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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
24 часа 
 
√ Закон въвежда и 99-годишни концесии 
 
Концесии да се дават и за срок над 99 години, предвижда проект на нов закон за концесиите. Той отменя сегашния 35-
годишен таван. 
 
“Така както в закона за обществените поръчки няма лимит на цените, а те са обект на оценка и договаряне, така и при 
концесиите срокът ще се оценява и ще се търси баланс. Досегашният твърд срок ощетяваше концесионери, които искат 
да вложат по-големи инвестиции. Така вицепремиерът Томислав Дончев обясни пред журналисти отпадането на 
времевите ограничения в проекта. Той подчерта, че срокът по всеки концесионен договор ще е съобразен с 
възвръщаемостта на инвестициите, рисковете за концедент и концесионер. 
 
“Записали сме категорично условие срокът да не води до ограничаване на конкуренцията”, подчерта Дончев. Въвеждат 
се три вида концесии - за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост. Само при 
последния вид е оставен таван в закона- те не могат да са по-дълги от 25 години. Концесиите за подземните богатства са 
изключени от обхвата на този закон. 
 
Новост са т.нар. концесии с трансграничен интерес, от които се прогнозират приходи над 5,22 млн.евро. Такива досега 
нямало, но се очаквали за общи обекти между две съседни държави например. 
 
Според Дончев концесиите за летище София и за плажовете, както и за всички заварени договори, ще се проведат по 
досегашния закон. 
 
Предимство при преговорите и сключването на договорите ще имат състезателната процедура с договаряне и 
състезателният диалог, а не само откритата процедура, както досега. По повод критиките за публичност на 
концесионните процедури Дончев смята, че тя трябва да бъде прилагана внимателно, тъй като имало случаи, при които 
вещи лица, след като станали известни, били издирвани, за да се уговарят оценки. 
 
 
 
√ Ограничиха движението на тировете по Великден и Гергьовден 
 
В дните с интензивен трафик около почивните дни за Великден и Гергьовден ще бъде ограничено движението на 
тежкотоварните превозни средства над 12 тона по автомагистралите и най-натоваренитe пътни направления, съобщават 
от пътната агенция. Целта е повишаване на безопасността при пътуване, увеличаване на пропускателната способност на 
пътната инфраструктура и спокойно пътуване за шофьорите на леки автомобили, които са много повече по празниците. 
Очаква се натоварено да бъде движението на изходите на София, по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ и път 
I-1 (Е-79) София - Кулата. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват въведените 
ограничения, пътната сигнализация и указанията на „Пътна полиция“, която следи и предприема необходимите действия 
за организацията на движението. 
 
На 28 април - четвъртък, последният работен ден преди четирите почивни дни около Великден, между 16 ч и 20 ч, ще бъде 
ограничено движението на МПС над 12 т по следните участъци от републиканската пътна мрежа: 
 
Автомагистралите 
път I-1 Видин – Ботевград; 
път I-1 Благоевград – ГКПП „Кулата“; 
път I-4 п. в. „Коритна“ – Велико Търново – Шумен; 
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път I-5 Русе - Велико Търново; 
път I-8 ГКПП „Калотина“ – ГКПП „Капитан Андреево“; 
път I-9 Дуранкулак – Варна - Бургас; 
път II-18 Околовръстен път София; 
път II-19 Симитли - Гоце Делчев; 
път II-86 Пловдив - Смолян; 
път II-99 Бургас - Царево. 
 
Движението на тежкотоварните превозни средства над 12 т по същите пътища ще бъде ограничено и в последния почивен 
ден – 2 май (понеделник), от 14 ч до 20 ч 
Същата организация при движението за камионите над 12 т ще бъде въведена и в последния работен ден преди 
Гергьовден – 5 май (четвъртък), и в последния почивен ден 8 май (неделя). 
 
Забраната не важи за МПС, превозващи бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, живи 
животни и опасни товари (ADR). 
 
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното 
мобилно приложение LIMA, интернет страницата на АПИ – www.api.bg, lima.api.bg и по всяко време от денонощието на 
тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и 
обобщава данните за състоянието на републиканските пътища. 
 
 
 
√ 238 млн. лева от Брюксел за София 
 
След 2020 г. столицата излиза 
 
от Югозападния регион, 
 
ще я финансират отделно 
 
София получава 238 млн. лв. за развитие на градската среда по ОП “Региони в растеж”. Във вторник кметът Йорданка 
Фандъкова и зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова подписаха споразумение за инвестиционната 
програма на Столична община. 
 
След парафирането на документа министър Лиляна Павлова каза, че като най-голям бенефициент Столична община 
получава и най-големия дял от инвестициите за градско развитие и градска среда. Със собственото финансиране общата 
сума е 280 млн. лв. След 2020 г. София ще бъде извадена от Югозападния район и ще се финансира по европрограми 
отделно, тъй като тя вече е равностойна на почти всички европейски столици като размер инвестиции, икономическо 
развитие и брутен вътрешен продукт, който е с над 75% по-висок спрямо останалите региони в страната. 
 
Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че общината има резервни проекти за още 117 млн. лв. 
 
Програмата предвижда обновяване на 26 училища и детски градини. Заложено е да бъдат модернизирани парк “Заимов” 
и Западен парк, предвижда се реконструкция на трамвайните релси по бул. “Цар Борис III” и замяната им със зелени. 
Другото трасе е по ул. “Каменоделска” до “Орландовци”. Инвестиции ще се правят и в район “Сердика”. Ще се купуват 
нови 13 трамвайни мотриси. Нови 220 електронни табла по спирките ще се добавят към интелигентната система за 
управление на трафика. 
 
ЕК одобри и 368 млн. за метрото 
Европейската комисия одобри във вторник 368 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие за третия лъч на 
метрото в София. Трасето е дълго почти 8 км с осем метростанции. С изграждането му с центъра ще се свържат кварталите 
“Сухата река”, “Хаджи Димитър”, “Красно село”, “Славия”, “Белите брези”, “Лагера” и “Хиподрума”. Ще има връзка и с 
“Люлин”, “Младост”, “Обеля”, “Надежда”, “Лозенец” и “Дружба”. Инвестициите покриват и 20 метровлака, които да 
обслужват линията. 
 
Софийското метро е един от най-добрите примери за това как средствата от европейския бюджет помагат на хората да 
живеят по-добре, заяви Кристалина Георгиева, зам.-председател на ЕК. 
 
Благодарение на системите за обществен транспорт, щадящи околната среда, се подобрява привлекателността на 
градовете, туризмът, насърчава се местната икономика и се повишава качеството на живот, коментира еврокомисарят по 
регионална политика Корина Крецу. 
 

www.api.bg,%20lima.api.bg%20
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Труд 
 
 
√ Ивайло Московски предлага един орган за контрол на пътя 
 
Министърът на транспорта Ивайло Московски е говорил с премиера Борисов как да бъдат решени проблемите в системата 
на автомобилната администрация, съобщи той за БТВ. 
Според Московски правилната концепция е да има един орган за контрол на пътя. Къде ще бъде, е вече политическо 
решение, обясни министърът и допълни, че няма претенции да е в транспорта, а по-скоро мястото му е в КАТ. 
"Трябва да се направи един орган, в който хората да бъдат добре мотивирани, добре оборудвани, и обучени, с добри 
заплати. Защото едни и същи проверки се правят, но всеки ги ползва за собствени цели. Тогава на разследващите служби 
ще им е много по-лесно да контролират един такъв орган на пътя", каза още министърът. 
Според него ще има много хора, които ще бъдат против тази концепция. Всички тези, които на това ниско ниво, се хранят 
от тази корупция ще бъдат абсолютно против. 
„Инспекторите са на пътя с 480 лв. заплати. Ако тръгнем да им вдигаме на тях заплатите, вероятно всички останали 
контролни органи на пътя, ще кажат, че и те са с ниски заплати и вероятно е така", заяви той. 
Във връзка с планираните блокади на българо-гръцката граница, министър Московски обясни, че писмо на Европейската 
комисия е провокирало намеренията на българските превозвачи да блокират българо-гръцката граница по Великден. В 
това писмо по повод протестите на гръцките фермери от зимата ЕК заявява, че това си е проблем между България и Гърция 
и тя няма практика да има решение по такива случаи. 
Министър Московски отказа да коментира в детайли корупцията в ДАИ. На въпроса за оставката, която му поискаха от ДСБ, 
той заяви: „На ДСБ е право, макар че не знам дали ДСБ или само от двама от ДСБ ми искат оставката, те си имат право да 
си искат на който си искат оставката. 
 
 
√ БДЖ осигурява близо 20 000 допълнителни места във влаковете за празничните дни по Великден 
 
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще увеличи с допълнителни вагони съставите на някои влакове, които пътуват по 
основните направления в страната. Увеличението на съставите на влаковете се прави с цел да бъде осигурено удобното 
придвижване на клиентите по време на празничните дни по повод Великден. Това съобщиха от пресцентъра на "Холдинг 
Български държавни железници" ЕАД на сайта си. 
От утре (27-и април) до 3-ти май включително, националният железопътен превозвач ще осигури близо 20 000 
допълнителни места във влаковете по най-натоварените маршрути в страната. 
Бързите влакове със задължителна резервация София – Варна – София („Варна”), които пътуват само в събота от София до 
Варна и в неделя от Варна до София, вместо на 29-и април и 1-и май, ще се движат на 28-и април от София до Варна и на 
2-и май от Варна до София. 
БДЖ напомня на своите клиенти, че при закупуване на билети за отиване и връщане могат да ползват от 10 % до 30 % 
намаление от редовната цена на билета в зависимост от различните търговски оферти на дружеството. 
На 27-и април допълнителни вагони са осигурени за съставите на: 
- шест бързи влака по направленията София – Бургас, София – Варна (два влака), Варна – София, Пловдив – Варна и Горна 
Оряховица – София. 
На 28-и април с увеличен състав ще се движат: 
- четири бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Русе разпределителна („Дунав”), Русе 
разпределителна – София („Дунав”), София – Горна Оряховица („Янтра”) и Горна Оряховица – София („Янтра”); 
- двадесет и осем бързи влака по направленията София – Бургас (пет влака), Бургас – София (четири влака), София – Варна 
(два влака), Варна – София (два влака), София – Видин (два влака), София – Лом, София – Пловдив, Пловдив – София (два 
влака), София – Димитровград (два влака), Димитровград – София, Варна – Пловдив (два влака), Пловдив – Варна (три 
влака) и Варна – Плевен; 
- два пътнически влака по направленията Димитровград – Пловдив и София – Перник. 
На 29-и април допълнителни вагони са осигурени за съставите на: 
- три бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Варна („Златни пясъци”), Варна – София („Златни 
пясъци”) и Горна Оряховица – София („Янтра”); 
- тридесет и четири бързи влака по направленията София – Бургас (четири влака), Бургас – София (пет влака), София – Варна 
(четири влака), Варна – София (три влака), София – Видин (два влака), Видин – София (два влака), София – Пловдив (два 
влака), Пловдив – София (два влака), София – Димитровград, София – Благоевград (два влака), Благоевград – София (два 
влака), Лом – София, Пловдив – Варна, Варна – Пловдив (два влака) и Плевен – Варна; 
- десет пътнически влака по направленията София – Благоевград, Благоевград – София, Радомир – София, Димитровград – 
Пловдив, Враца – Плевен, Лом – Видин, Благоевград – Кулата (два влака) и Кулата – Благоевград (два влака). 
На 30-и април с увеличен състав ще се движат: 
- два бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Варна („Златни пясъци”) и Варна – София 
(„Златни пясъци”); 
- осем бързи влака по направленията София – Бургас (два влака), Бургас – София (три влака), Варна – София, Видин – София 
и Варна – Русе разпределителна. 
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На 1-и май допълнителни вагони са осигурени за съставите на: 
- три бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Варна („Златни пясъци”), София – Русе 
разпределителна („Дунав”), Русе разпределителна – София („Дунав”); 
- двадесет и два бързи влака по направленията София – Бургас (четири влака), Бургас – София (два влака), София – Варна 
(два влака), София – Видин (четири влака), Видин – София, София – Пловдив, Пловдив – София, София – Благоевград, 
Благоевград – София, Горна Оряховица – София, Пловдив – Варна (два влака), Варна – Пловдив и Горна Оряховица – Варна; 
- два пътнически влака по направленията Благоевград – Кулата и Кулата – Благоевград. 
На 2-и май с увеличен състав ще се движат: 
- един международен бърз влак от Кулата за София; 
- три бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Русе разпределителна („Дунав”), Русе 
разпределителна – София („Дунав”) и Варна – София („Златни пясъци”); 
- тридесет и три бързи влака по направленията София – Бургас (три влака), Бургас – София (пет влака), София – Варна (два 
влака), Варна – София (три влака), София – Видин, Видин – София (три влака), София – Пловдив, Пловдив – София (три 
влака), София – Димитровград (два влака), София – Благоевград (два влака), Благоевград – София (два влака), София – Русе 
разпределителна, Пловдив – Варна (два влака), Варна – Пловдив (два влака) и Плевен – Варна; 
- девет пътнически влака по направленията София – Благоевград, Благоевград – София, София – Перник, Димитровград – 
Пловдив, Дупница – Кулата, Благоевград – Кулата (два влака) и Кулата – Благоевград (два влака). 
На 3-и май допълнителни вагони са осигурени за съставите на: 
- три бързи влака със задължителна резервация по направленията София – Русе разпределителна („Дунав”), Русе 
разпределителна – София („Дунав”) и Варна – София („Златни пясъци”); 
- девет бързи влака по направленията София – Варна, Варна – София, София – Горна Оряховица, София – Димитровград, 
София – Пловдив, Пловдив – София, Пловдив – Варна и Варна – Пловдив (два влака); 
- два пътнически влака по направленията Димитровград – Пловдив и Радомир – София. 
Клиентите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД могат да получат подробна информация за свободните места във 
влаковете през празничните дни от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в железопътните гари и бюра 
в страната. 
 
 
 
√ Криворазбрана прозрачност улеснява кражбата на фирми 
 
Ръководството на Агенцията по вписвания не спазва становище на Комисията за защита на личните данни 
Преди месец екипът на вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова в Министерския съвет с гордост обяви, че 
до края на годината голямо количество информация, която институциите съхраняват, ще стане достъпна чрез сайта 
“Отворени данни”. Водеща роля в осигуряването на “прозрачност” има компютърният специалист Васил Величков, 
съветник на Бъчварова. 
От година и половина посредством изпълнителния директор на Агенцията по вписвания Елена Маркова Величков се 
приема като своеобразен сив кардинал във ведомството, чийто принципал е министърът на правосъдието. 
Самият Величков преди години е доставчик на услуги на Агенцията по вписвания, а след прекратяването на договора му с 
държавната институция фирмата му е фалирана. В този смисъл изобщо не е изненада, че именно Агенцията по вписвания 
е сред институциите, които първи предоставят данни за публикуване на портала “Отворени данни”, контролиран пряко от 
Величков. 
Съветникът на Бъчварова има водеща роля в “електронизацията на управлението”, което трябва да се окаже реалност след 
инвестирането на стотици милиони левове в следващите години. А присъствието на Величков в кабинета на вицепремиера 
може да се обясни с изключителната му близост до олигархичния кръг “Капитал”. 
И докато на обществото се обяснява как държавата осигурява прозрачност, на заден план остават подозренията, че 
огромният обем средства за електронно управление ще бъдат усвоени именно от компании от орбитата на олигархичния 
кръг “Капитал”. Наред с това се оказва, че от криворазбраната прозрачност ощетени могат да се окажат хиляди компании, 
защото чрез “разкритата” от Агенцията по вписвания миналата седмица информация може да се възползват основно 
крадците на фирми и “специалисти” по източване на банкови сметки. На практика действията на Елена Маркова и Васил 
Величков могат да се обобщят и като най-големия теч на лична информация у нас. 
На 19 април на Портала за отворени данни на Република България (http://opendata.government.bg) е публикувана цялата 
информация на Търговския регистър от неговото създаване през 2008 до март 2016 г. Пълната информация е в размер на 
19 GB. Базата данни е разпределена по години, месеци и дни, като всеки ден е в отделен файл във формат XML. 
Файловете съдържат цялата информация за движението по делата на търговците, като за сканираните изображения са 
предоставени имената на файловете. Самото изтегляне на сканираните документи от Търговския регистър е изключително 
лесно, стига да разполагате с квалифициран електронен подпис или безплатен цифров сертификат, който се издава от 
Агенцията по вписвания. Почти всеки компютърен специалист може да изтегли такъв сертификат през сайта на АВ. Изрично 
е посочено, че единните граждански номера и ЛНЧ са кодирани. 
В същото време всичката друга лична информация е предоставена за ползване от всеки, който иска да я има - адреси на 
регистрации, електронни пощи и други незадължителни данни като номера и дати на лични документи, електронни 
изображения на най-различни документи, включително такива, които съдържат лични данни на управители, съдружници, 
пълномощници, както и образци от саморъчни подписи. Разбира се, че сред документите има и такива за внесени 
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държавни такси, в които присъстват и номера на банкови сметки. Общият обем от информация е за 889 760 фирми и 
огромно количество лична информация на свързаните с тях 854 226 лица. “Осветлената” информация е в размер на близо 
23 милиона документа. 
Тук защитниците на “криворазбраната прозрачност”, разбира се, ще обяснят, че базата данни е полезна за извършването 
на анализи за взаимовръзките на фирмите и лицата, свързани с тях. Но ще премълчат много по-съществен факт. Всеки, 
който търси начин да се обогати незаконно и за целта ползва информационните технологии, чрез “отворените данни” на 
Търговския регистър много лесно може да извърши “кражба на фирми”, а оттам и “кражба на имоти” и дори изпразване 
на банкови сметки. Само преди седмица по настояване на Росен Плевнелиев Консултативният съвет за национална 
сигурност при президента се занимаваше с последиците, които може да има върху сигурността на държавата 
провеждането на целенасочени интернет атаки и воденето на “хибридна” война. На практика този, който иска да атакува 
българската икономика, вече може да го направи посредством осигурения от вицепремиерския съветник и изпълнителния 
директор на Агенцията по вписвания колосален теч на лична информация. 
Всичко това можеше да бъде предотвратено, ако ръководството на Агенцията по вписвания просто бе филтрирало 
ненужната информация, която в голяма степен сега улеснява зложелателите. Нещо повече, оказва се, че с действията по 
предоставяне на базата данни на кръга около вицепремиерския съветник Васил Величков изпълнителният директор на 
Агенцията по вписвания Елена Маркова на практика е извършила нарушение на Закона за Търговския регистър, ако се съди 
по изрично становище на Комисията за защита на личните данни. 
На 23.01.2015 г. КЗЛЗ издава Становище с рег.№ П-386/2015 г., в което се посочва: “документите, въз основа на които са 
направени вписванията, обявяванията и заличаванията, не са част от публичния Търговски регистър по смисъла на чл. 2, 
ал. 1, чл. 4, чл. 5, чл.11 от ЗТР, тъй като по своята същност това не са обстоятелства, касаещи статуса на отделните търговци, 
а доказателства, че подлежащи на вписване в регистъра обстоятелства са се случили. Предвид посочения факт 
администраторът на лични данни - Агенцията по вписванията, следва да предприеме технологични мерки за преработване 
на софтуерните продукти, които позволяват автоматизирания достъп до базата данни на ТР и достъпване на информация 
с незаличени лични данни, както и електронни адреси до сканираните изображения, съдържащи и подписи на физически 
лица. По този начин ще се отговори на изискванията на ЗТР и ЗЗЛД. В противен случай предоставянето на незаличена 
информация, съдържаща лични данни, се явява в противоречие на Закона за Търговския регистър.” 
Тепърва ръководството на Агенцията по вписванията и отговорни длъжностни лица в администрацията й трябва да 
отговарят на въпроса: защо не са се съобразили и са пренебрегнали изрично становище на Комисията за защита на личните 
данни, като така са осигурили възможност за безконтролен достъп до лични данни на над 1 милион лица, свързани с 
Търговския регистър. 
Казусът с най-големия теч на лични данни засяга пряко и министъра на правосъдието Екатерина Захариева, която е 
принципал на Агенцията по вписванията. Нейната реакция ще е тест и доколко върху действията на шефката на Агенцията 
по вписванията Елена Маркова не е опънат чадър. Захариева е в деликатно положение, тъй като Маркова пое АВ, след 
като работеше като юрист в администрацията на президента, която пък се ръководеше от настоящия правосъден 
министър. 
Елена Маркова се смята за кадрово назначение на депутата от ДСБ Атанас Атанасов, който е осигурил заемането на поста 
чрез лидера на партията Радан Кънев в мандата на бившия правосъден министър Христо Иванов. Преди години Маркова 
е член на Централната избирателна комисия от квотата на тогавашната “Синя коалиция”, отново чрез протекцията на 
Атанасов. 
 
 
 
Сега 
 
√ Мнозинството се опита да замаже гафовете си в Изборния кодекс 
 
Коалиционните партньори прехвърлиха отговорността за референдумите на президента 
 
Партньорите в управляващата коалиция се опитват да потушат скандала с приетите през последните дни промени в 
Изборния кодекс с козметични поправки във вече гласуваните текстове. Тази тактика бе възприета след среща на премиера 
Бойко Борисов с ръководствата на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ и след като властта бе 
заплашена с граждански протести и засипана с петиции на българи зад граница заради пречките да участват в избори. 
Борисов се появи в парламента в ролята си на омиротворител и договори редица дребни компромиси по отношение на 
провеждането на референдуми, задължителния вот и изборите в чужбина. 
 
ГЕРБ и ПФ отстъпиха от идеята си национално допитване, инициирано от граждани, да не се провежда в един и същи ден 
с избори. Предложението им предизвика бурно недоволство, тъй като директно щеше да засегне предстоящия 
референдум, организиран от "Шоуто на Слави". С хитър маньовър двете формации директно го отпратиха за юли или 
август, когато избирателната активност би била най-ниска. Според постигнатата вчера договорка топката бе прехвърлена 
в полето на президента, който да наложи вето върху текста и той да се прегласува. 
 
Най-спорният въпрос - задължителният вот, остава, макар и леко фризиран. Наказанието - заличаването от избирателните 
списъци, ще влезе в сила само ако избирателят не се яви на два последователни вота от един и същи вид. Това означава, 
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че ако човек пропусне предстоящия президентски вот през есента, ще бъде заличен от списъците през 2021 г. Дотогава 
обаче Изборният кодекс със сигурност ще бъде променян многократно. 
 
Изборен район "Чужбина" няма да има. Но управляващите ще търсят компромисно решение как да се увеличи броят на 
секциите зад граница, така че да се преодолее гласуваното миналата седмица ограничение секции да се отварят само в 
българските посолства и консулства. Вероятно ще се приеме предложението на Реформаторския блок да се отварят до 50 
места за гласуване в дадена държава по преценка на Министерския съвет. "Смятаме, че е въпрос на сигурност по 
отношение на изборите, за да може МС и държавната администрация да покрият тези секции с хора, които да гарантират 
честността на изборите. Въпросът е и финансов - всяка секция носи със себе си сериозни финансови ангажименти", обясни 
съпредседателят на ПГ на реформаторите Найден Зеленогорски. И допълни, че така или иначе няма държава по света, в 
която да се откриват повече от 50 секции, с изключение на Турция. Тази мярка обаче не отчита непрекъснато растящата 
избирателна активност сред сънародниците ни зад граница. 
 
Отпада и предизвикалата брожения идея на ПФ да се премахнат местните коалиции на общински избори. Те ще бъдат 
регистрирани, но само при пълно изброяване на съставящите ги формации, без да се позволяват съюзи с неясни 
наименования от типа "Бъдеще за Несебър". "Това е формата и начинът да знаем кои са партиите, които подкрепят и 
формират тази местни коалиции, и да ограничим възможността за тези корпоративни, икономически коалиции, които се 
създават на местно ниво", обясни замисъла зам.-шефът на ГЕРБ Цветан Цветанов. Но паралелно с това управляващите 
гласуваха в пленарната зала номерата на участниците в общинските избори да се определят на национално ниво от ЦИК, 
което поставя в неизгодна позиция създалите се по места коалиции. "Националният номер е по-добрият вариант. В област 
Кърджали със 7 общини имаше 7 различни номера. Когато се прави кампания и се представят кметовете в областния град, 
трябва да се изговарят 7 различни номера, което обърква изключително много хората", аргументира се Цвета Караянчева 
(ГЕРБ). Реформаторите обаче заподозряха, че компромисът ще облагодетелства ГЕРБ и ДПС, тъй като те са единствените 
формации, които не се коалират на местно ниво при общински избори. 
 
Разрешено бе на социолозите да правят сондажи по време на предизборната кампания. Самата кампания ще остане с 
продължителност 30 дни, а не 21, както първоначално се предвиждаше. Оставя се възможност на предизборните щабове 
сами да решат колко време да агитират. 
 
Управляващите обмислят броят на секциите с машинно гласуване да бъде минимум 500. А Бойко Борисов лично е обещал 
правителството да обсъди възможностите за експериментално машинно броене на бюлетините.  
 
 
 
 
√ Министерството на правосъдието е най-непрозрачно в интернет 
 
Агенцията за бежанците и община Самуил са последни в рейтингите на Програма "Достъп до информация" 
 
Просветното министерство и община Сливен са най-прозрачни в интернет. Те оглавяват рейтингите на централните и 
местните органи, изготвени от неправителствената Програма "Достъп до информация" (ПДИ). На последните места са 
правосъдното министерство и община Самуил. При проучването е установено и че в над 39 на сто от изследваните интернет 
страници няма посочена дори нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция. 
 
От 10 март до 23 април са оценени 565 интернет страници на административни структури и независими органи, задължени 
да предоставят информация. Следено е как изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по 
електронен път. Затова от фондацията са поискали от всички копие от акта, който урежда организацията и движението на 
документите им.  
 
Някои изобщо не отговорили - например агенцията по горите, службата за акредитация, медицинският одит, 
информационният център на МО, Институтът по отбрана, ДКЕВР. ДАНС и Агенцията за социално подпомагане отказали да 
предоставят исканата информация. От Комисията за финансов надзор първо поискали разяснения, а после отказали да 
предоставят искания документ. Повечето ведомства дали исканата, като в 95.4 на сто от случаите отговорите дори са 
дадени по електронен път, което е напредък.  
 
Що се отнася до рейтингите на активната прозрачност, изготвени от ПДИ, в предишните две години на първо място сред 
централните органи беше МО. Тази година обаче образователното министерство е изпреварило всички - 99.5 точки от 
възможни 143.5. На следващо място е транспортното министерство, следвано от отбраната и околната среда. В дъното са 
финансите и външните работи, а на последно място с рейтинг от 62 точки е правосъдното министерство.  
 
Сред държавните агенции най-прозрачен е Държавният резерв, а на последно място е тази за бежанците. В челото при 
изпълнителните агенции са тези по труда и по вписванията, а назад са медицинският одит, Националният филмов център 
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и службата по акредитация. При общините рейтингът се води от Сливен, Алфатар, Бургас и Банско. На последните места са 
Белица и Самуил. 
 
 
√ Глобата за ГМО и забранени оцветители в храните става 6000 лева 
 
Хранителни добавки били представяни като лекарства за рак 
 
От 2 до 6 пъти се увеличават глобите за предлагане на опасни храни. Това предвижда новият Закон за храните, представен 
вчера от министъра на земеделието Десислава Танева. До 6 хил. лв. ще е санкцията за фирми, които пускат на пазара храни 
с ГМО или със забранени оцветители и ароматизатори. Досега максималната глоба беше 1000 лв. При повторно нарушение 
в следващите 3 години глобата ще в троен размер, а при системни злоупотреби санкцията става петкратна. 
 
До 6 хил. лв. ще бъдат глобявани и дистрибуторите, които пускат за първи път в България храни за кърмачета и малки деца, 
за медицински цели и заместители на храни за отслабване, без да уведомят здравното министерство. С новия закон се 
регламентира и търговията с хранителни добавки. Всяка нова добавка (например за мускули) няма да може да стъпи на 
българския пазар, без Агенцията по храните да я е одобрила. Това се прави, тъй като имало случаи, в които хранителни 
добавки са представяни като лек за онкологични заболявания, каза изпълнителният директор на Българската агенция за 
безопасност на храните д-р Дамян Илиев. 
 
С новия закон се въвеждат и изисквания към предлагането на охладено, замразено и размразявано месо. В магазина то 
трябва да се поставя на отделен щанд от прясното месо с изрично посочване, че е "охладено". Трябва да се отбележат 
страната на произход, датата на добив и срокът на годност.  
 
Превозните средства, които транспортират храни, ще бъдат регистрирани и маркирани със специални стикери. Те не могат 
да се използват за превоз на други стоки, ако има опасност храната да се замърси. Когато се превозват няколко различни 
хранителни продукта, те трябва да бъдат разделени. "Така ще избегнем парадоксите да се превозва хляб заедно с прах за 
пране и химически вещества, с които се наторяват нивите или се ползват за отпушване на канали", коментира пред "Фокус" 
председателят на браншовия съюз на хлебарите Марияна Кукушева. Сайтовете за продажба на храни също ще бъдат 
регистрирани от Агенцията по храните. 
 
С приемането на закона ще заработи и национален съвет по храните към министъра на земеделието. В него ще влязат 
министрите на земеделието, здравеопазването, икономиката, околната среда, труда и социалната политика, 
образованието, шефът на Агенцията по храните и председателите на всички браншови организации. Предвидено е и 
създаването на помирителна комисия, която да решава спорове между търговци и производители. Тази комисия бе 
регламентирана и с промени в стария закон за храните през юли миналата година, но така и не заработи. 
 
КОНТРОЛ 
 
Продължава серията проверки на данъчните на големите борси за плодове и зеленчуци в страната. Вчера на борсата в 
старозагорското село Плодовитово данъчните са написали 18 акта, а на 16 превозни средства са поставени пломби. 
Задържана е стоката на шестима търговци заради несъответствия между количествата, описани в документите, и 
наличните в камионите. Най-честите нарушения са липса на касов апарат, неотчитане на продажби и липса на документи 
за произход на стоката, съобщиха от НАП. Броят на обезпеченията, наложени от инспекторите за последните две акции в 
Първенец и Плодовитово, е 14 за над 17 000 лева. 
 
 
√ Горанов си играе със страховете на хората 
 
Финансовият министър трябва да докаже с разчети твърденията си, че има дефицит във втория стълб, казва 
Иван Нейков 
 
- Г-н Нейков, една от основните промени, предложени от финансовия министър Владислав Горанов за капиталовия 
стълб, е създаването на общ пул, чрез който хората загубват правото си на собственост върху парите. Защо, според Вас, 
се предлага това? 
 
- Проблемът на този законопроект е много по-голям. Първо, се прави по същия подход, който беше възприет миналата 
година при опитите да бъдат ликвидирани капиталовите фондове чрез създаване на мотивация за прехвърлянето им в 
първия стълб. Ако си спомняте, тогава точно преди Коледа бяха пуснати измененията с надеждата, че ще сме залисани в 
празника и няма да разберем какво става. По подобен начин се действа и сега - изменения в обем над 60 страници се 
предлагат точно "навреме" - преди Разпети петък с надеждата, че 
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покрай празниците няма да им се обърне внимание= Става дума за изменение на осигурителната ни система. Те трябва да 
минат на обсъждане със социалните партньори. Вместо това по един недопустим начин се внасят и се очаква и това да 
мине между капките. Второ, може да се говори, че се предлага промяна на модела. Въобще не става дума за някакво 
дотаманяване или за нормалното усъвършенстване на законодателството. Няма нито един елемент от уредбата на 
капиталовите фондове, който да не се променя чрез законопроекта. Първите нормативните актове за капиталовия стълб 
са отпреди близо 18 години - бяха приети през 1998 г., и е естествено да излизат въпроси, заради които трябва да бъде 
усъвършенствана уредбата. В случая се предлага обаче не това, а промяна на модела. Има изменения в начина на 
управление на фондовете, в начина на инвестиране на фондовете, в продукта, който се предлага. Едно от най-важните 
неща - предоставянето на наследствена пенсия - вече не е ясно в каква степен се запазва. Има промяна по отношение на 
начина, по който ще се изплащат пенсиите. За първи път в осигурителния ни модел се появяват застрахователните 
дружества като институция, която ще се занимава с изплащането на пенсиите. 
 
- Защо се прави това? 
 
- Никой не знае защо. Комисията за финансов надзор и пенсионните фондове предложиха законопроекти за 
усъвършенстване на уредбата. Само че МФ прави нещо различно. И заради това е тревожен начинът, по който се прави. 
Едно от най-важните неща при законопроектите е да бъдат съпровождани с оценка на въздействието, тоест вносителят да 
направи какъв ще е резултатът от едно или друго решение. В случая нямаме такава оценка. 
 
- Това вече е традиция. 
 
- Може да е традиция, ама е незаконно. Утре, ако се окаже, че в резултат на това изменение се ощетяват  интересите на 
хората, кой ще носи отговорност? Сега не се знае какви ще са плюсовете и минусите от това изменение. Онова, което е 
сигурно, е, че продължава да се дестабилизира доверието на хората в осигурителната система. Нещо повече, 
неофициалната информация е, че този законопроект вече е внесен в Министерския съвет 
 
- Нали тече 14-дневен срок за обсъждане? 
 
- Имам основания да го казвам - това е абсолютно проформа. Работодателите и фондовете не са участвали в 
разработването. Министерството на труда къде е? 
 
- Идеята за създаването на пула обаче не се появява за първи път и фондовете не са съвсем против. В мотивите на 
Горанов, освен надживяване на пенсионерите, се посочват и лоши инвестиционни резултати. Това не е ли един вид 
индулгенция за фондовете, които се управляват лошо? 
 
- Още преди 2 г. самите фондовете направиха предложение за създаване на т.нар. резервни фондове, които да служат като 
гаранция за изплащането на пожизнени пенсии при преживяване на актюерските разчети. Това, което се предлага сега, е 
съвършено различно. За мен създаването на пула, без да сме видели оценката и разчетите, по-скоро ми подсказва, че ние 
се стремим да приближим още колкото може повече капиталовите фондове до солидарния фонд. Тоест това ще е втори 
поред първи стълб. В крайна сметка ще се обезсмисли индивидуалната партида - трябва да се анализира до какво ще 
доведе. Затова трябва да се удължи срокът за обсъждане и да се направи оценка на въздействие. Всяко предложение, 
което ще ерозира модела и ще създаде рискове за хората, трябва да бъде оттеглено. Тези, които развиват модела, трябва 
да бъдат приети. При подобна дестабилизация на доверието губят осигурените. Приказките, че по тоя начин им 
защитаваме интересите, нямат опора в законопроекта. 
 
- Финансовият министър каза, че ако не се създаде този пул, има опасност децата на пенсионерите да плащат вторите 
пенсии. 
 
- Да покаже разчети, с които доказва, че това ще стане. Второ, тази загриженост беше проявена и когато МФ насърчаваше 
хората да се прехвърлят в НОИ. А в НОИ кой плаща пенсиите на днешните пенсионери, интересно? Тогава да махнем 
първия стълб, ако е толкоз лошо (децата да плащат на родителите - б.р.). Това са приказки ангро, това не са експертни 
разчети. И фондовете, и КФН предвиждат гаранции - те са резервните фондове. Ако има експертни разчети, които показват, 
че трябва да бъдат увеличени гаранциите, да се сложат на масата. Но да се взима решение без предварителни консултации 
управленски е погрешно. 
 
- Защо този въпрос с уреждането на фазата на изплащане на пенсиите е толкова дълго отлаган? 
 
- Подготовката е започнала през 2013-2014 г. Този въпрос не е бил загърбван и има много разумни предложения от КФН, 
и от фондовете. А защо сега? Защото наближава времето, в което пенсионните фондове ще трябва да плащат масово 
пенсии. И трябва да има отговор на всички въпроси за изплащането. Но вместо да се направи това, се предлага промяна 
на модела. 
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- ЕК каза, че е притеснена от ситуацията с пенсионните фондове заради риска, че може да се наложи държавата да се 
намесва с публични средства за вторите пенсии. Да не би това да е мотивът за промените? 
 
- Този извод на комисията беше направен по повод на опита да се прехвърлят средствата от капиталовия в солидарния 
стълб. Тогава вече държавата поема отговорност. Затова не е коректно да се твърди, че правим измененията, защото ЕК 
иска да бъде изменен моделът на капиталовите фондове. Вижте, фондовете ще плащат толкова пенсия, колкото са 
вноските на човек. Ако има малко пари, значи има малко вноски= Ако няма вноски, откъде да има пенсия? Това е опит да 
бъде приписан грях на капиталовите фондове, че ще дават малки пенсии. Капиталовите фондове дават толкова, колкото 
са направени като вноски и колкото пари са дошли от управлението на натрупаните вноски. Ако няма вноски, няма да има 
какво да се управлява. Логиката на днешния модел, преди да бъде ликвидиран от МФ, е, че всеки ще получи колкото е 
внасял и е натрупано. Средната доходност на пенсионните фондове е около 3% при нулева инфлация, даже дефлация, 
което означава реална доходност. Което значи увеличаване на парите на хората - тази теза, че един ден няма да могат да 
ви плащат, е макиавелска. Те имат над 6 млрд. лв. натрупани, така че да се твърди, че ние го правим това, защото те няма 
да могат да ви плащат след време, е удар под пояса. Играе се със страховете на хората. Такава заплаха няма - парите на 
хората са налице и са инвестирани, те им носят доходност. 
 
- Мислите ли, че тези промени допълнително ще мотивират хора да се осигуряват само в НОИ? 
 
- Нямам представа. Ако някой си мисли, че трябва да обърка нещата във втория стълб, за да отидат хората в първия стълб, 
искам да кажа, че за подобна ситуация народът има хубава поговорка "Заради Илия, намразих и Свети Илия". Няма 
печеливш, когато бъдат атакувани отделните елементи на осигурителната система, няма как някой от другите елементи да 
спечели. Губи цялата система. 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ България изостава спрямо ЕС по отношение на заетостта 
 
Страната ни все пак е сред държавите от съюза с най-силен ръст на заетостта през 2015 г. 
 
България изостава спрямо Европейския съюз (ЕС) по отношение на заетостта през 2015 г., макар че страната ни е сред 
държавите от съюза с най-силен ръст на показателя през миналата година, сочат данните на европейската статистическа 
служба Евростат. 
 
През миналата година заетостта у нас сред населението от 20 до 64 години се е увеличила с 2 процентни пункта спрямо 
2014 г. до 67,1%, показват данните. Ръстът средно за ЕС също достига почти 2 процентни пункта до 70,1%. 
 
Целта, заложена в стратегията "Европа 2020" е през 2020 г. заетостта в ЕС да достигне 75%. Целта на България е постигане 
на заетост от 76% към 2020 г. 
 
Заетостта на мъжете в България превишава тази при жените във възрастовата група 20-64 години с 6,6 процентни пункта, 
като достига съответно 70,4% и 63,8%. В ЕС обаче разликата е още по-дълбока – достига 11,6 процентни пункта при нива от 
съответно 75,9% за мъжете и 64,3% за жените. 
 
Заетостта в ЕС все още е под равнището отпреди кризата, но се приближава до пиковите нива, отчита Евростат. 
 
Най-висока заетост през 2015 г. постигат Швеция (80,5%), Германия (78%) и Великобритания (почти 77%). В челната петица 
попадат още Дания и Естония с по 76,5%. 
 
Германия, Естония и Швеция вече са изпълнили и целите си за заетост към 2020 г., както и Литва. Съвсем близо до целите 
си са Чехия, Ирландия и Латвия. 
 
Същевременно най-ниска заетост е отчетена в Гърция (почти 55%), следвана от Хърватия и Италия с по 60,5% и Испания с 
62%. 
 
Най-ниска разлика между заетостта при мъжете и жените е отчетена във Финландия – 2,1 процентни пункта, Литва (2,4 
процентни пункта), Латвия (4 процентни пункта) и Швеция (4,2 процентни пункта). 
 
На другия полюс е Малта с разлика от 27,8 процентни пункта, следвана от Италия – 20 процентни пункта, Гърция – 18 
процентни пункта, Румъния – 17,5 процентни пункта, и Чехия – 16,6 процентни пункта. 
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√ Фермерите ще ползват по нови правила намалената акцизна ставка на газьола 
 
Помощта ще бъде отпускана под формата на парични средства 
 
По нови правила се предвижда фермерите да ползват по схемата за държавна помощ намалена акцизна ставка на газьола. 
Това ще стане с промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Проектът е публикуван на 
страницата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).  
 
Предвижда се помощта да бъде отпускана под формата на парични средства (възстановяване на част от стойността на 
акциза), а не както досега – под формата на ваучери за гориво, информира агроминистерството. 
 
Облекчава се и процесът по кандидатстване за помощта. С промените се предвижда земеделските стопани да подават 
заявление за кандидатстване еднократно и да получават помощта наведнъж. 
 
Отпада задължението за водене на дневник – максималното количество гориво, което ще подлежи на подпомагане, ще се 
определя на база на методика с разходни норми. 
 
Необходимите средства са взети предвид при съставянето на Бюджет 2016, допълва МЗХ. 
 


