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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Васил Велев: Искаме партиите да ни чуят за приоритетите на бизнеса 
Днес имаме среща с ДПС, на 1 март имаме с БСП, предстои да уточним дата с Обединените патриоти. Срещите с петте 
политически сили, които социолозите твърдо посочват като сигурни в следващото НС, са по наша инициатива. Това заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в студиото на "Денят започва". Целта ни е да се 
извлече максимална полза за обществото чрез оптимизиране на икономическите платформи. 
По думите на Велев работодателите са твърдо против извънредни парламентарни избори, защото така се повишава 
полезното действие на държавата. Ако всяка година, НС не работи по 6 месеца, това е притеснително. 
Приоритетите са свързани с осигуряване на работна сила за икономиката, реформа в образованието, за по-малко намеса 
на държавата в бизнеса. Има редица системи извън икономиката, по които имаме позиция - здравеопазване, култура, 
спорт, но безспорно силата ни е в сектора на икономиката. 
Позицията ни е, че имаме добър данъчен модел, призоваваме за ускоряване на процеса по приемане в еврозоната, 
заявява Велев. 
Велев отчете сериозен недостиг на кадри за машиностроенето, електротехниката и електрониката, IT специалисти. 
Вижте видеотоhttp://news.bnt.bg/bg/a/vasil-velev 
 
 
bTV 
 
√ Реални ли са предизборните обещания на политиците?  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в студиото на „Лице в лице”  
Двукратно увеличение на учителските заплати, 300 лв. минимална пенсия, опрощаване на лихви – това са само част от 
предизборните обещания на представителите на различни политически формации. 
Всяко едно от тези действия може да се предприеме, но са важни и другите условия,  твърди председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев в студиото на „Лице в лице”. 
По думите му при средна заплата 1500 лв. е възможно минималната да стане 650 лв. Това съотношение между минимална 
и средна заплата е по-добро от настоящето.  
Друг е въпросът обаче дали икономиката може да расте с толкова бързи темпове, уточни още той. 
Вижте видеото 
 
 
manager.bg 
 
√ Васил Велев: Принципът „парите следват ученика” трябва да бъде преосмислен 
Да бъде преосмислен принципът „парите следват ученика”, призова председателят на Асоциация на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев на конференция „Качествено образование за икономически растеж и за по-високи 
доходи”, организирана от сдружение „Граждани за европейско развитие на България”. 
Васил Велев подчерта, че сегашната стратегия трябва да бъде преосмислен, защото малки училища може да изчезнат и 
децата в малките населени места нямат равен шанс в сравнение с тези в големите градове. „Този принцип лесно се 
бюджетира, но няма резултат от него, защото парите следват ученика, но какво следва ученикът? Той следва модата и 
това, което е по-лесно, като същото важи за студента”, заяви Велев. 
Той посочи, че този модел е причина училищата и висшите учебни заведения да измислят добре звучащи специалности, 
за да привлекат по-голям брой учащи се, както и да бъдат оценявани ученици и студенти, които не притежават никакви 
знания, за да не се лишат учебните заведения от част от бюджета си. В същото време голяма част от завършилите не се 
реализират по специалността  и нивото на образованието си. 
„На практика този механизъм заличи професионалното образование, защото превърна някогашните техникуми в езикови 
училища, които подготвят кадри за кол-центровете и за емиграция”, посочи Велев. 

http://news.bnt.bg/bg/a/vasil-velev
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/realni-li-sa-predizbornite-obeshtanija-na-politicite.html
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„В момента обществото плаща данъци, с които се финансира образованието в страната, но голяма част от учениците и 
студентите не се връщат обратно в икономиката, за да произвеждат отново данъци, които да финансират образованието”, 
каза още Велев. 
Затова бизнесът настоява да се използват икономически механизми, с които да се регулира този процес. Такъв механизъм, 
например, е въвеждането на държавни стипендии за дефицитни за икономиката специалности при напълно доброволен 
избор с ангажимент за реализация в страната за определен период от време. В противен случай, ако този студент реши да 
напусне страната, за да не връща стипендията, той трябва да направи пазарен тест, че няма работа по неговата специалност 
у нас. 
Велев призова и за активни мерки за насочване на повече ученици и студенти към природо-математическите и 
техническите специалности. Според него още в ранна училищна възраст трябва да се привлече интересът на 
подрастващите с помощта на включване в извънкласни форми на обучение. 
 
 
в.Марица 
 
√ Образованието ни пуска гастарбайтери на конвейр 
Ако не се промени системата, ще изчезнат важни специалности, твърди Васил Велев 
Индустриалният капитал у нас настоява за промяна на финансирането на образованието, за да се подготвят по-адекватно 
кадри. Председателят на  Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев призова да се преосмисли 
принципът „парите следват ученика“.  
 
Тезата е, че при сегашната система ученикът и студентът следват модата. Затова учебните заведения измислят добре 
звучащи имена на специалности, за да привлекат повече младежи. А след това оценяват знанията им, така че да не се 
лишат от част от бюджета си. Но като резултат част от завършилите не се реализират по специалността си и нивото на 
образованието си.   
Васил Велев предупреждава в изявление, че този начин на финансиране е лесен за бюджетиране, но ще доведе до тежки  
последствия, като изчезване на отделни специалности и професионалното образование като цяло. Някогашните техникуми 
се превръщат в езикови училища, които подготвят „кадри за кол-центровете и гастарбайтери“, посочва Велев.  
Друг очакван ефект е изчезване на училищата в малките населени места, при което децата в тях няма да имат равен шанс 
на образование в сравнение с тези в големите градове.  
„В момента обществото плаща данъци, с които се финансира образованието в страната, но голяма част от учениците и 
студентите не се връщат обратно в икономиката, за да произвеждат отново данъци, които да финансират образованието“, 
посочи проблемът председателят на АИКБ.   
Бизнесът настоява да се използват икономически механизми, с които да се регулира този процес. Такъв механизъм 
например е въвеждането на държавни стипендии за дефицитни за икономиката специалности при напълно доброволен 
избор с ангажимент за реализация в страната за определен период от време. 
Ако този студент реши да напусне страната, той ще трябва да върне стипендията. Той ще има право да я задържи само ако 
докаже чрез пазарен тест, че в България няма работа по неговата специалност.   
Велев призова за активни мерки за насочване на повече ученици и студенти към природоматематическите и техническите 
специалности.  
В изказването си на конференцията „Качествено образование за икономически растеж и за по-високи доходи“ Велев 
припомня, че е  ръководител на група компании, обединени в холдинг Стара планина. Три от тези компании са в Топ 10 на 
Българска фондова борса. „Казвам това по повод на репликата, че на кривата ракета космосът пречи. Ние сме от най-
добрите ракети, но няма с кого да работим”, заключи Васил Велев. 
 
 
fakti.bg; news.dir.bg; vijnovinite.com 
 
√ Васил Велев: Важно е какво следва ученикът 
Да бъде преосмислен принципът „парите следват ученика“, призова председателят на Асоциация на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев на конференция „Качествено образование за икономически растеж и за по-високи 
доходи“. 
В своето експозе Васил Велев подчерта, че принципът „парите следват ученика“ трябва да бъде преосмислен не само, 
защото малки училища може да изчезнат и децата в малките населени места нямат равен шанс в сравнение с тези в 
големите градове. „Този принцип лесно се бюджетира, но няма резултат от него, защото парите следват ученика, но какво 
следва ученикът? Той следва модата и това, което е по-лесно, като същото важи за студента“, заяви Велев. И посочи, че 
този принцип е причина училищата и висшите учебни заведения да измислят добре звучащи специалности, за да привлекат 
по-голям брой учащи се, както и да бъдат оценявани ученици и студенти, които не притежават никакви знания, за да не се 
лишат учебните заведения от част от бюджета си. 
В същото време голяма част от завършилите не се реализират по специалността и нивото на образованието си. „На 
практика този механизъм заличи професионалното образование, защото превърна някогашните техникуми в езикови 
училища, които подготвят кадри за кол-центровете и за емиграция“, посочи Велев. „В момента обществото плаща данъци, 
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с които се финансира образованието в страната, но голяма част от учениците и студентите не се връщат обратно в 
икономиката, за да произвеждат отново данъци, които да финансират образованието“, каза още Велев. 
Затова бизнесът настоява да се използват икономически механизми, с които да се регулира този процес. Такъв механизъм, 
например, е въвеждането на държавни стипендии за дефицитни за икономиката специалности при напълно доброволен 
избор с ангажимент за реализация в страната за определен период от време. В противен случай, ако този студент реши да 
напусне страната, за да не връща стипендията, той трябва да направи пазарен тест, че няма работа по неговата специалност 
у нас. 
Велев призова и за активни мерки за насочване на повече ученици и студенти към природо-математическите и 
техническите специалности. Според него още в ранна училищна възраст трябва да се привлече интересът на 
подрастващите с помощта на включване в извънкласни форми на обучение. 
В заключение Велев посочи, че освен председател на най-представителната организация на работодателите – АИКБ, той е 
ръководител и на група компании, обединени в холдинг Стара планина, като три от компаниите са в Топ 10 на Българска 
фондова борса. 
„Казвам това по повод репликата, че на кривата ракета Космосът й пречи. Ние сме от най-добрите ракети, но няма с кого 
да работим и тези проблеми трябва да се чуят, за да им се търси решение“, заяви Васил Велев. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Отлагат въвеждането на пръстовия идентификатор в извънболничния сектор 
Министерството на здравеопазването отлага въвеждането на пръстовия идентификатор в извънболничния сектор. 
Решението ще предпази здравната система от срив в медицинската, техническата, информационната и финансова 
стабилност на здравеопазването, обяви министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. 
По изчисления на Националната здравно-осигурителна каза при внедряване на регистрационната система в 
извънболничния сектор, включително аптеките, ще трябва да бъдат закупени още поне 25 - 30 000 пръстови скенера и 
четци за машиночитаеми лични документи на обща стойност над 25 млн. лв. Ще бъдат нужни и средства за поддръжка на 
софтуер, интернет връзка и други. До момента софтуерът за обезпечаване на системата с „пръстова автентификация“ е 
струвал на болничния сектор над 4 милиона лева и на НЗОК - 477 000 лева.  
На 16 март предстои заседание на петчленен състав на Въврховния административен съд, който ще разгледа на втора 
инстанция решението на тричленния състав за обявяване на правните основания за въвеждане на пръстовия 
автентификатор за нищожни. Тъй като предходният министър е предвидил въвеждане на системата  едновременно за 
болничния и извънболничния сектор, но е въведена само в болничния, сегашното ръководство на здравното 
министерствое решило да изчака решението на ВАС.  
Министерството на здравеопазването счита за подходящо изготвянето на концепция за Електронна здравна карта, 
съдържаща частично или пълно електронно здравно досие, което да бъде интегрируемо в Единния идентификационен 
документ. Неговото въвеждане предстои поетапно в ЕС и в България от 2018 г. От друга страна контролът при такава форма 
на идентифициране и управление на медицинската информация е максимално възможен и ефективен. 
 
 
 
Медиапул 
 
√ Европейски екорегламент застрашава българските мини и ТЕЦ 
България прави общ фронт с Полша, Унгария и Чехия срещу затягането на изискванията 
Планирана промяна в европейски екологичен регламент, която завишава изискванията към горивните инсталации и 
намалява пределно допустимите норми за замърсяване, обрича на затваряне българските мини и на почти всички 
топлоелектрически централи в рамките на само четири години. Това стана ясно по време на дискусия, организирана от 
Българската минно-геоложка камара във вторник, в която се включиха и зам.-министърът на енергетиката Константин 
Делисивков, представители на въгледобивния отрасъл и ТЕЦ-ове, както и на синдикатите. 
Промяната в Референтния документ за най-добри налични техники (BREF) за големи горивни инсталации (LCP) предстои 
да бъде обсъдена през април от комисия от представители на ЕК, но срещу нея вече се обяви Европейската асоциация на 
въглища (Eurocoal). Документът обхваща европейските мощности над 50 МВ не само на въглища, но и на биомаса, торф, 
течни и газообразни горива и отпадъци. 
В момента се организира фронт срещу затяганите екологични мерки между България, Полша, Унгария, Чехия и Румъния, 
които заедно да се противопоставят на регламента и той да не бъде одобрен. Шансовете това да се случи обаче са много 
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ниски. Затова България търси план Б за справяне със ситуацията, която според тях би лишила страната от 3500 МВ базови 
и подвърхови енергийни мощности от общо 10 хил. МВ инсталирани мощности. Пряко застрашени са 10 хиляди работни 
места в енергетиката и още близо 25 хил. души от съпътстващи отрасли. 
Резервен вариант е страната ни да иска удължаване на планирания четиригодишен преходен период, за да може да 
приложи новите екоизисквания, за които към момента е ясно, че не могат да бъдат постигнати с наличните технологии. 
Колко би струвало обновяване на отрасъла, за да покрива новите изисквания за изхвърляне във въздуха на серни двуокиси, 
живак и азотни окиси, и как това ще се отрази върху цените на електроенергията, все още не е ясно. На "Българския 
енергиен холдинг" (БЕХ) е възложена задачата да направи такъв анализ, с който да бъде защитена българската позиция 
срещу изискванията, заяви Делисивков. По думите му в момента се подготвя обща правителствена позиция, която да бъде 
защитавана от екоминистерството в Брюксел. Той обаче призна, че най-вероятно регламентът ще бъде приет и ще се стигне 
до закриване на енергийни мощности, тъй като те нямат средства за допълнителна екологизация. 
"Приемането на новите норми би означавало ТЕЦ "Марица Изток 2", която е вложила от 2001 г. 500 млн. лв. за покриване 
на европейските екоизисквания, да събори всичко и на практика да строи нова централа", коментира пред журналисти 
Пламен Николов, зам.-директор експлоатация на държавната топлоелектроцентрала. Той допълни, че за планираните 
четири години няма как да се подготви проект за модернизация, да се изберат изпълнители и да се реализира промяната. 
Не е вариант и вносът на въглища, тъй като това би означавало смяна на котлите, което също струва пари, посочи Николов. 
Според него за изграждането на алтернативни мощности е много късно да се мисли. Той обърна също така внимание, че 
въглища с ниско съдържание на сяра могат да се осигурят от Индонезия и Южна Африка, но предвид транспорта цената 
им ще е висока. 
В хода на дискусията стана ясно само, че инвестициите за покриване на новите екоизисквания са непосилни за българската 
енергетика. Освен това, дори и да бъдат реализирани, те биха повишили неимоверно цените на електроенергията до 
степен, в която още потребители ще минат на отопление с дърва, което според представителите на бранша има по-голям 
принос за замърсяването на въздуха в последните години. 
"През последните 20 години емисиите на серни диоксиди са намалели с 98 процента, намаляването им с още процент-два 
няма да доведе до съществена промяна на атмосферния въздух", смята Боян Рашев, управляващ партньор в 
консултантската компания по устойчиво развитие "Декщат България". Той акцентира върху това, че на фона на всички 
предприети от Брюксел мерки срещу замърсяването на атмосферния въздух, проблемът става все по-тежък. 
Според него причина за това е недалновидната европейска политика. "Заради досегашните рестрикции на Европейската 
комисия спрямо топлоелектрическите централи, които водят до увеличаване на цената на електроенергията, осем пъти се 
е увеличило у нас потреблението на дърва за отопление. Свидетели сме на масово обезлесяване. България е една от 
страните в ЕС, в която се ползва най-малко електроенергия за отопление. При драстично поскъпване на тока заради новите 
екоизисквания, все повече хора у нас ще минат на дърва", прогнозира Боян Рашев. По думите му "смъртта на тецовете е 
подписана отдавна, но този регламент я ускорява". 
Според председателя на националния съвет на България на Световния енергиен съюз Валентин Николов държавата трябва 
да се бори и за осигуряване на помощ за прехода към новите изисквания. Освен това, ако няма друг избор, освен да приеме 
промените, страната ни трябва да подкрепи по-ниските технологични изисквания в регламента, тъй като разликата им с 
най-високите се оценявала на 5 млрд. евро, посочи той. 
Бившият енергиен министър от първия кабинет на ГЕРБ Трайчо Трайков, който в момента е говорител на формацията "Нова 
република", препоръча на българските представители да се свържат с лобистки организации от европейските институции, 
които да се опитат да променят нагласите за регламента. 
Енергийния експерт Атанас Тасев, който е свързан със средите на БСП пък смята, че страната ни и вероятните й съюзнички 
в битката срещу екорегламента по-скоро няма да успеят и затова българските политици, които в момента се борят за 
доверието на гласоподавателите, трябва да използват хоризонта до 2050 г. за преформатиране на енергетиката ни. 
 
 
Дневник 
 
√ Три страни от ЕС искат в Източна Европа да не се продават храни с по-ниско качество 
Чехия се присъединява към инициатива, подкрепена от Унгария и Словакия, със закон на ЕС да се забрани на компаниите 
за храни и напитки да продават продукти с различно съдържание и качество под една и съща марка и бранд. Според 
официални представители на трите страни в Източна Европа мултинационалните компании продават стоки с по-ниско 
качество в сравнение с тези в Западна Европа. 
"При някои продукти фактически сме се превърнали в европейско кошче за боклук", казва пред "Ройтерс" министърът на 
земеделието Мариан Юречка. 
Организации за защита на потребителите в страната се оплакват, че по чешките магазини големи компании продават 
продукти със занижено качество спрямо същите стоки отвъд границата с Германия. Законът обаче защитава 
производителя, защото такива продажби са позволени, стига на опаковката ясно да е описано съдържанието. Но 
купувачите няма как да сравнят описаното с етикета на същия продукт от западна държава, а и мнозина не разбират докрай 
разликата. 
Юречка казва, че е наредил изследване на качеството на храните, което трябва да приключи до юни. Данните заедно с 
тези от Словакия и други държави ще бъдат използвани в лобирането за поправки в законите на ЕС. Списъкът ще включва 
не само храни и напитки, но и домакински стоки като прах за пране. 
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"Основната ни цел е да променим законодателството на ЕС, така че ако една стока има един и същ производител, опаковка 
и надписи - иначе казано, купувачът я разпознава на пръв поглед като една и съща навсякъде - да има и същите съставки", 
обяснява министърът. 
Той не дава примери, но "Ройтерс" цитира тестове на специалисти от Химико-технологичния институт, които показаха, че 
разтворимо кафе, йогурт, маргарин и някои видове обработено месо се продават в Чехия с различни съставки в сравнение 
с тези на запад. 
Като цяло храните са с около 25% по-ниски цени в чешките магазини спрямо тези в съседна Германия, сочат данни на 
Евростат. Това отчасти отразява ниските разходи и по-ниския стандарт на живот в Чехия. Но чехите често пътуват в чужбина 
за пазаруване и попадат на стоки с по-високо качество. 
Юречка настоява продуктите да бъдат еднакво добри навсякъде в ЕС. "Щом има единен пазар, тогава нека да имаме и 
еднакъв достъп до стоки с едно и също качество, когато те изглеждат еднакво за всички клиенти." 
Отговорът на производителите е, че вкарват различни съставки, за да отговорят на специфични локални вкусове и рецепти. 
Министърът отхвърля този аргумент с припомняне, че страните от Централна Европа допреди век са били част от една и 
съща империя. 
"Наистина не мисля, че чехи и австрийци имат чак толкова различни вкусове. Когато погледнете наше меню, ще видите, че 
благодарение на Австро-Унгарската империя ние всички имаме сходни вкусове." 
 
 
в.Труд 
 
√ България е с най-висок процент износ на интелект 
Българските интелигентни и образовани младежи все по-често напускат България, за да търсят по-добра реализация и 
заплащане на труда си. Огромната емигрантска вълна след 1989 г. оказа своето негативно въздействие за развитието на 
страната. Над 2 милиона млади, образовани, интелигентни българи предпочетоха да живеят в страни с многократно по-
малко случаи на корупция, бюрокрация, измами, грабежи, убийства и изнасилвания. Там, където администрацията работи 
в помощ и подкрепа на хората. Там, където има сигурност, ред и спокойствие, добро здравеопазване, високо заплащане и 
са осигурени всички условия за труд и професионално развитие. 
Те потърсиха сигурност и справедливост далеч от своята родина, от своите семейства и близки. 
Демографската криза в България все повече се задълбочава. Тенденцията на висока младежка емиграция води и до 
застаряване на българското население. 
70% от младежите, завършили средно образование, предпочитат да продължат обучението си в чужбина. Завършили 
висше образование в България, избират да специализират и работят навън. Последните статистически данни показват, че 
България е страната с най-висок процент износ на интелект – 80% от напускащите страната го правят поради икономически 
съображения. Но голяма част от тях споделят за несигурност, липса на спокойствие и перспектива в професионално 
развитие. Не на последно място се откроява безпрецедентна корупция на всички нива в българската администрация, 
престъпност, сива икономика, измами, грабежи, убийства, нарушаване на човешки права и др. 
България е в дълбока криза. Ние сме с най-нисък жизнен стандарт в ЕС. 
Време е да се разделим с корупцията, измамите, престъпността, административния рекет, бюрокрацията, сивата 
икономика, с лъжата! 
Време е да върнем България на българите чрез кардинално преструктуриране на всички нива, защото в момента 
администрацията е превърната в мафиотска мрежа, обслужваща лични и частни икономически интереси. 
Убедена съм, че българите, напуснали пределите на страната, биха се върнали у нас, ако успеем да установим ред, 
социална сигурност, спокойствие, солидарни отношения, перспективност, защита на интересите на децата, семейството, 
хората с увреждания и възрастните хора. Какво са преживели и какво преживяват далеч от своята Родина, от своето 
семейство и близки – само те си знаят. 
Политиците трябва да бъдат служители на народа си! Трябва да слушат и да зачитат народния глас, искания, предложения, 
напътствия и да носят лична отговорност за делата си. 
За да се намали емигрирането на млади българи в чужбина, както и вътрешната миграция – от малките населени места 
към няколко големи областни центрове, трябва едновременното прилагане на пакет от мерки. Най-общо казано – 
образование с възможност за професионална реализация; стимули за икономиката, които подпомагат млади специалисти; 
достъпно здравеопазване, детски градини и училища; достойни доходи за положен труд. 
Толкова тежка демографска катастрофа България не е преживявала. Всяка година от картата на страната изчезват градове 
и села. Регионалният дисбаланс е огромен. Ние сме най-бързо изчезващата нация, с най-ниска раждаемост и най-висока 
смъртност в Европа. На първо място сме по инфаркти и инсулти. Младите хора емигрират, защото не виждат бъдещо 
развитие тук. България е на последно място по доходи не в ЕС, а в Европа. Преди нас са дори страни като Сърбия и Албания. 
На това трябва да се сложи край. Всички правителства досега упорито затваряха очи пред действителността. Унизени и 
оставени на мизерно доизживяване учители, лекари, инженери от професионалисти ги превърнахме в продавачи, пазачи 
и охранители. 
Унищожихме труда на нашите майки и бащи. Това не е моята България! Затова партиите трябва да работят за социална 
сигурност, справедливост и ред! 
В Закона за подоходното облагане трябва да има данъчни облекчения за семейства с едно и две деца, както и 
предприемането на други мерки, които да спрат порочната практика деца да раждат деца в гетата и от социалните помощи 
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и детските да се издържат цели цигански фамилии. Нужни са нови програми за насърчаване на грамотната раждаемост и 
връщането на българите зад граница в България. 
Зелени карти за етническите българи 
Етническите българи – онези наши сънародници от историческите общности в чужбина, които желаят трайно да се заселят 
у нас, може да получават зелена карта, която им дава всички права, дори и да гласуват. Могат да бъдат и стимулирани, 
като получат от общинския и държавния фонд определени декари земя за ползване. Кооперативната работа е традиция 
за българите от Молдова. Ако например те обработват земята си в продължение на 5-6 г., след това може да я получават 
като собственост, а заедно с нея и българско гражданство. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Заради стрес-тестовете застраховките ще поскъпнат 
20 милиона евро ще платят застрахователните и пенсионите дружества заради проверките в сектора, съобщи за "Хоризонт" 
застрахователният експерт Борислав Богоев. Допълнителните разходи на компаниите ще доведат до поскъпването на 
застраховките, смята експертът. При пенсионните фондове има законово ограничение за размера на таксите, но при 
застрахователните полици - не, категоричен е Борислав Богоев.  
Общата сума, която ще трябва да платят застрахователите и пенсионните дружества за тези две проверки и , според мен, 
ще надхвърлят 20 милиона евро. Разбира се, че ще ги платят застрахованите и осигурените лица. 
Двете проверки са стрес - тестовете, които бяха направени миналата година и допълнителните проверки, изискани от 
Комисията за финансов надзор. Целта на комисията е: 
След резултатите от втората проверка вече Комисията за финансов надзор да може да прилага принудителни 
административни мерки.   
Според Богоев, небанковият регулатор настоява външни оценители да направят и допълнителните проверки, за да не носи 
отговорност. 
 
 
Investor.bg 
 
√ Стопаните ще кандидатстват по 20 схеми в Кампанията по директни плащания 
Секторите животновъдство, плодове, зеленчуци и протеинови култури ще получат по схемите за обвързана подкрепа 
около 232 млн. лева. 
Стопаните ще кандидатстват по 20 схеми в Кампанията по директни плащания за 2017 г., съобщи заместник-министърът 
на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева. Коментарът бе направен на среща със земеделски производители и 
служители от общинските служби по земеделие от област София-град, съобщава агроминистерството.  
Тя посочи, че секторите животновъдство, плодове, зеленчуци и протеинови култури ще получат по схемите за обвързана 
подкрепа около 232 млн. лева. 
От Кампания 2017 ще се прилагат и схеми за обвързано с производството подпомагане в приоритетните сектори 
„Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“, като се запазва обвързаното с производството подпомагане за протеинови 
култури. 
Междувременно Държавен фонд „Земеделие“ публикува актуализиран график за предстоящите плащания от Кампания 
2016, които ще бъдат извършени през 2017 година. 
 
 
Медиапул 
 
√ Прокурорско разследване на безплатното саниране ще иска БСП 
Цялостно разследване на програмата за обновяване на панелните жилища с пари от държавния бюджет – от сключването 
на договорите с изпълнителите, финансирането и обезпечаването на тези средства от Министерски съвет, ще поиска БСП 
от прокуратурата. Това съобщи кандидат-депутатът от социалистическата партия Жельо Бойчев на пресконференция в 
централата на левицата. 
Изявлението идва ден, след като от регионалното министерство обявиха, че има нередности при изпълнението на 
програмата, слаб контрол и бившите управляващи са сключвали договори с етажната собственост, без да е осигурено 
финансирането за ремонтите. Изнесени бяха данни и завишени цени на санирането, които бившият регионален министър 
Лиляна Павлова защити с мотива, че са пазарни. 
Самата БСП преди стартирането на програмата за саниране на жилищата от ГЕРБ бе против нея, в сегашната предизборна 
надпревара обърна палачинката и обяви,че ще продължи изпълнението й, но при завишен контрол. 
Бойчев обясни сега, че в централата на БСП постъпват десетки сигнали за опорочени процедури. Обобщаваме ги и ще 
сезираме Главна прокуратура да направи цялостно разследване на пътя по сключване на тези договори и обезпечаване на 
тези средства от Министерския съвет, посочи той. Най-много били сигналите за договори от Пловдив и Благоевград. 
Как може един квадратен метър да струва 300 лева и след това да се окаже, че може да бъде изпълняван и за 100 лева, 
коментира Жельо Бойчев. 
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"Когато стартира националната програма за саниране Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
определи пределните цени, над които не се сключваха договори, а те са 290 лева на кв. метър. Някъде в хода на програмата 
тази цена беше коригирана и стана 148 лева на кв. метър", посочи Бойчев. През октомври 2016 г. с поредното решение на 
МРРБ цената стана 115 лева на кв. метър за сгради до осем етажа и 130 лева за сгради над осем етажа, добави той. Къде 
отиде разликата, как може едни и същи дейности да се извършват на различни цени, питат от БСП. 
"Вместо към момента да бъдат изпълнени два пъти повече жилищни блокове, заради грабежа на века, организиран от 
ГЕРБ чрез националната програма за саниране, беше ощетен всеки един български гражданин", коментира Жельо Бойчев. 
Той припомни, че 2014-2015 по програма "Обновление на българските домове“ се е извършвало също саниране на 
жилищните сгради. "Тази програма също се управлява от МРРБ, и по правилата и критериите на оперативната програма, с 
мониторинга на ЕК и търговете, които бяха играни, искам да забележите, че средните стойности, на които се извършваше 
същата дейност, са между 90 и 100 лв.“, коментира Бойчев. Говорителят на БСП посочи, че твърденията на Лиляна Павлова, 
че през 2015 г. е имало бум на строителство са нелепи, тъй като никой не го е забелязал. 
 
 
в. Сега 
 
√ "Топлофикация" променя част от фактурите след аварията в София 
Нови редове в сметките за февруари, които ще станат готови на 15 март, предвижда столичната "Топлофикация". Фактурите 
ще бъдат допълнени с няколко нови реда, на които ще бъде посочен периодът без топлоподаване заради голямата авария, 
която остави хиляди жители на София на студено през февруари. Това стана ясно на вчерашното заседание на комисията 
по инженерна инфраструктура в столичната община, на която бе приета схемата за компенсация на засегнатите от 
топлорайон "Изток". 
На отделен ред ще бъде записана сумата за неустойката, както и дължимата сума за периода по фактурата, след като 
неустойката е прихваната, обясни директорът на "Топлофикация - София" Георги Беловски. След като методиката за 
обезщетения бъде одобрена и от общинския съвет, дружеството ще разлепи съобщения на всеки от засегнатите входове. 
В тях ще бъде разяснено точно как е изчислено обезщетението, кога е началото и краят на аварията, както и броят на дните, 
за които се приспада непотребената енергия. Очаква се общинарите да одобрят окончателното предложението на 
"Топлофикация" в четвъртък. 
От схемата за обезщетения, представена преди седмица, стана ясно, че тя ще обхване 104 224 клиенти. На тях компанията 
ще трябва да плати общо 2.3 млн. лева. В зависимост от това кой колко време е бил на студено ще има и различни 
компенсации. Пари на ръка обаче няма да бъдат връщани, а само приспадани от сметките за топло. 
Обезщетения ще има само за абонатите от топлорайон "Изток", докато останалите домакинства, стояли на студено, няма 
да получат нищо. Такъв е случаят с кварталите "Надежда" и "Люлин", където проблемите с топлоподаването са били 
отстранени до 48 часа. В тези случаи дружеството не дължи компенсации на клиентите си. 
(САМО)ОЦЕНКА 
Според общинския съветник Трайчо Трайков (РБ) реакцията на общината и дружеството след аварията била пример за 
добра практика. "Общата ни работа може да бъде пример за Перник, Русе, Габрово, които още не са се справили със своите 
проблеми", заяви и председателят на комисията Валя Чилова (ГЕРБ). Нарушено топлоподаване в най-мразовитите дни 
имаше и в изброените градове, а енергийният регулатор започна проверка в габровската топлофикация заради 
нарушаване на общите условия. 
 
 
Медиапул 
 
√ ЕК не дава пари за "Струма", докато не се избере трасето през дефилето 
Изпълнителят на тунел "Железница" ясен до края на март 
Магистрала "Струма" продължава да се строи с пари от държавния бюджет. Това съобщи служебният министър на 
регионалното развитие Спас Попниколов, който е взел обекта под лично наблюдение и е един от основните му приоритети 
в работата. 
Причината е, че Европейската комисия няма да одобри финансирането на обекта, докато не се намери решение за 
преминаването през Креснеското дефиле, стана ясно от обясненията му. 
Миналата сряда в Брюксел беше докладван напредъка по проекта, който изостава драматично и има риск българските 
данъкоплатци да връщат милиони. 
На 23 февруари ще бъдат отворени офертите от конкурса за преминаването през Креснеското дефиле и след това ще се 
вземе решение за изготвяне на Доклад за оценка на въздействието на околната среда, каза Попниколов. 
Той съобщи, че има забавяне и в работата на строителя на отсечката между Благоевград и Крупник (лот 3.1). Този обект се 
изпълнява от обединение "АМ Струма 3.1" с водещ партньор благоевградската фирма "Агромах". Договорът с тях беше 
подписан още в края на 2015 г., но до момента те не са започнали работа на терен. 
На 9 февруари трябваше да представят работния график, но закъсняват. Поеха ангажимент това да се случи до началото на 
март, каза Попниколов. 
Той съобщи, че е разпоредил на новия шеф на пътната агенция Пирин Пенчев до края на март да има избран изпълнител 
на тунел "Железница". Офертите на кандидатите бяха отворени още през август 2016 г., но от тогава комисията не е 
публикувала още протокола от работата си. От профила на купувача става ясно, че на практика тя въобще не е работила. 
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Така на "Струма" единствено се работи по изграждането на 24-километровата отсечка между Кресна и Сандански от 
консорциум "Струма – Лот 3.3", в което влизат "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Пътстрой-92" АД, 
"Главболгарстрой" АД и "Геострой" АД. 
Към момента все още няма яснота ще се затварят ли тунели и мостове. Междуведомствената работна група трябва да 
излезе с решение по този въпрос до 6 март. Експертите трябва да дадат становище и какви спешни мерки трябва да бъдат 
предприети за обезопасяването на 16-те опасни тунела. 
До края на февруари ще бъдат запълнени най-опасните дупки след тежката зима, а през март ще започне изкърпването 
им, каза Попниколов. 
 


