Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Няма достатъчно младeжи с нужната подготовка, за да започнат висше инженерно обучение
София. На входа на висшето образование няма достатъчно млади хора с нужната подготовка от средното, за да започнат
инженерно обучение. Това предупреди в предаването "Всички в час" на Радио "Фокус" Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според него е важно нагласата към техническите науки да се формира
от ранна детска възраст.
"Гръбнакът на българската индустрия в момента и инженерно-техническите кадри в традиционните индустрии са на
възраст между 45 и 55 години. Буквално след 10 години много предприятия ще затворят поради липса на инженери, на
средни техници. А не защото произвежданата продукция не е конкурентна, не защото няма пазари. Камбаната, която бием,
трябва да бъде чута", подчерта Васил Велев.
Той допълни, че дуалното обучение ще помогне за по-бързата адаптация на завършилите към работните места в
предприятията. Велев обаче уточни, че дуално образование има тогава, когато има желаещи, а на много места липсва
интерес. За дефицитните специалности и професии е важно да има държавни стипендии, подчерта Васил Велев.
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Investor.bg
√ Дейността на общински болници е под въпрос заради договорите с НЗОК
Намаляването на публичните разходи за здравеопазване е за сметка на пациентите, смятат от Националното
сдружение на частните болници
Общински болници ще бъдат принудени да затворят, ако трябва да отговорят на всички нормативни изисквания. Това
прогнозира Стойчо Кацаров, председател на Център за защита правата в здравеопазването, цитиран от БТА.
По думите на Кацаров в новите договори, които болниците трябва да подпишат с Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК), има лимитиране на дейност, която се изразява в плащане за по-малък брой легла.
В някои общински и частни болниците намаляването на леглата е между 20 и 90%, уточни той. И допълни, че затварянето
на общински болници сериозно ще ограничи достъпа до медицинска помощ на хората, живеещи в отдалечени райони или
на тези, които не разполагат с високи доходи.
Според Николай Болтаджиев, председател на Националното сдружение на частните болници, целта на икономиите е
намаляване на публичните разходи за здравеопазване. По думите му това ще доведе до увеличаване на частните разходи.
Той напомни, че в момента Националната здравна карта, определяща необходимия брой болнични легла, е обжалвана в
Конституционния съд, който ще заседава по казуса на 28 юни.
Частните и общинските болници, както и пациентски организации, са атакували в съда общо 27 нормативни акта на
здравното министерство.
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Миналата седмица председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Венцислав Грозев даде разяснение откъде идва
проблемът на болниците.
Недоволството на лечебни заведения от новите договори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е
повсеместно, посочи той пред Bloomberg TV Bulgaria. Проблемът идва от това, че постигнатото като споразумение в
преговори с НЗОК, след неподписването на Националния рамков договор, е видоизменено.
По негови думи Здравната каса не се е съобразила с Лекарския съюз относно договарянето на параметрите по контрактите.
БЛС настоява за продължаване на преговорите по рамковото договаряне.

√ Ремонтират 150 язовира след проверка
54 язовира са с предписания за понижаване на водното ниво или временно извеждане от експлоатация
150 язовира ще се ремонтират след проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
От началото на годината до 1 юни са проверени 1738 язовира при планирани 3620 проверки за годината, съобщават от
агенцията. Самостоятелно агенцията е проверила 1489, а в рамките на май са направени и 238 контролни проверки.
Издадени са над 7700 предписания за установените неизправности при експлоатацията им.
Сред пропуските за отстраняване са назначаване на оператори или изработване на техническо досие, понижаване на
водното ниво до кота основен изпускател, изработване на програма за технически контрол, както и временно извеждане
от експлоатация.
54 язовира са с предписания за понижаване на водното ниво или временно извеждане от експлоатация. От тях към
момента са източени 40 язовира. Повечето от собствениците са започнали и отстраняване на неизправностите.
Още през първото тримесечие на годината агенцията за метрологичен надзор изпрати писма с препоръки до областните
управители да понижат нивата на язовирите до 70 на сто от обема им с цел осигуряване на свободен резерв, припомнят
от агенцията.
Създадена е координация и взаимодействие между институциите за обмен на данни при усложнени метеорологични
условия. В изпълнение на заповеди на областните управители са проверени съвместно 249 язовира.
По данни на МОСВ и МВР от 2015 г. язовирите в страната са 5158, като в края на годината, след проверките на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор, броят им ще бъде актуализиран.

√ S&P: Намаляващото и застаряващото население ще създаде проблеми на България
Според агенцията предизвикателствата са свързани с растежа, публичните финанси и кредитния рейтинг
Намаляващото и застаряващото население ще създаде сериозни предизвикателства пред българската икономика и
нейните публични финанси в следващите няколко десетилетия. Това посочва в свой доклад агенция S&P Global Ratings.
Компанията се позовава на анализи на Европейската комисия и прогнозира, че между 2015 г. и 2050 г. българското
население ще се свие с 19%. Спадът ще дойде след понижението от 15% през последните две десетилетия, което се дължи
и на емиграцията. Възрастното население ще съставя 30% от общото през 2050 г. от 19% сега.
Според S&P застаряващото население ще доведе до над двоен ръст на дефицита в бюджета до 4,7% от брутния вътрешен
продукт (БВП) през 2050 г. от текущите 2,1% от БВП. Според този сценарий делът нетният държавен дълг ще се повиши три
пъти до 67% от БВП през 2050 г. от 19,5% през 2015 г.
„Заради влиянието си върху потенциалния растеж и държавните финанси застаряващото и свиващо се население с времето
най-вероятно ще доведе до влошаване на кредитния рейтинг на България“, коментира анализаторът в S&P Global Ratings
Аарти Сакуя.
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Въпреки че България премина през различни реформи, които могат да намалят фискалните разходи по застаряването на
населението, нетната миграция най-вероятно ще продължи да поражда предизвикателства пред макроикономическата и
бюджетна картина.
„Въпреки че усилията на властите се концентрираха върху увеличаване на дългосрочната стабилност на пенсионната и
здравна системи, опитите за създаване на адекватни икономически възможности у дома за обуздаване на емиграцията
могат да се окажат важни“, добавя анализаторът.

√ Московски: Единното транспортно пространство трябва да остане цел на ЕС
Транспортният министър сподели притесненията си пред европейските транспортни министри относно
законодателни промени в Германия и Франция
Защитата на единството и растежа на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС), както и създаването на единно
европейско транспортно пространство трябва да останат наши общи цели. Това заяви министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на днешното заседание на Съвета на ЕС по
транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“) в Люксембург, съобщава пресслужбата на
министерството.
Министър Ивайло Московски изрази притесненията на българската страна от прилагането на германския Закон за
минимално почасово заплащане и предстоящото въвеждане на френския закон Loi Macron, които ще засегнат
преминаващите през двете държави български и чуждестранни превозвачи.
В своето изказване, той подчерта, че въвеждането на изискване за минимална работна заплата за чуждестранните
превозвачи не е съобразено със социалния стандарт в отделните държави членки на ЕС.
Министърът каза още, че въвеждането на ограничение за използването на нормалната седмична почивка в кабината на
превозното средство е неприложимо и представлява едностранна бариера за трансграничния автомобилен транспорт.
По думите му тези мерки ще доведат до нарастване на административната и финансовата тежест на транспортния бранш,
намаляване ефективността и качеството на превозите, с всички очаквани негативни последици за икономиката на Европа.
Транспортните министри проведоха ориентационен дебат относно емисиите на азотни оксиди от дизелови автомобили.
През последните години бе постигнат значителен напредък в тази област, като продължават усилията за създаването на
регулаторна рамка, съобразена с развитието на технологиите, възможностите на индустрията и тенденциите за
осигуряване на по-екологични превозни средства.
По отношение на морския транспорт министрите приеха общ подход по предложение за Директива на Европейския
парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване. Взаимното
признаване на квалификациите е важен въпрос за България, тъй като то ще осигури признаването на професионалната
квалификация на българските морски лица, работещи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа,
включително по река Рейн.
В областта на авиацията участниците разгледаха доклад за напредъка по предложение за Регламент в областта на
гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на ЕС. Предложението е част от
представената на 7 декември 2015 г. от Европейската комисия „Стратегия за въздухоплаването в Европа“.
Регламентът определя задачите на агенцията, свързани с летателната годност и екологичната съвместимост на
въздухоплавателните продукти, въздушните операции, лицензирането на екипажите, летищата, управлението на
въздушното движение и аеронавигационното обслужване, както и безопасността на операторите от трети държави.
Очаква се предложението да допринесе за конкурентоспособността на европейската авиационна промишленост и
самолетостроенето, които генерират висококвалифицирани работни места и технологични иновации.
Министрите разгледаха пакет от решения, с които държавите членки ще упълномощят ЕК да започне преговори за
сключване на всеобхватни споразумения за въздушен транспорт с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия – ACEAH,
Държавата Катар, Обединените арабски емирства и Република Турция.
Представителите на държавите членки на ЕС обмениха мнения във връзка с подготовката на 39-та сесия на Общото
събрание на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) и възможността за приемане на глобална
пазарна мярка за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването. Прилагането на мярката цели да стабилизира
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емисиите от международната авиация на ниво 2020 г. Тази възможност, заедно с устойчивото развитие на въздушния
транспорт, са основни цели на ЕС.

√ 59% от общините имат просрочени задължения
Размерът им е достигнал 197,4 млн. лв. според анализ на Министерството на финансите
Просрочените задължения на общините към края на първото тримесечие на 2016 г. са 197,4 млн. лв., показва анализ на
Министерството на финансите.
Такива просрочените задължения имат 150 общини, или 59% от всички 265.
24% от общините, или 64, през първото тримесечие на 2016 г., спрямо същия период на 2015 г., намаляват просрочените
задължения. Общият размер на намалението на просрочията е за над 17 млн. лв.
Над 36%, или 69 общини, увеличават просрочените си задължения за година с 58,6 млн. лв.
Останалите 115 общини, или 43%, от общия им брой завършват първото тримесечие на 2016 г. без просрочени задължения.
Като цяло общо просрочените задължения на общините се увеличават с 43,1 млн. лв. края на март 2016 г. спрямо края на
март 2015 г. Спрямо края на 2015 г. общият размер на просрочените задължения се увеличава със 7,6 млн.лв.
Общинският дълг и общинските гаранции към края на март 2016 г. възлизат на 1,2 млрд. лв. Тук влизат 635,6 млн. лв.
вътрешен (50,8 %) и 616,2 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 47,4 % от общия размер на дълга).
Спрямо края на 2015 година размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 65,1 млн.лв. Намалението се
дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 83,7 млн.лв. и на увеличение на размера външните заеми с 18,6
млн. лв.
За 2015 г. броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 156, или общо 58,7% от всички общини на територията
на страната. През първото тримесечие на 2016 година 21 общини формират отрицателно бюджетно салдо.

√ До края на месеца България може да получи първата алтернатива на руския газ
Това може да стане чрез съществуващия интерконектор с Гърция - между Сидирокастро и Кулата
До края на месеца ще има предпоставка страната ни да получи първа алтернатива на руския природен газ, съобщи пред
журналисти председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Това може да стане чрез
съществуващия интерконектор с Гърция - между Сидирокастро и Кулата.
"Водят се преговори с гръцката страна в насока за капацитета и възможностите за използването на връзката", съобщи
Иванов.
Газът, който България може да получи по това направление, най-вероятно ще дойде от терминала за втечнен газ в
Ревитуса, прогнозира още той.
Припомняме, че след кризата с газовите доставки от Русия през 2009 година връзката с Гърция беше модернизирана и
потокът вече може да бъде обърнат, но досега това беше възможност, която страната ни може да използва само при
кризисни ситуации.
С отварянето на това направление обаче за първи път в страната ни ще влезе природен газ, който не идва от "Газпром", а
и активирането на газовата връзка ще даде възможност за виртуална търговия със суровината.
Иванов отказа да коментира как отварянето на южното направление на доставки ще се отрази на газовия пазар у нас.
Според него обаче наличието на конкуренция на пазара винаги подобрява качеството на услугата и на цената.
Прогнозата на Иванов е до края на годината да няма "сериозни изменения" на цената на природния газ на фона на
стабилизирането на петролните пазари.
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"Виждам, че в последния месец има стабилизиране на световния пазар на цени около 50 долара за барел от сорта Брент,
което е добре, защото означава, че няма да има някакви сериозни промени на цената на природния газ", обясни
председателят на енергийния регулатор.
Иванов посочи още, че на 10 юни "Булгаргаз" трябва да внесе окончателното си предложение за цената на "синьото"
гориво за българския пазар през третото тримесечие. Той не очаква промяна спрямо досегашните изявления на газовата
компания.

√ Проекти за 10 млн. лв. за преработка на риба ще бъдат финансирани с евросредства
Всички документи ще се подават електронно чрез информационната система ИСУН
Проекти за 10 млн. лв. ще бъдат финансирани по програма „Рибарство“ 2014 – 2020. Това става ясно от проект на
документите за подбор, които са публикувани за обществено обсъждане.
Предложенията ще бъдат финансирани по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от
програмата. Ще се насърчава изграждането на нови предприятия и модернизацията на съществуващи цехове за
преработка на продукти от риболов и аквакултура.
Приоритети са преработката на собствена продукция, енергийната ефективност, опазването на природата и откриването
на работни места.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лв. От тях евросредствата са 7,5 млн. лв., останалото е
национално съфинансиране.
Един проект може да получи до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности. Минималният размер на
безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 20 хил. лева, а максималният не трябва
да надвишава 1 млн. лева.
Едно предприятие може да получи по мярката за целия програмен период до 1,4 млн. лв.
Проектите ще бъдат оценявани по точки според това колко работни места ще бъдат открити, дали предприятието има
история, дали предприема мерки за опазване на околната среда и третиране на отпадъците, дали преработва
традиционни видове или такива с пазарен потенциал. В документите са изброени дъгова пъстърва, шаран, пъстър или бял
толстолоб, бял амур, есетрови, раци, морски видове и др.
Проектите получават допълнителни точки, ако подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд.
Всички документи ще се подават електронно чрез информационната система ИСУН 2020.

24 часа
√ Виж решенията на Министерски съвет от днес
Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН е управляващ орган на ОП„Наука и
образование за интелигентен растеж“
Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и
науката е управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., реши
правителството. За сертифициращ орган по програмата бе определена дирекция „Национален фонд“ в Министерството
на финансите.
Оперативната програма се очаква да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в
рамките на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – Европа 2020, и да служи като ефикасно
средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно ниво.
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Бюджетът на програмата е 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национални средства, разпределени в
приоритетните направления научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот и
образователна среда за активно социално приобщаване.
Основните цели на програмата в контекста на „Европа 2020“, както и в националната стратегия „България 2020“, са
насочени към повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП, намаляване на
преждевременно напусналите училища до 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 на
сто от хората между 30 и 34-годипна възраст.
Приет е двугодишен план за действие за изпълнение на Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в
спорта
Подобряване на нормативната регулация на антидопинговата дейност, изясняване на възможностите за правно
регулиране на трафика и разпространението на допинг в България и постигане на широка гласност за вредите от
употребата на допинг и дейността за превенцията й са част от целите в приетия първи План за действие за периода 20162017 г. в изпълнение на Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта.
В него са отразени предприетите до момента действия от институциите, които имат отношение към борбата с допинга по
оперативните цели от Стратегията и конкретни дейности за реализиране на мерките, индикатори, източници на
финансиране, индикативни срокове и отговорни институции.
Реализирането на плана ще доведе до разширяване на базата за обучение за вредата на допинг, изясняване на
възможностите за регулиране на дейността на фитнес центровете и инструкторите по фитнес, както и контрол върху
съответствието на етикета със състава на хранителната добавка и на храните, предназначени за употреба при интензивно
мускулно натоварване.
Планът за действие има за задачи да ограничи разпространението на високорискови за здравето субстанции и влагането
им в хранителни добавки и в храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване и да повиши
капацитета на изпитвани проби в Лабораторията за допингов контрол в съответствие с изискванията на международния
стандарт за лабораториите.
Планира се да се създаде база данни за референтните стойности на стероидния профил на младото поколение български
спортисти въз основа на статистически обоснована научна разработка, откриване и валидиране на нови маркери, а също
оценка на изготвянето и продължителното проследяване на биологичен паспорт на спортисти в нашата страна.
Одобрен е Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2015 г.
Министерският съвет одобри Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2015
година.
Докладът е изготвен на основание Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и ще бъде
представен на Народното събрание и на Сметната палата. Той включва анализ на данните за 2015 г. за състоянието на
финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор, както и информация за дейността на
централните хармонизиращи звена в Министерството на финансите.
Консолидираната оценка за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за
2015 г. е „добра“.
Анализът в Консолидирания доклад е изготвен на база на информация за състоянието на системите за финансово
управление и контрол в 299 организации от публичния сектор, 140 годишни доклади за дейността по вътрешен одит в
публичния сектор през 2015 г. и въпросници към тях, одитни доклади, изготвени съгласно изискванията на чл. 82 от ПМС
№8 на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и резултатите от
извършените от служители на Министерството на финансите оценки на качеството на вътрешния одит в организации от
публичния сектор.
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Докладът включва Годишен доклад за състоянието на финансовото управление и контрол и Годишен доклад за
състоянието на вътрешния одит в организациите от публичния сектор. В него е отчетен напредъкът, основните проблеми
през 2015 година и насоките за развитие в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит.
Оптимизира се процедурата за промени в състава на Комисията по прозрачност
Правителството одобри промени в Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина. С цел оптимизиране на работата на комисията и създаване на условия за
изграждане на постоянен екип от професионалисти се изменя процедурата за извършване на промени в състава й.
Член на комисията ще може да бъде освобождаван с решение на Министерския съвет по негова молба, по искане на
предложилия го (съответното държавно ведомство или съсловна организация) или по предложение на министъра на
здравеопазването, а при освобождаване на член на комисията МС ще определя друг член по предложение на министъра
на здравеопазването. В резултат от отпадането на досегашните изисквания за мандатност от 4 г. и провеждане на
жребий на всеки 2 г. за освобождаване на половината членове ще се оптимизира дейността на комисията и ще се
създадат предпоставки за утвърждаване на професионалната компетентност на състава й. По този начин ще се
преодолеят затрудненията, свързани необходимостта от извършване на чести персонални промени в комисията.
Комисията по прозрачност е органът, пред който се обжалват решенията на Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти, създаващи регулация по отношение на ценообразуването на лекарствените
продукти и преценката относно съответствието им с критериите за включване и изключване от Позитивния лекарствен
списък.
Правителството утвърди разходите за командировки за първото тримесечие на 2016 г.
Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2016 г. на министрите,
заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.
За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 6546,54 лв., за командировки
на председателите на държавни агенции и техните заместници – 975,58 лв., на председатели и членове на държавни
комисии – 140 лв., на ръководители на държавни институции – 170 лв. и на областни управители – 5003,79 лв.
С 2,6 на сто се увеличава социалната пенсия за старост
От 1 юли 2016 г. размерът на социалната пенсия за старост се увеличава от 115,15 лв. на 118,14 лв. Повишението е с 2,6
на сто – процентът, с който ще се осъвременят от 1 юли и всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември
2015 г.
Промяната ще доведе до увеличаване на размерите и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсиите за
военна и за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще има увеличение и
на нормативно установените добавки към пенсиите (добавката за чужда помощ, добавката за увеличаване пенсиите на
инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г. и добавката по Закона за ветераните от войните).
Преведени са 166 хил. лв. за разплащане на извършени разходи за рехабилитацията на военноинвалиди
Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 166 530 лв. по бюджета на държавното обществено
осигуряване. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2016 г. С тях ще бъдат разплатени извършени разходи
през първото тримесечие на годината по предоставени услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните
и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Двата закона регламентират правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на
„Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвиждат, че необходимите за целта средства са за сметка
на централния бюджет.
В предоставени от държавата имоти ще бъде изградена канализацията на лесопарк „Росенец“
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Министерският съвет прехвърли на община Бургас безвъзмездно правото на собственост върху 21 имота с обща площ 22
дка, намиращи се в Лесопарк „Росенец“. Терените са необходими на общината за изпълнението на проект
„Водоснабдяване и канализация па Лесопарк „Росенец“, зона „Хижи”, с който се предвижда извършването на
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на канализация за цялата територия на
Лесопарка.
С други решения правителството прехвърли държавни имоти на общините Долни Дъбник, Чупрене и Годеч.
Община Долни Дъбник получава бивша складова база на МВР с площ от близо 20 дка. Местната власт има намерение да
изгради в нея съвременна база за развъждане и отглеждане на български породи коне.
Двата имота с площи от по 4380 кв. м и 2236 кв. м община Чупрене ще ползва за изграждане на парк с атракции за
привличане на туристи и гости. Терените се намират на територията на с. Долни Лом.
Община Годеч получава част от административната сграда на пл. „Свобода“ №2 в града, която ще използва за
настаняване на юридически лица с нестопанска цел.
Кабинетът промени от частна в публична държавна собственост статутът на имот в Русе. Той е част от сградата се на ул.
„Александровска“ №29 и се ползва от Регионалния инспекторат по образованието. Останалата част от сградата също е
предоставена за управление на РИО и е публична държавна собственост, с което е свързана и настоящата промяна на
статута на държавния имот.
От публична в частна държавна се променя статутът на хижа „Българка”, намираща се в едноименния природен парк в
област Стара Загора. Целта е да се даде възможност за по-ефективно използване, включително предприемане на
разпоредителни действия с хижата. Сградите са с отпаднала необходимост за „Северноцентралното държавно
предприятие“ ДП – Габрово към МЗХ.
Утвърдена е българо-китайската спогодба за създаване на културни центрове
Министерският съвет утвърди подписаната през ноември м. г. междуправителствена спогодба на България и Китай за
взаимно създаване на културни центрове.
Документът е нов проект за сътрудничество от общ интерес за двете страни. Той предвижда създаването на културни
центрове в Пекин и София, които да стимулират обмена между България и Китай в областта на културата и контактите
между хората чрез организиране на различни културни дейности, насърчаване изучаването на български и китайски
език, формиране на библиотеки, читални и прожекционни помещения и др.
България ще осигури финансова помощ за инициативи, разработени съвместно с Франкофонския регионален център
за Централна и Източна Европа
Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между
Министерството на външните работи на България и Международната организация на франкофонията, като основа за
водене на преговори. Документът ще бъде подписан при условие на последваща ратификация.
Споразумението урежда предоставянето за първи път от българска страна на целеви принос към МОФ, с който чрез
механизма на международната помощ за развитие страната ни да подкрепи две инициативи, разработени съвместно с
Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа като продължение на взетите решения по време на
XV Среща на най-високо равнище на МОФ и по-специално „Стратегия за младежта”.
Едната инициатива предвижда провеждането на Първа международна среща на младежките франкофонски асоциации
от региона на Централна и Източна Европа на тема „Аз съм франкофон, аз съм активен, аз мога” през първия семестър на
2016 г. Целта на тази среща е чрез серия от лекции и свързани с тях дебати, участниците (на възраст от 18 до 35 години)
от Албания, Армения, България, Република Македония, Молдова, Румъния и Косово да споделят виждания за
укрепването на младежкото асоциативно движение в региона, както и на неговата ценностна ориентация в духа на
солидарността и творческото съзидание. В контекста на инициативата на генералния секретар на международната
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организация на Франкофонията „Свободни, заедно”, младите хора ще разискват въпросите на образованието за
световно гражданство и борбата с радикализирането и екстремизма на младежта в интернет и социалните мрежи.
Срещата ще затвърди ролята на България за укрепване на сътрудничеството във франкофонското пространство.
Втората инициатива предвижда провеждането на Регионален семинар „Франкофонска медийна среда в училище”, по
време на който младежи на същата възраст и от същите държави, които доброволно издават училищни и университетски
вестници и списания, ще бъдат обучени в писането на журналистически текстове, оповестяването и рекламирането на
франкофонски събития, провеждането на интервюта. Те ще изработят и двуезични клипове на френски и на родния си
език.
Безвъзмездната помощ по споразумението е 64 453 евро.
България подкрепя създаването на европейска централизирана база данни с пръстови отпечатъци на осъдени
граждани от трети страни
Правителството одобри позициите на България по темите от дневния ред на предстоящото заседание на Съвета на ЕС по
правосъдие и вътрешни работи.
На заседанието на министрите на правосъдието на 9 юни България ще подкрепи създаването на централизирана база
данни с пръстови отпечатъци на осъдени граждани от трети страни. Мярката е необходима стъпка с оглед
предотвратяването на терористични заплахи на територията на Европейския съюз. От 2012 г. в ЕС съществува
информационна система за обмен на данни за осъждани европейски граждани. Тя обаче е децентрализирана, т. е.
данните се съхраняват в информационните масиви на отделните държави, и достъп до тях от чужбина се предоставя при
поискване. Към момента няма механизъм за обмен на данни на осъдени граждани на трети държави или лица без
гражданство. Предложението на Комисията има за цел да разшири съществуващата система, като се създаде възможност
за ефективен обмен на присъди и на граждани на трети държави.
Ще бъдат обсъдени още няколко законодателни инициативи. По отношение на предложението за регламент за
създаване на Службата на Европейския прокурор, позицията на България е в подкрепа на постигане на съгласие по
предложените текстове, отнасящи се до защитата на данните, опростените наказателни производства, отношенията с
партньорите, както и статута и функциите на административния директор на Службата. Същевременно смятаме, че
предложеният текст за консултативния механизъм за поемане на разходи от бюджета на Службата следва да се основава
на ясни критерии и експертното обсъждане на разпоредбите следва да продължи с оглед допълнителното им
прецизиране.
България отдава приоритетно значение на предложението относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси
на Съюза, вкл. с оглед тясната му обвързаност с проекта на регламент за създаване на Службата на Европейския
прокурор. Страната ни намира, че представените разпоредби са добра основа за бъдещи дискусии на експертно ниво.
Министрите на вътрешните работи ще заседават на 10 юни, като се предвижда да одобрят Пътна карта за засилване
обмена и управлението на информацията, включително за предлагане на решения за взаимна съвместимост в областта
на правосъдието и вътрешните работи. България активно участва в дискусията с принципни и конкретни предложения.
Финалният вариант на Пътната карта предлага балансиран текст, който България подкрепя. В документа е включен
ангажиментът за търсене на решение за осигуряване на равен достъп до базите данни на ЕС на всички държави-членки,
включително и тези, които не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.
В дневния ред на заседанието е предвидена и сесия относно обмена на информация в борбата с тероризма. В позицията
на България се посочва, че засилената терористична заплаха изисква задълбочване на сътрудничеството в анализа и
оптимизиране на процедурата за изготвянето на всеобхватна оценка на заплахата, която да обхваща гледната точка както
на правоприлагащите органи, така и на службите за сигурност.
Предвижда се да бъде обсъдена също така и темата за визовата либерализация за гражданите на Грузия. България
подкрепя предложението, тъй като Грузия е изпълнила необходимите изисквания за това.
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Одобрени бяха и резултатите от проведеното на 20 май в Брюксел заседание на Съвета ПВР в частта му „Вътрешни
работи”. Обсъжданите на него теми бяха миграцията и визовата политика на ЕС. В областта на миграционната политика
са отбелязани напредъкът в изпълнението на Изявлението ЕС-Турция от 18 март и необходимостта от ускоряване на
процесите по връщане на лица от Гърция и Турция, на релокацията от Гърция и Италия и на презаселване на сирийски
бежанци от Турция съгласно схемата 1:1. Вътрешните министри подкрепиха общия подход за укрепване на механизма за
суспендиране на визовата либерализация и проведоха дебат по визовата политика на ЕС спрямо Грузия, Украйна, Косово
и Турция. Постигнато бе съгласие, че визовите изисквания спрямо тях може да бъдат отменени, само когато са изпълнени
предварително предвидените показатели.
Над 1 млн. лв. ще бъдат инвестирани в две проучвания на подземни богатства
Правителството одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.
„Зеленрок“ ЕООД ще проучва метални полезни изкопаеми в площта „Златуша“, разположена териториите на общините
Столична, Драгоман, Сливница, Божурище, Брезник и Перник. Разрешението се предоставя за срок от 3 години, като за
този период дружеството ще вложи минимум 1 089 500 лв. в проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по
опазване на околната среда е 7200 лв.
За срок от 1 година „Фючър Кепитъл Естейт“ ЕООД ще проучва строителни материали в площта „Мерата“, разположена в
землищата на селата Габерово и Дъбник, община Поморие. Предвижда се през този период да бъдат инвестирани над 46
хил. лв. в проучвателни дейности и 4600 лв. за опазване на околната среда и рекултивация.
По искане на „Балканкерамик“АД концесионният договор за добив на глини от находище „Рудината“ в Софийска област
ще бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни. Договорът е сключен през м. април 2001 г. за срок от 35 години.
В искането си концесионерът посочва мотиви, свързани с липса на дългосрочни намерения за развитие на керамичното
производство.
Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в
ЕС
Правителството прие доклад за изпълнението към 31 май на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от
членството на България в Европейския съюз.
От общо 148 мерки със срок на изпълнение до 31 май са изпълнени 91. Неизпълнението представлява 38,5 на сто. За
сравнение, в края на април то беше 44,1 процента. 16 от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за
нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 27. От тях 9 са внесени в Народното събрание и се намират на
различен етап на приемане. По отношение на останалите 18 законопроекта отговорните ведомства следва положат
допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.
Новото Табло с директиви в областта на вътрешния пазар (SingleMarketScoreboard) ще отчете степента, в която
държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с краен срок за транспониране до 31 май
2016 г. Крайният срок за нотификация пред Европейската комисия на приетите актове е 12 юни. За България към момента
невъведени остават 12. Този брой е резултат и от факта, че част от тях са с висока правна и техническа сложност (напр.
Директивата за концесиите, Директивата за тютюневите и свързаните с тях изделия), както и че за въвеждането им в
българското законодателство е необходимо приемането на няколко нормативни акта.
250 лв. е размерът на помощта за първокласници в началото на учебната година
250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище,
за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват
около 46 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.
Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни
увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.
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Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен
доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв.
съгласно Закона за държавния бюджет. Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на
детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.
Министърът на финансите е упълномощен да довърши процедурата по присъединяване на България към инструмент
на ОИСР за борба с укриването на данъци
Правителството възложи на министъра на финансите да уведоми генералния секретар на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за взетото на 30 март т. г. решение за присъединяване на Република
България към приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на мерките по проекта за свиване на данъчната основа и
прехвърлянето на печалби.
С присъединяването си към приобщаващата рамка на ОИСР България ще участва в дейностите, свързани с налагането на
стандарти в областта на данъчните спогодби и трансферното ценообразуване, както и към процеса на разработване на
мониторинг във връзка с въвеждането на вече договорените от ОИСР четири минимални стандарти и други елементи на
пакета от меркипо проекта за „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS).
Членството ни в приобщаващата рамка също така ще позволи получаването на подкрепа и техническа помощ за
ефективното прилагане на вече поетите минимални стандарти на ОИСР по BEPS-пакета от мерки. В резултат на
въвеждането на минималните стандарти по BEPS мерките на ОИСР, свързани с избягване плащането на данъци и
отклонението от данъчно облагане, се очаква и положителен ефект върху бюджетните приходи на страната ни.
Законови промени въвеждат нови мерки срещу кражба на фирми
Смяната на управители и прехвърлянето на дялове ще става с усложнена заверка при нотариус
Нови мерки в борбата срещу опитите за кражби на фирми се въвеждат с промени в Търговския закон, които бяха
одобрени на правителственото заседание и ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание.
За смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и за разпореждане с недвижими
имоти на дружества вече ще се изисква не само нотариална заверка на подписа, но и на съдържанието на вписвания
документ. Това се прави с цел да се даде сигурност на гражданския оборот на третите добросъвестни лица, черпещи
права.
С усложнена нотариална заверка – на подпис и на съдържание, ще бъдат вписвани и решенията на общите събрания на
дружествата с ограничена отговорност във връзка с удостоверяване на обстоятелства за промяна на дружествения
договор и приемане и/или изключване на съдружници; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител;
решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
Длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията ще бъдат длъжни да проверяват заверените документи в
електронната система „Единство” в Нотариалната камара, до която те ще имат достъп.
По изрично настояване на бизнеса, в чл. 90 се допълва нова алинея 2, която предвижда при заверка на подпис и
съдържание да се събира проста нотариална такса.
Новите разпоредби предлагат Агенцията по вписванията да отговаря за вредите, причинени на физически и юридически
лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията по реда на Закона
за отговорността на държавата и общините за вреди. В действащия закон липсва подобна разпоредба.
Като отговор на препоръките на Европейската комисия от март 2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на
предприятията, които засягат периода преди откриване на производство по несъстоятелност, с проекта се предлага и
възможност за предприемане на по-ефективни мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност чрез
оздравяване на предприятието, включително и когато е налице реална опасност от неплатежоспособност. Създадена е
нова част пета в Търговския закон с наименование „Производство по стабилизация на търговец”, в която се регламентира
възможността за постигане на споразумение преди откриване на производството по несъстоятелност. Целта е да се
11

договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и
продължаване на дейността му.
В проекта изчерпателно са дадени основанията за откриване на производство по стабилизация и са посочени търговците,
които ще имат право да използват процедурата. Изключена е възможността стабилизация да се открие за търговец,
който е създал преимуществено задължения към свързани лица, както и към публично предприятие, което упражнява
държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.
Производство по стабилизация се открива след подаване на молба от търговеца до съда. Той я разглежда и ако
констатира, че са налице основанията за откриване на производство по стабилизация, се произнася с определение, което
подлежи на обявяване в Търговския регистър заедно със списък на кредиторите, приложен към молбата за откриване на
производството.
С проекта също се уреждат детайлно всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото
действие спрямо заинтересованите страни, последствията при неизпълнение и възможностите за унищожаване, както и
хипотезите, при които производството следва да се прекрати.
Ще бъдат въведени интелигентни тахографи за контрол на камионите и автобусите
Правителството одобри промени в Закона за автомобилните превози, с които в законодателството се въвеждат
разпоредбите на Регламент 165/2014 относно т. нар. интелигентни тахографи. Предстои Европейската комисия да
разработи подробни технически правила за прилагането им, а ползването на интелигентни тахографи ще стане
задължително 36 месеца след приемането на правилата, само за новорегистрираните превозни средства.
Чрез интелигентните тахографи автоматично ще бъде регистрирано местоположението на камионите и автобусите. Така
проверките за спазване на времето за управление и почивка на водачите ще станат по-ефективни. Интелигентните
тахографи ще имат възможност за осъществяване на връзка от разстояние между тахографа и контролните органи, което
ще помогне при ранното откриване на възможна манипулация или злоупотреба с тахографа. Въвеждането на
интелигентните тахографи ще подобри пътната безопасност и ще допринесе за справяне с проблемите, предизвикани от
растящия обем на автомобилния транспорт.
С промените в закона се предвижда един и същи превозвач да има право да притежава или само лиценз на Общността,
или само лиценз за превоз на територията на страната. В момента един превозвач може да има едновременно и двата
вида лицензи. Лицензът за извършване на превози на територията на България позволява само вътрешни превози в
страната, докато лицензът на Общността дава право на превозвача да извършва, както международни превози, така и
превози в България. На практика, когато превозвачът има системни нарушения и му е отнет единият от двата лиценза,
той може да продължи да извършва дейността си на територията на страната с другия лиценз. Това прави отнемането на
лиценза неефективна мярка и я обезсмисля.
Забранява се издаването на лиценз, който е отнет през последните две години, освен на търговеца, така и на свързаните
с него лица. Посочената мярка също има за цел отнемането на лицензите да се прилага ефективно, като се ограничи
възможността свързани със същия превозвач лица да получат правото да извършват дейността. Тези промени ще се
отнасят и за таксиметровите фирми.
С промените инспекторите на ИА „Автомобилна администрация” ще имат правомощия да изискват сведения освен от
водача, така и от пътниците в автомобилите. Това се налага за доказването на т. нар. нерегламентирани превози на
пътници, при които водачи превозват пътници с леки автомобили, без лиценз и без други документи, на цената на
билета за превоз с автобус. Със събирането на сведения от пътниците ще се улесни събирането на доказателства, че
превозът е срещу заплащане.
Подобрява се достъпът до публична информация
По-лесен достъп до публична информация и повече прозрачност на администрацията ще осигури одобрената от
правителството Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за
нейното публикуване в отворен формат.

12

Документът е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация, който въвежда
задължение за организациите от обществения сектор да обявяват публичната информация, която събират, създават и
поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба.
С наредбата се определят изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат,
редът и начинът за публикуване на информацията на Портала за отворени данни (www.opendata.govemment.bg) и
стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор.
Проектът на наредбата е изготвен от постоянната работната група за прозрачност на управлението към Съвета за
административната реформа и въвежда основни изисквания и принципи за повторната употреба на информацията от
обществения сектор, като това ще доведе до подобряване на механизмите за поддържане и публикуване на публичната
информация и използването й.
Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до информация и нейното
повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и
мобилни приложения и др.). Повишава се прозрачността на администрацията и се засилва участието на гражданите в
управлението.
Мрежите за бърз интернет ще се разполагат по-лесно и с по-малко разходи
Правителството одобри проект на закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Една от целите на проекта е подобряване на инвестиционната среда в сектор електронни съобщения чрез намаляване на
административната тежест и разходите за бизнеса. Насърчава се съвместният достъп и ползване на съществуващата
инфраструктура; подобрява се процесът на планиране и координиране на разполагането на мрежи; предлагат се стъпки
за опростяване на административните процедури, свързани с издаването на актове от компетентните органи. Проектът
регламентира и координацията между различните сектори на икономиката по отношение на съвместното планиране,
изграждане, ползване и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.
В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъде създадена единна
информационна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и
ползване на физическа инфраструктура. Информацията ще включва данни за съществуващи трасета, планирани дейности
по изграждане и разполагане на нови мрежи, процедури и нормативни актове, данни за органите, компетентни да
осъществяват тези дейности и да издават съответните актове, както и таксите (тарифите) за издаването им. Ще бъдат
достъпни образци на документи за получаване на разрешения и за заявяване на достъп до инфраструктура, критерии и
срокове, при които се предоставя, ограничава или отказва достъп до информацията за съществуващата инфраструктура,
включително мотивите за налагане на ограничения или отказ.
Новият ред за координиране на строежите има за цел да преодолее проблема „непрекъснато разкопаване на улиците” и
свързаните с ремонтните дейности запрашаване, замърсяване, шум и общото понижаване на качеството на живот в
близост до ремонтните работи.
Комисията за регулиране на съобщенията ще решава спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща
инфраструктура, предоставяне на информация и координация на строежите.
Проектът въвежда изискване след 1 януари 2017 г. новите и реновирани сгради да бъдат подготвени за лесното
разполагане на мрежи за бърз интернет.
С нормативния документ се въвеждат в националното законодателство разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС за
намаляване на разходите за високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
Одобрени са промени в прогнозното разпределение на разходите за подготовката на Българското председателство на
Съвета на ЕС
Министерският съвет направи промени в ПМС 125/2016, с което е одобрено прогнозно разпределение на разходите за
подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
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По бюджетите на министерства и ведомства са разпределени 424 хил. лв. за покриване на разходи за техни служители,
свързани с провеждането на работни посещения в държави-членки и в институции на ЕС, както и работни стажове в
Постоянното представителство на Република България в ЕС. Целта е изграждане на административен капацитет,
необходим при подготовката и провеждането на Българското председателство през 2018 г.
Осигуряват се средства и за закупуване на необходимото оборудване и специализирана техника на екипите на
Националната служба за охрана за противодействие на заплахи за сигурността на предвидените мероприятия.
Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще бъдат осигурени за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2016 година.
Прието е допълнение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове
Министерският съвет прие допълнение в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове с оглед
изпълнението на възложените с чл. 7а, ал. 2 задължения на директора на Агенция „Митници”.
Допълнението предвижда допълнителни дейности, съпътстващи граничния контрол, извън изрично посочените банкова
и застрахователна и възстановяване на ДДС, да могат да се извършват с разрешение на директора на АМ след
съгласуване с директора на ГД „Гранична полиция” – МВР.
Промяната в наредбата създава възможност да бъдат подпомогнати дейностите по поддържане на обектите за
обществено ползване в зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Правителството отпусна 1,5 млн. лв. на Столична община за ремонт на локална улична мрежа, обслужваща Северната
скоростна тангента
Правителството предостави 1,5 млн. лв. по бюджета на Столична община, с които ще се финансира ремонтът на локална
улична мрежа, обслужваща Северната скоростна тангента.
Така ще бъдат подобрени комуникационната инфраструктура на територията на града и на национално ниво, както и
международният трафик.
Предоставените средства са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 година.
Предлага се нов механизъм за борба с измамите с ДДС при търговията с течни горива
Правителството одобри законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Той е изготвен във
връзка с предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в
областта на данъка върху добавената стойност.
Законопроектът предлага механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива лицата
задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова
гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато данъчно задължено лице за текущия данъчен
период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25
хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25
хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност
над 25 хил. лв.
Предложеният механизъм ще доведе до по-ефективна превенция и борба с данъчните измами с ДДС при търговията с
течни горива посредством максимални нива на прозрачност и правна сигурност за икономическите оператори и
минимизиране на риска лоялни и добросъвестни търговци да бъдат въвлечени в схеми за данъчни измами и съответно
отговорни за неплатения от други лица ДДС съгласно закона. Режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни
горива, които са рискови (най-рискови са вложителите в данъчните складове – 66,3% от броя им са идентифицирани като
такива), както и лица, посредници в търговията с течни горива.
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Данъчните измами с ДДС са едни от най-сложните социално-икономически негативни явления, които оказват
изключително отрицателно въздействие върху икономиката на страната. Тези незаконни действия лишават бюджета от
значителни по размер приходи, като едновременно с това оказват негативно влияние върху пазарната среда и
конкуренцията, икономическото развитие и инвестициите, подкопавайки реалната икономическа дейност.
Интернет базиран портал събира информация за екипа на Българското председателство, обученията започват през
есента
Разработен е и вече действа интернет базиран портал за екипа на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз. Това става ясно от третия тримесечен отчет за изпълнението на Плана на подготовката на Българското
председателство, внесен от вицепремиера Меглена Кунева.
В интернет портала е въведена информация за всички членове на екипа на председателството и техните оценки, а
координаторите от различните министерства и ведомства могат лесно да я актуализират.
Подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2018 година напредва по всички
основни направления.
Открита е също процедура за повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията по ОП „Добро
управление“, за която Дипломатическият институт и Институтът по публична администрация подготвят проекти за
обучения. За да не се губи време и да се мотивират експертите от екипа на Българското председателство, първият модул
от обученията ще стартира през есента с подбрани екипи лектори, а следващите модули ще се движат по откритата
процедура за обученията. До края на година ще се проведат също и стажове и работни посещения в други държавичленки, в които ще участват 209 експерта от Екипа на българското председателство.
Необходимо е да се задвижи по-активно процедурата за ремонта и преустройството на НДК, където ще е конферентният
център на председателството. Очакват се и предложения за членове на Националния щаб и за някои председатели и
заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на ЕС.
Направени са огледи на място на НДК и резиденция „Бояна“, за да се прецени необходимостта от ремонти и
преустройства на сградите. Готови са финансовите разчети за ремонта на резиденция „Бояна“, тъй като в периода от 1
юни 2018 г. до 1 януари 2019 г. комплексът ще се използва изцяло за мероприятия, свързани с Българското
председателство.
Има задание с основни изисквания към конферентния център, а НДК е изготвило предпроектни проучвания и идеен
архитектурен проект за преустройство и адаптация на основната сграда.
Продължава работата по подготовката на комуникационна стратегия и културна програма на председателството.
Предвидено е да се проведат серия от работни срещи с различни целеви групи за обсъждане на образа, с който искаме
да представим България, пред останалите страни-членки и който ще залегне в основата на комуникационната стратегия и
културната програма. Целта на срещите е да се обсъдят различни идеи за основни послания и лого на Българското
председателство, които да подпомогнат разработването на заданията за комуникационна стратегия и визия. Изработени
са проекти на кратки информационни клипове, с които през есента да започне информационната кампания в
българските медии.
В отчетния период са проведени срещи на секторно ниво между Великобритания, Естония и България за обсъждане на
потенциалните приоритетни теми в различните сектори, които биха могли да са част от програмата на тройката.
Предстои създадените Национален щаб и Национален център да поемат техническо-логистичната подготовка на
Председателството. През следващите месеци те ще работят паралелно и в сътрудничество с тематичните работни групи,
които ще съществуват до август, за да се осигури приемственост във всички дейности. Успешният старт на новите звена
ще допринесе за по-голямата целенасоченост и съгласуваност на усилията на всички институции, ангажирани с
председателството, и за ефективно и качествено изпълнение на предстоящите задачи.
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√ България в топ 6 в ЕС по ръст на икономиката

България е на 6-о място в ЕС по ръст на икономиката през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година.
Увеличението на БВП у нас е с 2,9% на годишна база, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. (Виж
граф. - бел. ред.) Спрямо края на 2015 г. пък нарастването на икономиката ни е с 0,7 на сто, колкото и на Германия. За
периода януари - март БВП е 18,514 млрд. лв., което прави по 2589 лв. на глава от населението.
Националният статистически институт потвърди приноса на потреблението за ръста през първото тримесечие, въпреки че
данните от т.нар. експресни оценки са ревизирани леко надолу. По последни данни крайното потребление се повишава с
0,4% на тримесечна и с 2,1 на сто на годишна база. Основна роля за нарастването има индивидуалното потребление, което
е по-високо с 3,7% спрямо първото тримесечие на 2015 г.
По сектори с най-съществен принос за икономическия ръст на България са услугите и промишлеността. Създадената от
финансовия и застрахователния сектор брутна добавена стойност е нагоре с 3,4% на тримесечна база и с 6,9% на годишна
основа.
Професионалните дейности, научните изследвания, административните и спомагателните дейности допринасят с 6,2%
годишен ръст и тримесечен такъв от 3 на сто.
При търговията, транспорта, логистиката, хотелиерството и ресторантьорството прирастът е от 1,8% на тримесечна и от 5%
на годишна база.От своя страна промишлеността бележи 1,4% тримесечно повишение и годишно такова от 4,8%. Спрямо
четвъртото тримесечие селското стопанство увеличава активността си с 2,4%, но на годишна база няма промяна.
Сектор култура и спорт създава 2% повече брутна добавена стойност спрямо последната четвърт на миналата година и с
3,1% повече в сравнение с първото тримесечие на 2015 г.
Спад бележи само строителството – от 2,6% на тримесечна и 1,7% на годишна база, а при операциите с недвижими имоти
има забавяне на ръста до 1,1% на годишна база и липса на спад на тримесечна основа.
Заетите в икономиката са 3,358 млн. души, съобщи още НСИ. На годишна база има повишение с 31 хил. души. БВП на един
зает се увеличава с 2,1 на сто в сравнение с първото тримесечие на 2015 г. Производителността на труда е най-висока в
индустрията - 5444,70 лв. брутна добавена стойност, или 12,80 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите
показателят е 11,40 лв., а най-ниска е производителността в селското стопанство - 2,50 лв.

√ Трима кандидати за новата КЗК
Първите три имена, които най-вероятно ще бъдат номинирани за новия състав на комисията за защита на конкуренцията
вече са известни. В деловодството на парламента е внесена кандидатурата на Николай Илиев- общински съветник и
адвокат от Велико Търново. Номинацията му е направена от Кирил Цочев, Мариана Тодорова и група депутати от АБВ.
Центърът за либерални стратегии номинира Георги Ганев, д-р по икономика и човек с активна гражданска позиция срещу
монополите. Ще внесем кандидатурата му официално в Парламента и работим за широка подкрепа! Това написа в
профила си в социалната мрежа депутатът от РБ Мартин Димитров. Според новите правила , неправителствени
организации имат право да издигат кандидати, като формалната им номинация обаче трябва да направят депутати или
парламентарни групи.
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Информирани твърдят, че в ГЕРБ оглеждат кандидатурата на Юлия Ненкова. Синът и Александър Ненков е депутат от ГЕРБ,
а баща му - Румен Ненков, е съдия в Конституционния съд. През 2010 г. тя е назначена за председател на надзорния съвет
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

√ Първите истински дуални ученици започват от 2017 г.

Професионалните гимназии да се съобразяват с това какъв бизнес има в общината
Учениците, които ще започнат осми клас в професионалните гимназии през учебната 2017/2018 г., ще са първите истински
дуални ученици в България. Те ще учат теорията на професиите в класните стаи и ще практикуват срещу заплата в
предприятия.
Новината обяви вицепремиерът Меглена Кунева, която представи промените в Закона за професионалното образование
на втората национална дискусия “Учи, за да работиш”. Тя бе организирана в “София Тех Парк” от в. “24 часа” и “Аурубис
България” с партньорството на образователното министерство, Българската банка за развитие и компанията “Арексим
Инжинеринг”.
Втората дискусия “Учи, за да работиш” събра президента Росен Плевнелиев, вицепремиера Меглена Кунева, шефката на
парламентарната комисия по образование Милена Дамянова с представители на бизнеса, кметове и училищни директори.
Над 100 души препълниха зала “Джон Атанасов” в “София Тех Парк”. Плевнелиев специално благодари на в. “24 часа”, че
първи преди 2 години повдигна темата за въвеждането на дуално образование. Тогава вестникът започна с кампанията
“Хора за работа”, която от тази година се казва “Учи, за да работиш”.
“Идеята, която “24 часа” подкрепи, бе да завъртим колелото и то се завъртя. Нови 14 професионални гимназии се включват
в швейцарската програма, разкриват се 3 нови специалности”, отбеляза Плевнелиев.
“По-добре да имаш професия, която гарантира сигурна работа, добра заплата и по-добър стандарт на живот, отколкото да
си безработен с диплома за висше образование, каквато е например ситуацията в туризма, където едва 20% от
завършилите си намират работа”, каза пък образователният министър Меглена Кунева.
Тя представи новия закон и подготвената от МОН карта на професионалните училища, от която всеки работодател може
да види къде какви кадри и по какви специалности се подготвят.
Картата е интерактивна и може да бъде осъвременявана. (виж картата на МОН тук)
С промените в закона се въвеждат нови изисквания за придобиване на професионална квалификация за ученици,
навършили 16 г. Заличават се професионалните училища и се регламентира откриването, преобразуването и закриването
на професионалните колежи, каза Кунева.
“Тук се разширяват функциите на общините, които да преценят какви кадри са най-нужни на региона, за да останат
младите хора и да имат добър стандарт на живот. Младите няма как да бъдат задържани, трябва да бъдат убедени”,
обясни вицепремиерът.
“Обучението в професионалните гимназии трябва да е съобразено с бизнеса в съответния регион, с това какви специалисти
са нужни в следващите години”, каза Милена Дамянова. Тя се ангажира, че законопроектът може да бъде приет до края
на юли преди парламентарната ваканция.
“Трябва да съобразим план-приема с потребностите на местния бизнес - водещ трябва да е бизнесът. Ако имаме изискване
на бизнеса за професионалисти и предлагане на професионалните гимназии на обучение по тези специалности, няма да
търсим хора. Родителите предпочитат децата им да имат бъдеще в населеното място, в което са родени”, заключи
Дамянова.
Дамянова поиска картата на професионалните училища, представена от вицепремиера Меглена Кунева, да се съобрази
постепенно и с картата на местния бизнес и нуждата от работна ръка по места.
Дамянова обаче укори работодателите, които невинаги са достатъчно активни по отношение на конкретните изисквания
към подготвяните работници.
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“Нямаме и достатъчна сигурност във взаимоотношенията работник-работодатели, което има отношение към модела.
Училищата също закъсняват с новите учебни програми и планове за специалисти, които са нуобходими на икономиката ни
в следващите 2 г. Ако бизнесът си даде заявките, ще е по-лесно за училищата да се адаптират”, заяви тя.
“Трябва да отбележим, че до момента ние пропускаме и финансовата грамотност като ключово умение”, каза още
Дамянова и поиска да има такъв предмет във всички училища.
“Големите фирми могат да си позволят да работят по преквалификацията на свои специалисти. Малките и средните нямат
този ресурс, затова трябва да бъдем на страната на малките и средните предприятия, кметове и общини, те изпитват нужда
от добре подготвени специалисти”, каза пък зам.-министърът на икономиката Любен Петров.
“Радвам се на инициативата на “24 часа”, тя може да промени народопсихологията - не само в общините, но и във всяко
българско семейство. Да бъде въпрос на чест и гордост всяко дете да се изучи, това да бъде промяната и в българското
образование”, заяви той.
“Радваме се на ръста на икономиката от 3% от миналата година, но ако искаме България да догони най-развитите страни,
ръстът трябва да е над 5 и 6%
Колкото по-активно работим, толкова по-скоро икономиката ще догони световните стандарти, младите хора ще започнат
да се завръщат тук. Имаме сектори, в които това става. Млади хора от IT сектора, които работеха във Великобритания, САЩ,
Канада, се завърнаха, получават не по-малки заплати, издръжката е по-малка и си работят и живеят вкъщи. Тази икономика
ще даде нови идеи. Бизнесът, българските кметове и учители, които са на пулса на този проблем, ще дадат нови насоки”,
даде пример Петров.
Зам.-министърът на икономиката Любен Петров обясни, че целта е да се помогне на малките и средните предприятия да
намерят кадри.
9 млн. лв. от еврофондовете за повече професионални ученици
9 млн. лв. ще е бюджетът на проекта ДОМИНО-2, с който се цели да се повиши броят на учениците в професионалните
училища. Това съобщи зам.-министърът на образованието Красимир Киряков.
1 млн. са за МОН - за анализи, за промяна на учебните помагала и учебните програми. 8 млн. ще бъдат насочени към
одобряване на проектите, които кандидатстват. Минималната сума е 100 000 лв., максималната - 200 000 лв.
От октомври МОН ще приема предложения по ДОМИНО-2, които ще се реализират от учебната 2017/2018 г.
3 нови професии в 14 училища ще се изучават от септември, съобщи Петя Евтимова от Швейцарската програма за дуално
обучение.
Първата - “Електрообзавеждане на производството”, ще се изучава в професионални училища в София, Плевен, Бургас, Ст.
Загора и Търговище. В София, Русе и Ямбол се въвежда обучение за газови техници, зад проекта стои “Овергаз”. Третата готвач, ще се учи в Бургас, Добрич, Ст. Загора, Перник, Банкя. На 16 юни на форума за дуално образование ще се вземе
решение за професиите за 2017-2018 г., каза Евтимова.
Опита си в проекта ДОМИНО разказа и Марияна Демирева, директор на Професионална гимназия - Казанлък, която е едно
от първите училища в България, които работят по швейцарския модел на дуалното обучение с 3 фирми - “Арсенал”, “М+С
Хидравлик” и “Гуала Туулс”.
“Аурубис”: Трябва да убедим родителите, че това образование е равно на академичното
Едва 10% от наученото в клас остава, ако не бъде затвърдено с практика
“Благодарни сме, че вече има рамкови условия за професионално образование. Сега е важно да се работи, да се активират
родителите и учителите, да се подготви обществото, че дуалното образование е равностойно на академичното. Това е
важно послание, което за първи път се извежда на преден план”, заяви Тим Курт, изпълнителен директор на “Аурубис
България” и председател на Германо-българската търговска камара, на дискусията на “24 часа”, която е част от кампанията
“Учи, за да работиш”.
500 хиляди младежи тук, в България, живеят от парите на работещите в чужбина техни родители. Те нямат образование и
не претендират да се образоват, а просто съществуват, живеейки от джоба на родителите си, посочи той. “Тази инициатива
е важна, за да подтикнем младежите.
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През 2017 г. ще има 400 хиляди свободни работни места, ще липсва работна сила в България, затова трябва да работим по
този път, за да бъде събудена тази младеж”, обясни Курт.
Едва 10% от получените в клас знания са ефективни и е нужно теорията бързо да бъде затвърдена с практика, посочи
Анелия Димова, шеф на човешки ресурси в “Аурубис” за Югоизточна Европа.
Експертът Волф-Юрген Мюлер пък представи германския модел “Минден”. Той показа шофьорската си книжка отпреди 40
г. и заяви, че когато полицията го е спряла, той я показал с гордост, че това е първият му успех в дуалното образование.
В Минден е направено сдружение, в което са училището, голямото предприятие и много малки фирми. Така един ученик
има практическо обучение не само в голямата фирма, но и в малките. За тях ученикът дори може да бъде полезен с
наученото в голямата компания. А като е практикувал и в малките, има по-голям шанс да намери по-лесно работа. Ефектът
дойде от практиката, каза Мюлер.
“В Минден започнахме да работим с предприятията - едно голямо и едно малко ги събираме и обучението е разпределено
както в голямото, така и в малкото. След 2 г. имахме повече желаещи да бъдат обучавани, отколкото бяха местата”, посочи
той.

Труд
√ Народното събрание създаде Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Народното събрание създаде Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Това стана с приемането на промените в
Закона за енергетиката приети от депутатите на второ четене, предаде „Фокус”.
Вноската, която ще се внася във фонда от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и Булгартрансгаз ще бъде в размер
на 5% от приходите им. С друга промяна в закона КЕВР няма да регулира цените за продажба на топлинна енергия и няма
да определя цените на производителите, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните
3 години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лева и приходите им от продажба на електрическа енергия от
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35% от общите им годишни приходи, освен
ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват
произведената топлинна енергия за производството на растителна продукция.
С промените в Закона за енергетиката приходите от продажба чрез търг на всички разпределени на България квоти за
инсталации, се премахва изискването на 70% от приходите от продажбата на допълнителните квоти за емисии на
парникови газове.

Сега
√ ЕЦБ: България още не е готова за еврото
Европейската централна банка (ЕЦБ) за пореден път попари надеждите, че България може да получи скоро покана за
членство в еврозоната. Макар че формално покриваме всички числови критерии - за инфлация, държавен дълг, бюджетен
дефицит и т.н., ЕЦБ има сериозни опасения, че страната ни е прекалено бедна, не особено стабилна в развитието си и с
дефекти в управлението, става ясно от новия доклад на евробанкерите за седемте членки на ЕС, които все още не са част
от зоната на еврото. В групата ни влизат още Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Хърватия и Швеция.
По инфлация например България в момента е напълно в нормата, но като бедна и развиваща се икономика, която още
дълго ще догонва развитите, доходите и цените ще растат с по-бързо темпо. Затова ЕЦБ се опасява, че инфлацията може
да се ускори, и подчертава, че "за да се избегне възникването на прекомерен ценови натиск и на макроикономически
дисбаланси, процесът на догонване трябва да бъде подкрепен с подходяща политика".
По държавен дълг и дефицит страната ни също на пръв поглед отговаря на критериите. Но ЕЦБ напомня, че населението
застарява и бюджетните разходи за лечение и здравни грижи ще растат, което изисква реформи. В доклада "реформи" е
ключова и често срещана дума. Посочва се, че България би имала полза от широкообхватни структурни реформи за
подобряване на институционалната и бизнес среда. Цитира се и оценката на ЕК, че "икономиката продължава "да се
характеризира със слабости във финансовия сектор и значителна корпоративна задлъжнялост, които трябва да се
преодолеят с цялостни и решителни реформи".
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Монитор
√ Вземат книжката за контрабандна дървесина в колата
От юли хартиените билети за превоз отпадат задължително
Шофьори, които карат незаконно отсечени дърва, ще остават без книжка. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по
горите (ИАГ). В момента на тези, които возят нерегламентирана сеч се отнема само превозното средство. Но има такива,
които продължават да возят с друга кола или камион, обясни инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор на ИАГ. По думите
му има нарушители с над 50 акта, а ако се вземе книжката, няма как да се увеличават нарушенията. За да влезе в сила
новата мярка трябва да бъдат променени два закона. Изменения вече са направени в Закона за лова и опазване на дивеча
и са приети на първо четене. Следващата седмица предстои второ гласуване в ресорната комисия, като след това ще се
разглежда в Народното събрание. Очаква се промяната да бъде приета преди лятната ваканция на парламента, съобщи
още Кръстев. И уточни, че измененията ще започнат да се прилагат веднага след като бъдат одобрени и публикувани в
"Държавен вестник". Водени са и разговори с МВР за въвеждането на тази мярка и тяхната позиция е, че няма проблем да
се приложи.
Планира се с измененията тази санкция да се прилага и за други нарушения на Закона на горите. Подобна принудителна
мярка се прилага при цехове, в които се обработва незаконна дървесина и които се запечатват, обясни шефът на ИАГ.
Агенцията иска въвеждането на всякакви мерки, които биха намалили нарушенията в горите и смятаме, че тази е една от
основните, коментира Кръстев.
От началото на годината до края на миналия месец инспекторите са задържали 80 камиона и 4500 кубични метра дърва.
Написани са над 350 акта, като се отчита ръст спрямо същия период на миналата година.
Електронният билет за превоз на материал става абсолютно задължителен от първи юли, съобщиха още от ИАГ. От тази
дата напълно се забранява използването на хартиения екземпляр. Промяната ще засегне частни горски стопанства, които
стопанисват 17 на сто от територията. Той повишава ефективността на контрола много пъти, категоричен е шефът на ИАГ.
Според него електронният билет много по-трудно се фалшифицира, силно се ограничава възможността да се използва
втори път и се очаква кражбите също да намалеят. С колко ще спаднат нарушенията е трудно да се каже, но може да се
даде пример с държавните стопанства, където след въвеждането на електронния билет добивът се е увеличил с над 300
хил. кубика, заяви Кръстев.
Освен това започва и поетапно внедряване на електронен дневник. В момента във всеки обект, в който се получава и
преработва дървесина, тя се описва на тефтери. С внедряването на системата хартиените носители ще изчезнат. При
въвеждането на електронната база данни с приемането на дървесината превозният билет се входира директно в системата
на ИАГ.
Целта на системата е да попречи на сивата икономика, защото този, който иска да работи на светло, не може, каза Кръстев.
След въвеждането на електронния билет и на видеонаблюдението една трета от 10-те хиляди фирми в бранша са
затворили, посочи още той. Плановете са до края на годината книжните тефтери напълно да изчезнат, като бъдат заменени
от електронните дневници.

√ Половината от „Струма” през Кресна върху стария път
Вариантът ще позволи аутобанът към Кулата да е готов до 2-3 години
Половината от автомагистрала „Струма” в най-тежкия участък през Кресненското дефиле между Крупник и Кресна ще бъде
изградена върху стария първокласен път Е-79, научи „Монитор”- Идеята е да се спестят пари и време.
Новият вариант на трасето ще позволи при изграждането да се мине без периодични затваряния на сега използвания път.
Първо ще се построи новото платно с 2 ленти и по него ще се пусне движението двупосочно. След това старото първокласно
шосе през дефилето ще се реконструира основно. На места, където е възможно ще се изгради и допълнителна трета
аварийна лента и ще се разширят тунелите.
От разположението на трасето, което ще бъде избрано за изцяло новото платно ще зависи дали по основно обновения
стар път ще върви трафикът от или за Солун, обясняват експерти. Според тях този вариант, предвиждащ физическо
разделяне на по-голямо разстояние на двете платна в най-тежкия участък през дефилето ще позволи цялата
автомагистрала „Струма” да бъде готова най-късно до 2020 г. По този начин
ще се намалят рисковете от загуба на евросредства.
Пътните експерти смятат, че от природозащитните неправителствени организации ще подкрепят новия вариант, защото
трасето засяга минимално защитени територии и местообитания. До края на годината обаче със сигурност търгът за лот
3.2 на „Струма” през Кресна няма да може да мине. Тепърва ще трябва да се подготвя технически проект за него.
Предполага се, че процедурата ще може да тръгне най-рано през 2017 г., защото трябва да се прави и ОВОС на новите
трасета и да се подготвят апликационните форми..
От средата на миналия месец всички подробности, засягащи лот на аутобана към Кулата се гледат детайлно от всички
експерти на пътното ведомство. Привлекли сме и външни проектанти и вече сме намерили много възможности за
оптимизация на трасето, уточниха неофициално от АПИ. Подобно физическо разделяне на платната на скоростните шосета
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или автомагистралите се прилага в района на Алпите и е подходящо за зоната по протежение на Кресненското дефиле,
казват пътни експерти.
Един от първите идейни проекти за най-тежката част на лот 3 на аутобана предвиждаше изграждането на дълъг 15 км
тунел. Заради високата сеизмичност на района и големите разходи за изграждане и поддръжка на съоръжението
държавата се отказа от този вариант. Последва предложение за изграждане на 4-лентовия път върху сегашния Е-79, но
това щеше да доведе до големи затруднения в трафика по време на строителството. Новият по-бърз и икономичен вариант,
който сега се обсъжда тепърва ще трябва да получи одобрение от ЕК. Спестените пари ще бъдат насочени за изграждането
на автомагистрала между София и Калотина и дострояването на част от „Хемус”.
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