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Дневник 
 
√ Снегът затвори пътищата в няколко области и части от магистрали 
Тежкият снеговалеж доведе до затваряне на пътищата за всички видове автомобили в шест области. Затворените за 
движение области са Силистра, Русе, Добрич, Разград и Шумен, съобщи регионалният министър в оставка Лиляна Павлова 
на извънредна пресконференция. Там на места видимостта е едва 10 метра и от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са 
преценили, че най-безопасно ще бъде спирането на движението за всички превозни средства. 
Малко по-късно днес от АПИ съобщиха, че и в област Търговище е ограничено движението за всички автомобили. 
Затворени са и части от магистралите "Тракия" и "Хемус". Отсечката на магистрала "Тракия" от Карнобат до Бургас е 
забранена за движение на всички видове превозни средства. Един от обходните маршрути – от Петолъчката до Бургас, 
също е затворен. Именно там бяха най-големите проблеми преди Нова година, след като верижна катастрофа затвори 
магистралата, а аварирали камиони блокираха обходните маршрути до Бургас. 
Обстановката по магистрала "Хемус" е тежка и това е наложило спирането на движението по нея във варненска област. 
Заради обилния снеговалеж е затворен и пътят Дуранкулак - Варна - Бургас. 
Пристанището във Варна е затворено за всички кораби, съобщи агенция "Фокус". Полетите от и за варненското летище са 
отменени, показва справка на сайта на аерогарата. 
Затворени за движение за всички видове превозни средства са проходите "Върбишки", "Златишки", "Троянски", 
"Твърдишки" и "Петрохан". Използването на вериги е задължително за проходите "Пампорово", "Рожен" и "Превала". 
Павлова уточни, че забраната за движение на камиони важи за цялата страна. Очаква се от обяд да бъдат пуснати 
тежкотоварните автомобили, но само в посока Гърция – от София до Кулата. "Призовавам всички да спазват ограниченията. 
Нека не се правят опити да се преминава през затворени пътища. Шофьорите да се движат с около 40 км/ч в проблемите 
райони, защото на места има поледици", заяви Павлова. 
Още снощи македонските гранични служби наложиха ограничение за движение на товарни автомобили през граничния 
пункт Делчево в двете посоки. Поради усложнената пътна обстановка на ГКПП "Калотина" е спряно пропускането на 
товарни автомобили, които влизат в страната. 
За днес в цялата страна са издадени предупреждения за опасни снегове и ветрове. 
 
 
Дарик радио 
 
√ Масови проверки на данъчните в зимните курорти 
Масов данъчен контрол започна в зимните курорти в началото на годината, съобщиха от Националната агенция за 
приходите (НАП). Стотици инспектори на НАП съвместно с екипи от МВР ще извършват скрити и явни наблюдения, 
инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите.  
Ще се следи и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти. На постоянно наблюдение ще са 
подложени също борси и тържища в близост до курортите. 
Очаква се до края на зимния сезон в Боровец, Банско, Пампорово, Велинград и други курортни селища да бъдат извършени 
минимум 15 000 проверки, допълват от НАП. В кампанията участва и звеното за фискален контрол, което освен движението 
на рискови стоки, проверява и ползването на луксозни автомобили за лични нужди. По време на кампанията данъчните 
служители ще използват и дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите на НАП, като софтуерът 
автоматично ще посочва обекти, чиито обороти се различават значително от средните за съответния регион. 
В акцията отново ще бъде използван и подходът на т.нар. открито наблюдение, при който в рамките на дни или седмици 
в обекта присъства явно проверяващ екип на НАП, като оборотите, отчетени по време на наблюдението, се сравняват с 
минали периоди, и при значима разлика приходната агенция може да започне ревизия. По време на зимната кампания от 
НАП ще изследват и имущественото състояние на физически лица - собственици или управители на фирми с обекти в 
зимните курорти, допълват от приходната агенция. 
Зимната кампания на НАП е продължение на аналогичния подход, използван през лятото по Черноморието. Тогава за три 
месеца оборотите в летните курорти надхвърлиха 5 млрд. лв., броят на касовите апарати се увеличи с близо 10 на сто, а 
приходите от ДДС на звената на НАП във Варна и Бургас нараснаха с близо 40 млн. лв., припомнят от приходната агенция. 
"През тази година ни интересува много повече промяната на поведението на търговците, отколкото броят на проверките 
и наложените санкции. Контролните мерки спрямо търговски обекти в зимните курорти ще продължават без прекъсване 
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до края на сезона в денонощен режим", е казал по повод на началото на зимната кампания Васил Панов, директор на 
"Данъчно-осигурителен контрол" в НАП, цитиран в съобщението. 
 
 
 
в.Труд 
 
√ 22% повече пътници на летище София 
22% повече пътници са били обслужени на летище София през цялата 2016 г., в сравнение с предходната година, показва 
статистика на аерогарата. Рекордният брой пасажери е достигнал 4 980 387 души. През терминал 1 са преминали над 2,3 
млиона пътници, а през терминал 2 – над 2,6 милиона. 
95% от трафика е бил по международните редовни линии, 3% от пътуванията са били в страната, а 2% от общия брой са 
чартърни полети. През 2016 г. 70 маршрута са изпълнявани по редовните полети на летището от 24 авиокомпании. 
С 21% са се увеличили движенията на самолетите по международните редовни линии, а със 17% се е повишил броят на 
излетелите и кацнали самолети, като за 2016 г. те са били общо 51 829. 
През последните три месеца на 2016 г. през софийската аерогара са преминали общо 1 380 813 пътници, което е рекорден 
ръст от 43% спрямо същия период на 2015 г. 
 
 
в.Сега 
 
√ Новоизлюпената фирма взела Дипломатическия клуб в Бояна с чужди милиони 
Тримата младежи, които се обозначиха като купувачи на Дипломатическия клуб в Бояна, са платили с чужди пари, стана 
ясно вчера. "Има ясен произход на средствата, те са дадени от друго юридическо лице", обяви говорителят на НАП Росен 
Бъчваров по bТV. Кое е "лицето", остава тайна. 
Сделката предизвика скандал, защото се оказа, че новоизлюпена фирма, учредена от предприемачи на студентска възраст, 
е придобила срещу 8.5 млн. лева без ДДС апетитния актив от Агенцията за дипломатически имоти (АДИС). АДИС е в списъка 
на забранените за приватизация предприятия, но това не попречи през септември клубът в Бояна да бъде раздържавен - 
като обособена част. Още тогава се прокрадна подозрение, че тримата млади бизнесмени са просто прикритие на 
истинския купувач. А НАП започна проверка за произхода на средствата. 
Сега съмненията се затвърждават, но загадката остава. Проверката е приключила и вече е ясно, че друга фирма е дала 
парите за сделката, но "няма как да се каже кое е юридическото лице - законът ясно казва, че резултатите от проверки и 
ревизии са конфиденциални. Имало е случаи, в които сме искали да оповестим такава информация, но по закон няма как", 
подчерта Росен Бъчваров. Работата на НАП е да изследва дали някой не е избегнал плащането на данъци - с това се 
занимаваме", добави говорителят на приходната агенция. 
Той коментира, че като цяло българите стават все по-изрядни данъкоплатци. Освен това стартът на данъчната кампания 
тази година показва, че за първи път подаването на декларации по електронен път взима превес - до момента 1000 са 
подадени онлайн, а само 600 - на хартия. 
НАП предупреждава, че взима на прицел зимните курорти, а също и близките до тях борси и тържища. Стотици екипи с 
инспектори от НАП и МВР ще извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на стоките и проверки за отчитане на 
оборотите. Ще се следи и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти. До края на ски сезона в 
Боровец, Банско, Пампорово, Велинград и др. ще бъдат извършени минимум 15 хил. проверки, заканва се НАП. В 
кампанията участват и агентите от звеното за фискален контрол, които ще проверяват не само движението на рискови 
стоки, но и дали се прилага данък "уикенд" при ползване на луксозни автомобили за лични нужди. 
 
КОНТРОЛ ДО ДУПКА 
Данъчните ще разчитат на дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите на НАП, като софтуерът автоматично 
ще посочва обекти, чиито обороти се различават значително от средните за съответния регион. Този подход вече даде 
впечатляващи резултати през лятото по Черноморието. Тогава за 3 месеца оборотите в летните курорти надхвърлиха 5 
млрд. лева, броят на касовите апарати се увеличи с 10%, а звената на НАП във Варна и Бургас отчетоха скок на приходите 
от ДДС с близо 40 млн. лева. 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Министерството на туризма готви промени в Закона за туризма 
Два различни варианта за по-голяма защита на правата на туристите при фалит на туроператор предлагат от 
Министерството на туризма. Първият вариант предвижда всеки туроператор да открие отделна клиентска сметка, по която 
да се превеждат парите при резервация на почивка или екскурзия. Тази клиентска сметка трябва да бъде различна от 
сметките на самия туроператор. Така няма да се допуска пари за почивка на клиентите да се използват за инвестиции в 
хотели, заплати или за покупката на служебни коли. Вторият вариант е да се създаде Гаранционен фонд, в който вноски да 
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правят туроператорите. Това е записано в проект за промяна на Закона за туризма, който е пуснат за обществено 
обсъждане.  
Промените в Закона за туризма и създаването на Гаранционен фонд на туроператорите са поредните недомислици от 
страна на Министерство на туризма. Това заяви в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" Димитър Попов, 
член на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции: 
Това е нещо, което е правено набързо, не е съгласувано с хора от бранша и смея да твърдя, че е подготвено без познаване 
на материята. Това са механизми, които действат отдавна в старите европейски страни. Нашата асоциация на една среща 
преди няколко месеца обърна внимание, че клиентската сметка се случва абсолютно без прецедент и е абсолютно 
невъзможно за администриране, така че като се прави нещо, нека поне да се види има ли го някъде, работи ли и така 
нататък. Тази схема въобще я отхвърлям и не мисля, че трябва изобщо да се коментира. 
Предложения за изменения и допълнения на Закона за туризма се обсъждат от доста време, каза Любомир Попйорданов, 
председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм: 
Тези предложения и изменения се анонсират и хвърлят в пространството, поднасят под различна форма на сдруженията в 
туризма, но не може да се каже, че има някакво съгласуване, че има някакъв постигнат консенсус. Тези предложения са 
всъщност виждания на ръководството на Министерство на туризма. 
 
 
investor.bg 
 
√ Консумацията на вино в България расте 
Годината е добра за сектора, заяви Красимир Коев 
Консумацията на вино в България расте. Количествата изпито вино на глава от населението за последните 5 години са се 
увеличили от 7 на 10 литра, заяви пред Bloomberg TV Bulgaria Красимир Коев, директор на Изпълнителната агенция по 
лозата и виното (ИАЛВ). По думите му българските вина трайно се налагат на конкурси и изложения. Само за 2015 г. имаме 
150 златни отличия от международни конкурси. Миналата година в Пловдив се проведе Световно първенство по вино 
(Concours Mondial de Bruxelles – бел. ред.) и търговците сключиха солидни договори с винопроизводителите, каза 
директорът на Агенцията. 
Коев очаква износът на вино, който в момента е 58-60 млн. литра годишно, да се увеличи през 2017 г. Шефът на ИАЛВ 
допълни, че вносът на вино в България е под 5%, а във Франция достига 47%. 
На вътрешния пазар се консумират между 110 и 120 млн. литра. 
Като цяло според Коев тазгодишната реколта от грозде е с добро качество и показатели. Произведеното вино ще е 
достатъчно за задоволяване на нуждите на вътрешния пазар и износ, така че годината е добра за лозаро-винарския бранш. 
 
 
Медиапул 
 
√ На пазара е пусната лютеница с ефект на джойнт 
Изследване на организацията "Активни потребители" е установи наличие на наркотично вещество в лютеница, продавана 
масово на българския пазар. Откритото вещество е олеамид и обикновено се влага в пластмаси и смазки. 
"Ако попадне в човешкия организъм, то има две действия - като приспивателно и като наркотик, който въздейства на 
същите рецептори, на които въздейства и марихуаната", обяснява д-р Сергей Иванов, управител на Центъра по биология 
на храните, който е провеждал тестовете, цитиран от "Офюнюз". 
"Търсихме оцветители. Попаднахме на неизвестно вещество. След два-три месеца из лаборатории в Европа се установи 
какво е то - индустриалният химикал олеамид", разказва д-р Иванов. 
Няма как веществото да е попаднало в храната от някаква пластмаса, защото е било в по-голямо количество. 
В лабораторните изследвания, започнали през лятото, са включени 12 марки лютеница. Освен индустриалните има и 
домашно произведени. При тестовете разликата в качеството е драстична в полза на домашното производство. 
Разликата между написаното на етикета и реалното съдържание също е чувствителна. "Открихме огромно количество 
въглехидрати в индустриално произведените лютеници", посочи д-р Иванов. При тях средният процент е 18%, а при 
домашните – 12%. Причината за това са добавянето на нишесте и захар. 
"В половинлитров буркан се слагат по 6-7 лъжички захар - това е скандално много", сочи д-р Сергей Иванов. Според него 
захарта се влага, за да се пристрастят потребителите, а нишестето, за да се сгъсти продуктът. 
В изследването не са били включени био лютеници, защото целта е била да се изследват масовите продукти. Резултатите 
от изследването ще бъдат оповестени в петък, но няма да се споменава марката лютеница с олеамид, защото е сезирана 
прокуратурата. 
 
 
Дневник 
 
√ Откритото в лютеница вещество олеамид не е наркотик, увери токсиколог 

Веществото олеамид, което е било открито в българска лютеница при изследване на асоциация "Активни потребители" 
не е наркотично. Това каза токсикологът от Военномедицинска академия Силвия Стойкова пред Би Ти Ви. 
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"Има строга класификация за наркотичните вещества и олеамид не фигурира в нея. Твърдението, че е наркотично вещество 
е преувеличено и невярно", заяви тя. На въпрос дали веществото е опасно за здравето Стойкова отговори: Категорично не. 
Тя посочи, че олеамидът е широко разпространен, като се среща в редица храни, които съдържат растителна мазнина. 
И директорът на "Активни потребители" Богомил Николов заяви пред телевизията, че веществото олеамид не фигурира в 
официалния списък на наркотичните вещества. Вчера бяха оповестени резултатите от изследване на асоциацията, което 
обхваща 12 вида лютеници, предлагани на българския пазар. В една от марките е открит олеамид, след което проба е 
изпратена и в белгийска лаборатория, която е потвърдила резултата. Медии вчера писаха, че откритото вещество е 
наркотик с действие, подобно на това на марихуаната. 
Днес Николов коментира, че установената концентрация на веществото е между 0.1 и 1% и изрази мнение, че вероятно 
става дума за замърсяване в хода на производството. 
 
 
Блумбърг ТВ 
 
√ Десислава Димитрова: Търсенето на местни храни расте 
Увеличават се земеделците, които се опитват да преработят произведените продукти, заяви координаторът на Slow Food 
за България. В последните години потребителите са все по-загрижени какво слагат на трапезата си и търсенето на местни 
продукти се засилва. Това каза пред Bloomberg TV Bulgaria Десислава Димитрова, координатор на Slow Food за България. 
Тя посочи, че виждаме често организирани фермерски пазари, тъй като се увеличават земеделците, които се опитват да 
преработят произведените продукти. Малките производители не биха могли да зареждат всички магазини на една голяма 
търговска верига, но на местно ниво може да има партньорства, каза тя. Десислава Димитрова смята, че производството 
на продукти със защитено географско указание като Горнооряховския суджук и розовото масло дават шанс за поминък на 
съответната общност. 
Подготвя се регистрацията и на други типично български продукти, например странджански чай, куртовски розов домат, 
месо от автохтонната порода източнобалканска свиня, реселешки воден лук. Идентифицирани са около 30 продукта, чиято 
регистрация е в различна степен на готовност. 
Днес производството на българско месо по никакъв начин не задоволява нуждите на населението заради драстичния спад 
на отглежданите животни в последните десетилетия, заяви Атанас Урджанов, председател на УС на Асоциацията на 
месопреработвателите. Налага се да работим с вносни суровини, българските не достигат, допълни той. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Стамен Янев: Инвестициите в последните години са главно в сферата на машиностроенето 
Надявам се искрено да запазим темпото, което наложихме през последните две години. 2015 и 2016 г. бяха доста успешни. 
Това коментира в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" Стамен Янев, председател на Агенцията за 
инвестициите: През 2016 г. имаме 24 проекта, които сме сертифицирали, тоест държавата застава зад тях и ги 
подпомага. Те са на стойност 385 милиона лева, които имат потенциал да разкрият над 4700 нови работни места. 
Към настоящия момент имаме 25 проекта за сертифициране, т.е. събираме необходимите документи, финансови 
параметри, които евентуално ще донесат нови 456 милиона лева и над 5700 нови работни места, подчерта Янев: 
Запазва се тенденцията от последните години – инвестициите да са главно в сферата на машиностроенето и най-вече 
автомобилостроенето, аутсорсинг – възможността за изнесени и споделени услуги към определени центрове, както и 
логистиката, като форма на концентрация на стоки и услуги между Европа и Азия. 
 
 
investor.bg 
 
√ Към края на 2016 г. са договорени 34% от средствата по европейските фондове 
Европейските средства допълват публичните, а не ги заместват, отчете вицепремиерът Томислав Дончев 
Към края на 2016 година са договорени 5,7 млрд. лева по европейските програми, или общо 34% от средствата, които 
България ще получи през настоящия програмен период (2014 – 2020 г.). Това става ясно от писмен отговор на 
вицепремиера в оставка Томислав Дончев на въпрос на депутати от ДПС. 
Реално изплатените средства са 7,44%, тоест 1,26 млрд. лева. 
Справката на Дончев показва, че темпът на изпълнение на европейските програми е два пъти по-бърз спрямо предходния 
програмен период. Към края на 2009 година например са били договорени 14% от ресурса, а изплатените средства – 2,62%. 
Реално първите проекти от новия период са били одобрени в края на 2015 година, става ясно още отговора на Дончев. 
Вицепремиерът признава по-бавното начало на работата по европейските фондове, но тази слабост вече е преодоляна. 
В отделен отговор до депутата Васил Антонов Томислав Дончев посочва още, че фокусът при изпълнението на 
европейското финансиране е насочен към ефекта от инвестициите, а не толкова върху техния обем. По своята същност 
европейските средства са допълнение към националните публични средства и не ги заместват, отбелязва още той. 
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в.24 часа 
 
√ 39% срив на износа, според търговци - скъп ни е токът 
Платени са 601 млн. евро за реакторите за “Белене”, спестени са 90 млн., казва министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова 
С 39,10% се срина износът на електроенергия през 2016 г., показва оперативна справка на Електроенергийния системен 
оператор. През 2015 г. зад граница са продадени 10,54 млн. мегаватчаса електроенергия, а през 2016 г. - 6,4 млн. 
мегаватчаса.  В началото на годината спадът дори беше 46%, в последното тримесечие нещата се понаваксаха, казва Соня 
Кадиева от “Енерджи съплай”. Заради такси за пренос и достъп, които плащат износителите (според Кадиева тези такси ги 
намало другаде), българската еленергия се оскъпява с 8-9 лв., което я прави неконкурентна. КЕВР би могла да определя 
цени за пренос и за достъп всеки месец и ако има недостиг на ток за вътрешния пазар, да ги вдига, казва тя. И Николай 
Вузев от “Енергийна финансова група” вижда причината във високите цени на тока ни. Паднало е потреблението в Гърция, 
освен това внасяли по-евтин ток от Албания. Турция не е стабилен пазар, каза Вузев. Евтиният ток на АЕЦ “Козлодуй” отивал 
на българската борса. Тя пък вадела цени дори по-високи от тези на европейските борси, казва Кадиева. Стига се дотам, 
че Гърция изнася пиков ток за България, казват и Вузев, и Кадиева. Това е внос на около 400 мегавата в пиковите часове на 
потреблението. У нас бил скъп. Следващата седмица Министерството на енергетиката ще сключи договор с БАН за 
изготвяне на анализ нужна ли е АЕЦ “Белене”, заяви министър Теменужка Петкова пред bTV. След арбитража страната ни 
е платила на руската “Атомстройекспорт” 601 млн. евро, спестили сме 90 млн. евро от лихви. 
 
 
в.Труд 
 
√ Философският камък за АЕЦ “Белене” не е скрит в БАН 
Весела Ванева 
Министерството на енергетиката ще възложи на учени от БАН да изследват необходима ли е АЕЦ “Белене” като нова 
ядрена мощност на България. Това не е новина. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви намерението да 
се допита до академичната общност още през декември, когато НЕК плати на руската “Атомстройекспорт” присъдената от 
международния арбитраж в Женева сума от 601 млн. евро. 
Когато нещо се прави с ум, резултатът е добър. Със сигурност е по-добър, отколкото ако се разчита само на ядене. Проектът 
АЕЦ “Белене” е от такъв мащаб, че към него не бива да се подхожда повърхностно. В противен случай се пропиляват 
милиарди. А свръхценен инструмент като научна експертиза може да бъде използван тъпо – като микроскоп за чупене на 
орехи. 
Специалисти, които в момента работят в ядрената енергетика, изпитват скептицизъм с какво толкова учените от БАН могат 
да помогнат по казуса с новата мощност. По финансово-икономически въпроси? По геоложката структура на площадката? 
По технологията, която ще използват вече произведените два броя водно-водни реактори тип ВВЕР 1000/В 466? 
Всъщност от този въпрос зависи дали ще има полза от изследването или то ще се превърне в поредното тресавище, от 
което министерските хора в енергетиката ще се чудят после как да се измъкнат. 
Какво ще бъде питана академичната общност и кои нейни представители ще могат да се произнесат? 
Отправната точка е какво иска да научи държавата по темата АЕЦ “Белене”. “Проблемът е, че ние в момента не знаем за 
кого работим”, споделят държавни служители в енергетиката. Как да напишат задание за изследването, като не знаят утре 
кой ще седне в кабинета на министъра. Предстои назначаването на служебен кабинет, после – избори и ново правителство, 
назначено от неясна бъдеща коалиция от партии в новото Народно събрание. Тази политическа мъгла не е подходяща 
среда нито за възлагане, нито за изпълнение на изследователската задача. 
Зад желанието на изпълнителната власт в оставка да прибегне до услугите на БАН прозира търсенето на безспорен 
авторитет, който да подкрепи в някакъв обществено приемлив вид развитието на проекта за нова ядрена мощност. 
Добрата новина е, че БАН има авторитет, лошата е, че не е безспорен. 
Нещо повече. Учените са живи хора от плът и кръв, а не богоподобни същества, движени само от мотивите на световното 
благо за човечеството. Сред изследователите, работещи в академията, също може да бъдат съзрени привърженици на 
ядрената енергетика, но и нейни противници. В зависимост от това кой ще влезе в работната група по задачата за АЕЦ 
“Белене”, незабавно ще се появят подозрения и обвинения. Или че избраните са от “ядреното лоби”, или обратното. Ако 
пък екипът е съставен от равен брой привърженици и противници на ядрените технологии, така ще се изпокарат помежду 
си, че ще отровят живота на всеки, който прояви интерес към работата им. 
Без съмнение още на старта на поръчката е заложен съществен риск от академичен, а и от политически провал. 
Разбира се, черният сценарий може да се избегне. За целта преди всичко изпълнителната власт трябва да осъзнае, че 
философският камък, който може да превърне грубият метал на двата реактора в чисто злато, не е заровен в БАН, а в 
управляващото правителство, макар и в оставка. Анализът дали България има нужда от нови генериращи мощности е готов 
и е на разположение на Министерството на енергетиката. Автор е този, който по закон и наредби трябва да бъде – 
държавната компания “Електроенергиен системен оператор” (ЕСО), където са диспечерите на електроенергийната 
система на страната. ЕСО си е свършил работата, представил е своя 10-годишен план за развитие и който иска, може да го 
прочете на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране. Според документа България ще има нужда от нова 
ядрена мощност през следващото десетилетие. По-рано или по-късно зависи от много фактори – икономически растеж, 
мерки за опазване на околната среда, които ще ударят тецовете, моделът на либерализация, по който цените на тока за 
населението ще се лишат от държавната защита и ще се оставят на пазара. 
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Чуждестранен инвеститор за АЕЦ “Белене” – това е решението, което правителството търси. И правилно. Дали то ще е 
успешно, зависи само от един въпрос: готова ли е държавата да позволи на бъдещите частни собственици да печелят 
честно от нова ядрена мощност в България? Нито БАН, нито врачка, нито вражалец може да отговори. Само властта може 
да отговори и дано го направи честно. 
Парламентът още държи бариерата пред проекта 
Проектът за изграждане на нова ядрена мощност АЕЦ “Белене” и в момента е спрян с решение на парламента от март 2012 
г. В малкото оставащи дни от живота на 43-тото народно събрание депутатите могат да премахнат тази бариера, като 
развържат ръцете на изпълнителната власт и на фирмата собственик на оборудването НЕК да работят. Времето е пари, а 
по проекта вече са похарчени към 2,5 млрд. лева. За да не бъдат загубени, трябва да бъдат инвестирани. Въпрос на смелост 
е правителството в оставка да направи тази стъпка и да внесе съответния проект за одобрение от парламента. 
 
 
 
Капитал 
 
√ Лекар сезира антимонополния регулатор за подарени четци за пръсти в болниците 
Според него здравната каса е облагодетелствала незаконно пилотните болници, лекари и аптеки, получили 
безплатно устройствата  
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вероятно ще разгледа жалба срещу практиката на здравната каса да раздава 
безплатни четци за пръстови отпечатъци на болници, лекари и аптеки срещу съгласието им да участват в пилотните 
проекти. Жалбата е на д-р Георги Тодоров от Русе, който е ръководител на лабораторна практика и член на контролната 
комисия на Българския лекарски съюз. Той настоява КЗК да провери дали болниците, личните лекари и фармацевтите, 
които са получили безплатни устройства, защото са се съгласили да участват в пилотните тестове на системата, не получават 
по този начин конкурентно предимство. Цената на един четец е 300 лв. Според жалбата до КЗК на получателите на 
устройствата пилотно е обещана и безплатна поддръжка на софтуера за известен период от време. 
Лекарят настоява КЗК да провери дали НЗОК и здравното министерство са нарушили конкурентната среда с 
облагодетелстването на определен кръг лечебни заведения, дали казусът не представлява забранено споразумение 
между институциите и лечебните заведения, както и дали здравната каса не е злоупотребила с господстващо положение, 
тъй като на практика тя е монополист в сферата на договарянето и заплащането на медицински услуги. 
Четците за пръстови отпечатъци са задължителни за болниците, които искат да работят със здравната каса, от 1 ноември 
2016 г., като всяка клиника има минимум едно устройство, с което регистрира постъпването и изписването на всеки 
пациент. В момента устройствата ще се внедряват пилотно при личните лекари и в аптеките. В същото време Върховният 
административен съд обяви въвеждането на четците за незаконно на първа инстанция, тъй като то стана не със законов 
текст, а с решение на надзорния съвет на здравната каса и с наредба. В пилотните проекти участваха над 20 болници, като 
те започнаха да чекират пробно пациентите от началото на лятото. 
От здравната каса съобщиха пред "Капитал", че в болниците от ноември 2016 г. досега са регистрирани 71 устройства за 
генериране на уникален идентификационен номер на здравноосигурени лица. Във връзка с пилотното внедряване на 
прототип на система за електронен амбулаторен лист, електронна рецепта и електронно направление, която е разработена 
от Министерство на здравеопазването, министърът на здравеопазването пък е отправил молба за целите на проекта да 
бъдат регистрирани между 15 и 20 устройства от болниците. 
Информацията, че при 363 болници с договор с НЗОК, са регистрирани само 71 четци, при положение, че в някои столични 
болници има по няколко, изглежда странно на фона на това, че всички болници са длъжни да регистрират пациентите по 
този начин. 
Д-р Тодоров изтъква, че безплатното получаване на четци и софтуер е довело до спестяване на средства за някои болници, 
а в същото време всички лечебни заведения са договорни партньори на здравната каса, изискванията за постъпване и 
изписване в болница са едни и същи, а всички клиники са регистрирани по Търговския закон и би трябвало да работят при 
едни и същи условия, като нито една от тях няма конкурентно предимство пред другите. 
Той допълва, че неплащането на определени суми и обученият персонал според него представляват сериозно предимство 
и се съмнява, че НЗОК би могла да има благосклонно отношение към участвалите в пилотното въвеждане на четците, а 
участниците да имат по-голям опит и улеснен достъп до ситемите й, защото са придобили опит и грамотност, каквито 
останалите нямат. "Досега не е обявен критерият, по който бяха избрани болниците, които получават достъп до пилотния 
проект, респективно им е предоставено техническото средство за участие и софтуерът. Същото се отнася и за 
общопрактикуващите лекари, които получават четци, а има данни, че в този процес ще се включат и аптеки", отбелязва в 
жалбата си лекарят. 
 
 
Медиапул 
 
√ Вечният кадър на НДСВ Огнян Герджиков е вероятният служебен премиер 
"Абсолютният престъпник" Николай Цонев може пак да стане военен министър 
 С наближаването на 22 януари, когато новоизбраният президент Румен Радев ще встъпи в длъжност, се засилват 
догадките за състава на служебното му правителство. Още в средата на декември той съобщи, че е почти готов с избора 
си, но според източници на Меdiapool преговорите продължават. За най-вероятен служебен премиер се смята бившият 
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председател на Народното събрание и депутат от НДСВ проф. Огнян Герджиков, чието име традиционно изплува в подобни 
ситуации. Преди президентските избори структури на БСП го предложиха дори за кандидат-президент на партията, но 
идеята не бе възприета и се наложи кандидатурата на Радев. 
По същото време кандидат-президентска оферта Герджиков получи и от Реформаторския блок, но сам я отклони. Според 
източници, близки до новоизбрания президент, Герджиков към момента е най-вероятният премиер. Самият той призна 
пред електронното издание dnevnik.bg, че му е било "намеквано" за подобна възможност, но твърди, че засега не е имало 
официални разговори. 
По-рано за поста се завъртя и името на бившия вътрешен министър в правителството на Иван Костов Богомил Бонев, но 
информацията бе опровергана. За служебен премиер се спрягаше и бившият шеф на БАН Стефан Воденичаров, но според 
източници на Меdiapool той няма да заеме поста. 
За сигурно се смята назначението на Кирил Ананиев за финансов министър. Той е бил зам.-финансов министър в няколко 
правителства и години наред изготвяше държавния бюджет. При управлението на кабинета "Орешарски" Ананиев бе 
съветник на министър-председателя. 
За служебен външен министър засега в обръщение са няколко имена. Възможно е бившият зам.-външен министър 
Любомир Кючуков, който се очаква да влезе в екипа на Радев, да е част и от служебното правителство. В същото време 
обаче различни източници лансират като възможен първи дипломат в служебния кабинет и бившия външен министър 
Соломон Паси или съпругата му – Гергана Паси. Бившият външен министър в кабинета "Сакскобургготски" обаче отрече 
пред Mediapool подобно развитие на ситуацията. 
Соломон Паси е близък с новоизбрания президент Румен Радев по линия на Атлантическия клуб и общия им интерес към 
бойната авиация и многомилионния проект за купуване на нов боен изтребител. Не се изключва обаче и назначаването на 
съпругата му Гергана Паси, която според източници на Меdiapool се стреми към поста на български еврокомисар, който 
изисква богата биография. 
Вероятно постове в новото правителство ще получат и други от бъдещите членове на администрацията на Радев. Бившият 
кмет на село Труд Николай Копринков вероятно ще поеме ресора "регионална политика". 
За правосъден министър пък се спряга името на бившия конституционен съдия проф. Емилия Друмева. 
Както Копринков, така и Друмева са вероятни членове на екипа на бъдещия президент Радев. Те, заедно с журналистите 
Елена Йончева и Иво Христов, се смятат за сигурни части от бъдещия състав на президентските секретари и съветници. 
Все още няма яснота на кого ще гласува доверие Румен Радев за силовите министерства. За вътрешен министър отново се 
спряга името на бившия главен секретар на МВР Николай Радулов. Непотвърдени слухове има и за Богомил Бонев. 
Изборът на Радев за военния ресор се пази в пълна тайна, но според два източника на Меdiapool военен министър ще бъде 
бившият министър Николай Цонев, който бе главен герой в една от най-показните акции на прокуратурата и МВР по 
времето на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. 
По време на акцията по задържането му Цонев бе проснат на земята във Военна болница, където бе на преглед, а 
тогавашният наблюдаващ прокурор Роман Василев му обясни, че това отношение му се полага, защото е "абсолютен 
престъпник". 
Цонев бе известен кадър на НДСВ и завърши кариерата си във военното министерство със серия съдебни дела, по които 
бе оправдан. Цонев направи и собствена партия "Нова алтернатива", която подкрепи кандидат-президентската 
кандидатура на Румен Радев. 
За министър на здравеопазването се обсъжда Таня Андреева, която водеше ресора в правителството на Пламашен 
Орешарски. 


