от предвидените промени в Търговския закон и ще излязат с общо становище по законопроекта. 
 
Предвижда се и при прехвърляне на фирми да се извършват някои допълнителни действия с цел предотвратяване на 
злоупотреби. 
 
С друга промяна в Търговския закон се въвежда производство по стабилизация при обявяване в несъстоятелност, или т.нар. 
„втори шанс“ за фирми, изпаднали във фалит. 
 
Целта  на производството по стабилизация е да се даде възможност, когато определена фирма има финансови 
затруднения, преди производството по несъстоятелност да има възможност изпълнителните действия да се стопират за 
кратък период от време, за да може да бъде извършено преструктуриране, продажба, разсрочване на вземанията и други 
действия за стабилизиране. 
 
Зам.-министърът на правосъдието Вергиния Мичева обясни, че така ще се даде шанс на почтения бизнес да излезе от 
затрудненията. Тя допълни, че обикновено производството по несъстоятелност приключва с ликвидиране на 
предприятията, а не с тяхното оздравяване. Идеята е фирми в затруднения да имат шанс за спасяване, преди да бъдат 
ликвидирани. 
 
 
√ НСИ ревизира бюджетния дефицит за 2015 г. надолу до 2,1% 
 
Делът на държавния дълг пък е променен леко нагоре до 26,7% 
 
Недостигът в държавния бюджет за 2015 г. се оказва по-малък в сравнение с първоначалните данни на Министерството на 
финансите (МФ). 
 
Националният статистически инстититут (НСИ) ревизира дела на бюджетния дефицит спрямо брутния вътрешен продукт 
(БВП) за 2015 г. надолу до 2,1%. Първоначалните данни на финансовото министерство бяха за дупка в бюджета от 2,66% от 
произведеното в икономиката. 
В абсолютно изражение дефицитът на сектор „Държавно управление“ се равнява на 1,774 млрд. лв. при предварителна 
оценка на МФ за 2,287 млрд. лв., което е 513 млн. лв. разлика. 
 
Дефицитът през миналата година се формира от недостига в подсектор „Централно управление” в размер на 850 млн. лв., 
или 1% от БВП, в подсектор „Местно управление” в размер на 888 млн. лв. и 36 млн. лв. в подсектор 
„Социалноосигурителни фондове”. 
 
Спрямо 2014 г. държавният дефицит намалява с 2,779 млрд. лв. и от 5,4% от БВП, до колкото нарасна заради включването 
на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в сектор „Държавно управление“. 
 
Същевременно МФ прогнозира бюджетен дефицит от 1,9% през 2016 г. и намаляването му до 1,4% през 2017 г., 1% през 
2018 г. и 0,5% в края на 2019 г. 
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Данните на НСИ обаче завишават размера на държавния дълг спрямо първоначалните. Размерът на държавния дълг към 
31 декември 2015 г. е 23,027 млрд. лв., което съответства на дял от 26,7% от БВП. За сравнение – първоначалните данни 
показаха дял от 26,4 на сто. По последни данни на МФ пък делът на държавния дълг в края на февруари дори намалява до 
25,7%. 
 

 
 
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на НСИ 
 
В прессъобщението си от НСИ посочват, че е извършена ревизия на данните за дефицита и дълга за 2012 г. и 2013 г., която 
се дължи предимно на включването на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в институционален сектор „Държавно 
управление” за този период. 
 
 
√ ЕК се произнася до 2 месеца за държавната помощ за американските централи 
 
Чрез заема НЕК ще може да се разплати не само с централите, но и с АЕЦ "Козлодуй" и ВЕИ производители 
 
До два месеца Европейската комисия ще се произнесе по въпроса за държавната помощ за т.нар."американски" централи 
в Маришкия басейн - КонтурГлобал и AES Гълъбово. Това прогнозира председателят на Комисията за енергийно и водно 
регулирани (КЕВР) Иван Иванов пред депутати от парламентарната комисия, наблюдаваща работата на регулатора. 
 
Иванов припомни, че Брюксел води кореспонденция с Министерството на финансите по въпросите за държавна помощ, а 
оттам изпращат документацията към енергийното министерство. Последното искане на ЕК по казуса е информация 
относно лицензите на двете централи и всички правени изменения по тях в годините. КЕВР е дала цялата искана 
документация по казуса.  
 
Брюксел разглежда паралелно и делото за прекомерна държавна помощ за производителите на зелена енергия. В тази 
връзка от енергийния регулатор са поискани всички ценови решения за ВЕИ-производителите. 
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И двете дела са по сигнал на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране от лятото на 2014 година. 
 
Иван Иванов отбеляза и нотификацията, която ЕК трябва да направи относно наредбата, с която ще се компенсира 
енергоемката индустрия във връзка със скъпата зелена енергия. Председателят на КЕВР се надява до юни да има яснота 
за тази наредба, за да може тя да бъде отразена в новото ценово решение. 
 
Иванов призна, че облекченията по наредбата ще влязат в сила не от датата на нотификацията, а от датата на приемането 
на нормативния акт в българското законодателство, тоест от 1 август 2015 година. Това означава, че големите 
производители, които имат право на облекчения, ще трябва да бъдат компенсирани. Сумата ще зависи от решението на 
ЕК на какви критерии трябва да отговарят компаниите, които ще получат облекчение по наредбата. По първоначални 
изчисления енергоемката индустрия трябваше да спести около 95 млн. лева от редуцирането на таксата "Задължения към 
обществото" по отношение на зеления компонент в нея. 
 
Пред депутатите Иванов беше категоричен и че последният заем, който ще изтегли БЕХ, е в полза за цялата енергетика. С 
парите - до 650 млн. евро, НЕК ще може да се разплати не само с "американските" централи, но и с АЕЦ "Козлодуй" и ВЕИ-
производители. "Кредитното споразумение ще даде глътка въздух и ще намали междуфирмената задлъжнялост", 
категоричен беше Иванов. 
 
Депутатите от БСП Лява България Таско Ерменков и Драгомир Стойнев обаче критикуваха начина, по който ще бъде 
отпуснат заемът за БЕХ. Стойнев посочи, че с държавна гаранция лихвата би била много по-малка. Според него сега БЕХ ще 
трябва да плати между 4% и 6% лихва, а при държавна гаранция тя би била под 1%. 
 
Иван Иванов посочи, че срещу разплащането на доказани стари задължения НЕК ще пести по 97 млн. лева годишно и 
разликата между тази сума и плащанията за обслужване на кредита ще е "чиста печалба" за енергийното дружество. От 
друга страна плащането на дължимите задължения ще повишат доверието на инвеститорите в енергийния сектор. Ще 
бъде повишен и кредитният рейтинг на НЕК, допълни Иванов. 
 
Председателят на КЕВР уведоми депутатите, че очаква НЕК да бъде на печалба през първото тримесечие на годината, но 
отказа да даде повече подробности преди официалното оповестяване на финансовите резултати.  
 
На заседанието на парламентарната комисия беше изслушан и доклад за дейността на КЕВР през 2015 година. Иван Иванов 
се оплака от корпоративен натиск върху работата на регулатора, свързан основно с повишаването на такса "Задължения 
към обществото". 
 
Той посочи още, че на Комисията липсват достатъчно средства за повишаването на административния капацитет и дори 
няма възможност да изгради звено за вътрешен контрол на решенията, които взимат експертите на КЕВР. 
 
От отчета за дейността на регулатора е видно, че приходите през 2015 година са в размер на 16,8 млн. лева при планирани 
10,7 млн. лева. От такси регулаторът е внесъл в държавния бюджет 11,8 млн. лева, а от наложени имуществени санкции - 
5,03 млн. лева.  
 
Одобрените разходи на КЕВР за миналата година са в размер на малко над 4,01 млн. лева, а по отчет разходите на 
регулатора са 3,94 млн. лева. 
 
 
Черно море 
 
√ Да възпитаме младите поколения в обич към растенията и зеленината 
Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и “Холдинг Варна” АД се присъединяват към зелените инициативи за Деня 
на земята 
 
На 22 април над половин милиард души в цял свят отбелязват Международния ден на земята и чрез различни инициативи 
обединяват усилията си в защита на планетата ни и нейната природа. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и “Холдинг 
Варна” АД се присъединяват към зелените инициативи чрез няколко  кампании по озеленяване. Тяхното мото е: “Да 
възпитаваме младите поколения в обич към растенията и зеленината”. С мероприятията за Деня на земята природната 
среда във варненски регион ще бъде обогатена с нови дървета, храсти, растителни видове и цветя. 
  
Озеленителната кампания ще се съсредоточи в три различни локации – в парковите пространства на курорта Св. Св. 
Константин и Елена, в зелените площи на помощното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кривня и в двора за външни 
игри и занимания на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Изгрев“ във Варна. 
  
Стартът на зелената вълна ще дадат учителите, възпитателите и децата от училището в с. Кривня. В двора на учебното 
заведение ще бъдат засадени дръвчета от редките видове: магнолия, индийски люляк, хемерокалис и туя. Инициативата 
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има за цел чрез личния пример на възрастните да насочи вниманието на 50-те възпитаници на училището към повече 
знания за дърветата и техните особености, за опазване и грижи към природата и нейното зелено богатство. 
  
Нови иглолистни дръвчета и няколко вида цветя ще бъдат засадени и ще украсят двора за отдих и почивка пред двете 
жилищни сгради на ЦНСТ „Изгрев“. Децата ще участват в оформлението на леха с няколко вида цъфтящи растения и на 
малка борова горичка. Повечето от малчуганите, настанени в центъра от семеен тип, ще засадят първото дръвче в живота 
си и така ще научат, че новозасаденото дърво е символ на живота, на новото начало и на вечността на природата. 
  
От Варна зелената вълна ще продължи в курорта Св. Св. Константин и Елена, където деца от ЦНСТ към дом „Другарче“ и 
ЦНСТ „Изгрев” ще се запознаят с дървесното богатство на над 100-годишния парк в комплекса. Те  ще се включат в 
инициативата „Зелен фонд“, чиито цели са опазване на парковата среда в курорта, развиване на зеленото богатство и 
възпитание на децата в любов и отговорно отношение към зеленото богатство. 
  
Инициативите за Деня на земята са в унисон с една от основните мисии на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ да 
създаде чувство за отговорност към природните богатства на планетата у децата, лишени от родителска грижа, в 
неравностойно положение и със специални потребности. Целта е да се оформи трайна и устойчива ценностна система в 
подрастващите. 
 
 


