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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Бизнесът очаква запазване на данъчния модел и бързо приемане в Еврозоната 
Бизнесът инициира срещи с петте политически сили, които социолозите твърдо посочват като сигурни в следващото 
Народно събрание, за да обсъдят икономическите им платформи. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на БНТ. 
„Позицията ни е, че имаме добър данъчен модел, една от малката причини да сме конкурентноспособни при 
привличането на инвестиции и той не трябва да бъде променян. Призоваваме за запазване на валутния борд и ускоряване 
на процеса по приемане в еврозоната. Ние трябва да харчим повече колкото събираме и е необходимо да имаме 
балансиран бюджет“, заяви Велев. 
По думите му приоритетите на бизнеса са изпратени на политическите сили. Те са свързани с осигуряване на работна сила 
за икономиката, реформа в образованието, за повече държавност, но 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“, допълни той. 
От асоциацията ще се срещнат днес с ДПС, на 1 март с БСП, а предстои да се уточни датата с Обединените патриоти. По 
думите на Велев работодателите са твърдо против извънредни парламентарни избори, защото така се намалява полезното 
коефициента на полезно действие на държавата.   
„Като данъкоплатци ние се съгласяваме половин година държавата да не работи ефективно, за да се провеждат избори и 
да има демокрация. Това е допустимо един път на четири години, ако всяка година, Народното събрание не работи по 6 
месеца, това не е рационално“, смята Велев. 
Велев отчете сериозен недостиг на кадри за машиностроенето, електротехниката и електрониката, IT специалисти. 
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√ АОБР представи приоритетите си пред ДПС 
Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред ръководството на 
Движението за права и свободи. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските 
организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, организират с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни 
избори на 26 март 2017 г. От страна на ДПС в срещата участваха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев 
и Петър Чобанов. 
„Първи приоритет на бизнеса е осигуряването на човешки ресурси за икономиката чрез дълбока и бърза реформа на 
професионалното и висшето образование, чрез облекчаване на вноса на работна ръка от страни извън ЕС, в това число и 
на базата на двустранни спогодби“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Той за пореден път призова да бъде 
преосмислен принципът „парите следват ученика“, а във висшето образование да бъдат въведени държавни стипендии с 
ангажимент на стипендиантите за реализация в страната за определен период от време. „Бизнесът също може да поеме 
изплащането на стипендии на студенти в приоритетни специалности, но преди това те трябва да бъдат привлечени в тези 
специалности“, обясни Велев. И допълни, че липсата на подходяща работна ръка е основна причина за отчетения 60% спад 
на инвестициите за 2016 г. Той отбеляза, че с административно вдигане на минималната работна заплата не може да бъде 
постигнат ръст  в икономиката. „За това е необходимо ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, 
включително и с премахването на класовете за прослужено време, които не съществуват в нито една европейска страна“, 
посочи Велев. 
„Изключително важно за бизнеса е запазването на съществуващия данъчен модел. Той е добър и ни позволява да правим 
дългосрочни инвестиции и да разкриваме нови работни места“, заяви Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Той призова 
за приемане на нова енергийна стратегия на страната и за по-активна позиция на българските представители в 
Европейския парламент срещу приемането на по-строгите изисквания към горивните инсталации и допустимите норми за 
замърсяване, които обричат на затваряне българските мини и топлоцентрали.  Вълканов постави въпроса и за промени в 
Закона за устройство на територията, които да улеснят дейността в сектор Строителство. 
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Представителят на БТПП Васил Тодоров, главен секретар на организацията, постави друг приоритетен за бизнеса 
въпрос:„Притеснени сме от практиката, наложена през последните 10 години в парламента, да се вкарват съществени 
промени в законопроектите между първото и второто им четене. Това създава сериозни проблеми за бизнеса, който не 
може да реагира навреме.“  От БТПП настояват и за повече прозрачност около обсъждането и приемането на 
приоритетните теми по време на българското председателство на ЕС през 2018 г. 
За въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в досега на фирмите с държавната и общинската администрация 
призова заместник-председателят на БСК Камен Колев. „Имаме свръхрегулиране на стопанската дейност – над 2500 
режима, една трета от които са наши, а не в резултат от европейски директиви, и могат да бъдат опростени“, заяви Колев. 
Той даде примери и с държавни агенции, които събират за публичните си услуги такси, многократно надхвърлящи 
разходите по администрирането им. 
На срещата присъства и председателят на Сдружение „Произведено в България“ Кънчо Стойчев, който е и заместник-
председател на АИКБ. Той призова за повече равнопоставеност на българския бизнес пред чуждестранните инвеститори, 
както и за подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия. „По наши изчисления между 20 и 30 млн. 
лв. годишно доплаща малкият и средният бизнес на държавната и общинската администрация, за да си върши тя 
работата“, заяви Стойчев и също призова за приемане на принципа на мълчаливото съгласие, както и за засилване на 
административно-наказателната отговорност на държавната и общинската администрация. 
„Имаме голямо съвпадение на приоритетите и голяма част от дефинираните от вас проблеми пред бизнессредата ще 
заложим в нашата програма“, заяви в отговор на предложенията на АОБР председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Той 
увери работодателските организации, че категорично ДПС е за запазване на данъчния модел и ще се бори за нов модел 
за подпомагане на инвеститорите, който да ускори инвестиционния процес, намали корупцията и ограничи регулаторните 
режими. 
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√ ДПС уверява работодателите, че борбата с бедността е топ приоритет 
Борбата с бедността и мерките за преодоляване на демографската криза са двата основни приоритета на базата, на които 
е изготвена предизборната платформа на ДПС. Това обяви лидерът на партията Мустафа Карадайъ по време на среща с 
Асоциация на организациите на българските работодатели, съобщават от партийния пресцентър. 
Срещата се проведе по покана на представителите на бизнеса. Основните акценти от предизборната програма на ДПС бяха 
представени от Карадайъ и част от икономическия екип на партията - Йордан Цонев и Петър Чобанов. 
От ДПС отбелязват, че по време на срещата е установено почти пълно съответствие на предизборната им програма с 
приоритетите на работодателите. 
Мустафа Карадайъ подчерта, че всеки раздел от програмата е подчинен именно на тези два приоритета - борбата с 
бедността и преодоляване на демографската криза. 
В детайли програмата бе представена от Йордан Цонев. Той подчерта, че ускоряването на инвестиционния процес в 
страната е основен инструмент за решаване на проблемите. Нужно било да се поеме ангажимент за подкрепа от страна на 
държавата във всички фази на инвестиране. 
ДПС е на мнение, че икономическият растеж е във фаза, позволяваща неговото ускоряване. Петър Чобанов подчерта, че 
програмата е съобразена с всички необходими мерки за повишаване на растежа. 
И ДПС, и работодателите потвърдиха продължаване на съвместната работа. Те изразиха задоволството си от досегашната 
дейност и контакти, допълват от партията. 
Образованието е една от основните теми за бизнеса, коментира Карадайъ, цитиран от БТА. Той е категоричен, че въпросът 
има съществено място в платформата на партията. Мустафа Карадайъ е поласкан от оценката, че в годините бизнесът е 
получавал подкрепа от ДПС, включително за данъчната система, за възстановяването на ДДС и задълженията на 
държавата. 
От своя страна Васил Велев от асоциацията подчерта, че липсата на кадри е основният проблем пред бизнеса. 
Работодателите са представили пред партията предложенията си за реформа в образованието и за промени в политиката 
за трудова миграция, за да се "внесат" недостигащи у нас специалисти и работници. 
Запазване на валутния борд до влизането в Еврозоната, ускоряване на влизането в чакалнята й, макрофинансова 
стабилност и балансирани бюджети са приоритети за работодателите. Те очакват повече настойчивост в по-доброто 
регулиране на картелите, премахване на поръчковото законодателство и ограничаване на корупцията. Васил Велев 
отбеляза, че предлагат да се отменят класовете за прослужено време и минималните осигурителни доходи. 
От асоциацията също разпространиха до медиите подробности за срещата. Председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев изтъкна, че осигуряването на човешки ресурси за икономиката чрез 
дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование е първи приоритет на бизнеса. Вносът на работна 
ръка от страни извън ЕС можел да се облекчи, включително и на базата на двустранни спогодби. 
За пореден път Велев призова да се преосмисли принципът "парите следват ученика", а във висшето образование да бъдат 
въведени държавни стипендии с ангажимент на стипендиантите за реализация в страната за определен период от време. 
Васил Велев подчерта, че бизнесът също може да поеме изплащането на стипендии на студенти с приоритетни 
специалности. Преди това обаче те трябва да бъдат привлечени в тези специалности. 
Липсата на подходяща работна ръка била основната причина за отчетения 60 % спад на инвестициите през миналата 
година. Представителят на БТПП Васил Тодоров постави друг приоритетен за бизнеса въпрос. Той сподели притеснението 



3 

 

 

от практиката през последните 10 години в парламента да се вкарват съществени промени в законопроектите между 
първото и второто им четене. Това създавало сериозни проблеми за бизнеса и той не може да реагира навреме. 
От своя страна зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев призова за въвеждане на принципа 
на мълчаливото съгласие в досега на фирмите с държавната и общинската администрация. 
 
 
в.Стандарт 
 
√ Карадайъ: Ще се борим с бедността и демографската криза 
ДПС ще се бори с бедността и демографската криза. Това увери председателят на движението Мустафа Карадайъ, като 
посочи, че това са двете основни теми в предизборната платформа на среща с Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР). Карадайъ отбеляза, че бедността и демографската криза са свързани, а ключът за 
борбата с тях са „инвестициите". 
„Оказа се, че образованието е една от основните теми за бизнеса", заяви председателят на ДПС. И отбеляза, че въпросът 
има съществено място и в платформата на движението. Работодателите и ДПС са намерили сходство в приоритетите и в 
начините за решаване на проблемите. "Основният проблем днес пред бизнеса е липсата на кадри за работата, която има 
в страната", призна и шефът на АИКБ Васил Велев. 
Работодателите са представили пред ДПС предложенията си за реформа в образованието и за промени в политиките за 
трудова миграция с оглед внос на недостигащи специалисти и работници за българската икономика. Приоритети за 
работодателите са запазване на валутния борд до влизането в еврозоната, ускоряване на влизането в чакалнята на 
еврозоната, макрофинансова стабилност, балансирани бюджети. 
"Имаме голямо съвпадение на приоритетите и голяма част от дефинираните от вас проблеми ще заложим в нашата 
програма", заяви в отговор на предложенията на АОБР председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Той увери 
работодателските организации, че движението категорично е за запазване на данъчния модел и ще се бори за нов модел 
за подпомагане на инвеститорите, който да ускори инвестиционния процес, намали корупцията и ограничи регулаторните 
режими. 
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√ ДПС бори бедността и демографията с инвестиции 
Борбата с бедността и демографската криза са двете основни теми, на които стъпва предизборната платформа на ДПС. 
Това каза председателят на движението след работна среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели 
/АОБР/. 
По думите на Карадайъ двете теми са свързани и ключът за решаването на проблемите е в понятието "инвестиции". 
Оказа се, че образованието е една от основните теми за бизнеса, заяви Карадайъ и отбеляза, че въпросът има съществено 
място и в платформата на движението. 
Основният проблем днес пред бизнеса е липсата на кадри за работата, която има в страната, каза Васил Велев от 
асоциацията, цитиран от БТА. 
Работодателите са представили пред ДПС предложенията си за реформа в образованието и за промени в политиките за 
трудова миграция с оглед внос на недостигащи специалисти и работници за българската икономика. 
Работодателите и ДПС са констатирали значително сходство в приоритетите и в начините за решаване на проблемите. 
Единодушна е подкрепата за съществуващия данъчен модел, каза Велев. Приоритети за работодателите са запазване на 
валутния борд до влизането в еврозоната, ускоряване на влизането в чакалнята на еврозоната, макрофинансова 
стабилност, балансирани бюджети. 
Очакваме повече настойчивост в по-доброто регулиране на картелите, премахване на поръчковото законодателство, 
ограничаване на корупцията, заяви Велев. 
Работодателите предлагат още отмяна на класовете за прослужено време, минималните осигурителни доходи и други 
регулации. 
Платформата на ДПС е отворена и може да претърпи корекции до деня на изборите - 26 март, каза Мустафа Карадайъ и 
допълни, че на 27 март тя ще бъде представена като Програма за управление на страната. 
 
 
в.Дума 
 
√ Бизнесът е против принципа "парите следват ученика" 
Да бъде преосмислен принципът "парите следват ученика", призова председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев вчера. Заради този принцип малките училища може да изчезнат, а децата в малките 
селища нямат равен шанс с останалите. Този принцип лесно се бюджетира, но когато парите следват ученика, какво следва 
самият ученик, попита Велев. Следва модата и това, което е по-лесно, заяви той. 
Именно плащането на брой ученици и студенти кара училищата и вузовете да откриват добре звучащи специалности и да 
"избутват" всички незнаещи до диплома, за да не се лишат от бюджет. Този механизъм заличи професионалното 
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образование, защото превърна техникумите в езикови училища, подготвящи кадри за кол-центрове и за емиграция, 
подчерта Велев. Държавата плаща за обучението, а голяма част от кадрите не се връщат в икономиката или не работят по 
специалността си, добави той. Затова бизнесът настоява да се използват икономически механизми, като например 
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 млад човек напусне страната, ще връща 
стипендията, освен ако докаже, че тук работа по  специалността му няма. Велев призова и за активни мерки за насочване 
на повече учащи се към природо-математическите и техническите специалности. 
  
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
investor.bg 
 
√ ЕК оставя България под наблюдение заради прекомерни икономически дисбаланси 
В годишния си анализ на икономическата и социалната ситуация Европейската комисия отбелязва постигането на 
известен напредък в някои сфери 
България ще продължи да бъде обект на специален мониторинг заради прекомерните икономически дисбаланси, 
наблюдавани в страната. Това обяви Европейската комисия (ЕК) в прессъобщение по повод годишния си анализ на 
икономическата и социалната ситуация в държавите членки. 
Комисията започна задълбочени прегледи на 13 държави членки, включително България, през ноември миналата година, 
с цел да анализира дали са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. Специалният мониторинг 
е насочен към техните ответни мерки на политиката чрез по-активен диалог с националните органи, чрез експертни мисии 
и доклади за напредъка. (Комисията прекратява процедурата срещу Финландия, тъй като вече не се наблюдават 
дисбаланси по смисъла на процедурата при макроикономически дисбаланси.) 
Макар че стабилността на банковия сектор в България като цяло укрепва, все още съществуват уязвимости, които налагат 
рискове върху системата, пише в доклада на ЕК. Капиталовата адекватност, покритието на риска и ликвидността са се 
подобрили, а прегледът на качеството на активите и стрес тестовете са показали стабилни резултати. Въпреки това, според 
доклада, някои институции се нуждаят от по-специално внимание. Сред основните предизвикателства, които остават пред 
властите, е борбата с трудните за оценка активи и нездравите бизнес практики, включително кредитирането между 
свързани лица. 
Според ЕК има уязвимости и в секторите на застраховането и пенсионното осигуряване, както и в техния надзор. Въпреки 
като цяло стабилното представяне при прегледа им могат да бъдат видени слабости при някои застрахователни компании 
и групи. Инвестиции на свързани лица, кръстосана собственост и определени застрахователни договори продължават да 
са предизвикателство за властите, посочва ЕК. Освен това прегледът на сектора не е оценил напълно силата на групово 
ниво на някои компании, което е довело до допълнителни неясноти. 
Според анализа въпреки продължаващото намаляване на задлъжнялостта високият частен дълг, по-голямата част от който 
представлява заеми на нефинансови компании, продължава да буди опасения. Високият корпоративен дълг на България 
може да натежи негативно върху среднсрочните перспективи на растеж. Намаляването на задлъжнялостта е било 
ограничено от забавено приемане на реформите по несъстоятелност и липсата на дълбок пазар за продажбата на 
необслужвани заеми. 
Въпреки известните подобрения бизнес средата също продължава да среща трудности, което се отразява на инвестициите. 
Усещането за корупция, слабите институции и нестабилната правна рамка остава повод за опасения в това отношение, се 
отбелязва в анализа. Слабото доверие в съдебната система и публичните институции пък спират частните инвестиции. 
Забавянето на реформата по Закона за малките предприятия остава проблематично. 
Други сфери, в които ЕК смята, че България има нужда от допълнителна работа, са пазарът на труда, сивата икономика, 
образованието и здравната система. По отношение на пазара на труда, макар че се виждат някои подобрения, все още 
има неизползван потенциал на заетостта с високи нива на липса на активност, дългосрочна безработица, както и млади 
хора, които не работят, не учат или не се обучават, посочва докладът. Нещо повече, трайно високият дял на необявена 
заетост изкривява пазара на труда и намалява фискалните приходи. Във връзка с това е и оценката на ЕК, че макар през 
2015 г. да е подобрено събирането на данъците, сивата икономика остава твърде висока. 
Образователната система пък не предоставя на учениците нужните умения, а достъпът до качественото образование е 
неравномерен, посочва докладът. Макар че се отбелязва напредъкът с образователната система с прилагането на Закон 
за предучилищното и училищното образование, както и с реформата в професионалното образование и обучение, ЕК 
посочва, че деца от семейства с по-нисък социално-икономически статут, включително ромското население, не се радват 
на равни образователни възможности, и то от ранна детска възраст. 
По отношение на здравеопазването ключовите предизвикателства включват ограничения достъп, слабото финансиране, 
както и емиграцията на професионалисти от сектора. Разходите за обществено здравеопазване са много по-ниски от 
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средното ниво в ЕС, макар че е приоритет в бюджета за 2017 г. Докладът отбелязва и допълнителните затруднения заради 
плащането за избор на екип и други услуги „под масата“. 
Високият дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване, остава голямо икономическо и социално 
предизвикателство. Според ЕК системата за социална защита не предоставя адекватно ниво на подкрепа, а групите в най-
висок риск остават децата, възрастните, ромите и хората в селските райони. 
ЕК все пак отбелязва, че България е постигнала известен напредък по препоръките и в икономическо отношение. Според 
доклада финансовият сектор показва положителни тенденции въпреки известните слабости. Водещите индикатори са се 
подобрили след пазарните сътресения през 2014 г. с фалита на КТБ. Кредитирането в частния сектор показва признаци на 
развиващо се възстановяване, особено сред домакинствата. 
Икономическото представяне също укрепва, се посочва в доклада. Частното потребление е било ключов двигател за 
растежа на БВП от 3,6% през 2015 г. и очакваните 3,3% за 2016 г. Макар че представянето на износа е стабилно през 2016 
г., очаква се влиянието на нетния износ към растежа през 2017 г. рязко да спадне заради силния внос в резултат на 
нарастващото местно търсене. Предвижда се инвестициите, рязко понижили се през 2016 г., да се засилят през настоящата 
година с по-активното използване на европейските фондове. Неравенството в доходите обаче нараства бързо и в момента 
е на много високи нива. 
Фискалната консолидация се е придвижила по-бързо от очакванията. Оценката за бюджетния дефицит е за понижение до 
0,3% от БВП през 2016 г., като ще продължи да намалява през 2017 и 2018 г. Очаква се публичният дълг да се понижава 
отново от 2017 г. след временен ръст през 2016 г. 
 
 
в.Стандарт 
 
√ КЗК отмени концесията на порт Видин-юг 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението на Министерски съвет за 
отдаване на концесия на пристанищния терминал Видин-юг, става ясно от съобщение на сайта на регулатора. Процедурата 
за отдаване на концесия на пристанището беше открита през август 2016 г., а концесионерът беше избран с решение от 2 
декември 2016 г. За победител в процедурата беше посочена новосъздадената фирма „СКМ Порт Видин". Концесията беше 
за срок от 35 години, а годишната такса, която операторът на порта трябваше да плаща, е 8 хил. лв. 
В КЗК обаче получиха жалба срещу това решение от „АВВ Електрифициране". Компанията посочи, че фирмата, спечелила 
търга, е нарушила правилата, неподавайки пълния обем от нужната документация, както и че документите не са подадени 
с определеното от закона означение. 
В допълнение и комисията, анализирала предложенията, не е посочила мотиви за своя избор, което също е нарушение на 
законовите разпоредби. Последното заседание на тази комисия е на 14 ноември, а решението на Министерския съвет за 
концесията на пристанищния терминал е от 2 декември. Липсва обаче информация за датата, на която е изготвен 
протоколът за избор на концесионер, посочва още жалбоподателят. 
Проверката на антомонополната комисия показва, че част от точките в жалбата на „АВВ Електрифициране" са основателни 
и на базата на това определя като незаконосъобразно решението на Министерски съвет за определяне на концесионер за 
Пристанищния терминал Видин-юг, който е част от пристанището за обществен транспорт с национално значение. 
 
 
investor.bg 
 
√ 50% от печалбата на държавните фирми ще влиза в бюджета 
Срокът за внасяне на дивидентите за държавата е 31 май 2017 година 
50% от печалбата на държавните фирми ще влиза в бюджета, решиха министрите. Взетото днес решение се отнася за 
финансовата 2016 година. Процентът на отчисления е заложен в Закона за държавния бюджет за 2017 година, съобщи 
пресцентърът на Министерския съвет. 
От обхвата на разпореждането са изключени болниците, като се отчита тяхната специфика и изключителната им 
зависимост от ограничен брой източници на финансиране. 
Извън обхвата на разпореждането са и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, тъй като водният сектор 
е в процес на реформа и изпълнява предварителни условия на Еврокомисията, без които няма да бъдат усвоени 
евросредства за периода 2014-2020 година. 
Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2017 г. До 15 юли 2017 г. трябва да се издължат 
и дружествата, които съставят консолидиран годишен финансов отчет. 
 
 
news.bg 
 
√ МРРБ замразява програмата за саниране 
Няма да се сключват нови договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради. Това съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 
От ведомството припомнят, че на 26 януари Министерският съвет увеличи финансовия ресурс по програмата за саниране 
на 2 млрд. лева. 
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Преди два дни стана ясно, че има "лавинообразно" постъпване на заявления от желаещи да участват. Средствата обаче не 
са достатъчни, за да отговорят на наплива. 
Регионалното министерство подчертава, че сключването на нови договори за целево финансиране с "Българска банка за 
развитие"АД ще бъде възстановено, след като бъдат сключени всички анекси към текущите и при наличие на свободен 
финансов ресурс по програмата. 
От ведомството уведомяват, че е гарантирано държавното финансиране към изпълнителите на отделните дейности за 
санирането на 2022 жилищни сгради, за които има сключен договор за целево финансиране с "Българска банка за 
развитие"АД. 
Уведомлението е насочено към всички граждани, кметове на общини, областни управители, външни изпълнители за 
отделните дейности, сключили договори след проведени обществени поръчки, както и всички заинтересовани страни в 
процеса по изпълнение. 
 
 
Медиапул 
 
√ Съдът отмени цената от 1.60 лв на билетите в София 
Решението разкрива абсурда на ценообразуването в столичния транспорт 
Административен съд – София град (АССГ) отмени като незаконосъобразна новата цена от 1.60 лв на билетите на градския 
транспорт в столицата. Решението не е окончателно и общинския съвет може да се жали на горната инстанция. 
Първоинстанционният акт не спира продажбата на билетите на новите цени. 
Жалбата срещу новите цени е подадена от Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи". 
Съдът споделя основните аргументи на жалбоподателя, а именно, че поскъпването на билета е абсолютно немотивирано. 
Тезата се подкрепя и от прокуратурата. 
По закон Столичният общински съвет (СОС) трябва да мотивира какво налага поскъпването на услугата. Това означава 
обществото да получи някакъв икономически анализ, включително как новите цени биха се отразили на градския 
транспорт. 
Вместо това СОС предприема абсурден юридически лупинг. Градският парламент мотивира увеличението на цената с 
Правилата за определяне на цените на билетите, съществуващи от 2000 г. Проблемът е, че СОС отменя тези правила със 
същото решение, с което увеличава цената на билета. Така билетите поскъпват по несъществуваща формула. 
Съдът посочва, че СОС няма данни за себестойността на еднократното пътуване, както и дали към нея са добавени някакви 
компенсиращи разходи – инфлация, застраховка на пътници, и други. Общинският съвет посочва, че еднократният билет 
трябва да поскъпне, за да се стимулира закупуването на карти. В същото време не обяснява как точно двете неща са 
свързани. 
"Липсата на обосновка прави невъзможна и преценката на съда дали увеличението на цените на картата за еднократно 
пътуване и на талона за 10 пътувания е пропорционално на преследваните цели за насърчаване на по-дългосрочни 
превози и гарантиране на устойчиво развитие на градския транспорт", се казва в съдебното решение. 
Магистратите поставят въпроса дали СОС не е извършил и дискриминация спрямо хората, които нямат достатъчно средства 
да инвестират в карти. С поскъпването на еднократния билет и талона за 10 пътувания те са поставени в по-неблагоприятно 
положение от тези, които могат да инвестират в месечни и годишни карти. 
Съдът посочва, че при вземането на своите решение самите общински съветници не са разполагали с всички необходими 
изходни данни, за да вземат информирано решение. Липсват данни за сумарния пробег по разписание в км на всеки 
транспортен оператор по маршрутите в София. Няма информация за разходите по линии, както и процентите за 
рентабилност на отделните линии. 
Съдът предупреждава, че подобни каши предстоят и занапред. Причината е, че общината е решила да определя цените 
на билетите всяка година съобразно прогнозната икономическа рамка на градския транспорт. Тя обаче няма как да е 100% 
вярна. Магистратите посочват, че през 2015 година прогнозната икономическата рамка е била за 272.161 млн. лева без 
ДДС. Година по-късно се разбира, че са бил изхарчени над 300 млн. Липсва всякакъв подробен отчет за изпълнението на 
рамката. 
"Липсата на яснота относно изпълнението на рамката от 2015 г. прави несъстоятелно мотивирането на необходимостта от 
увеличение на цените на някои от превозните документи (през 2016 г.). Дори да се приеме, че разходите са се увеличили, 
а приходите – не, това не води автоматично до увеличаване на цената на превозните документи", се казва в съдебното 
решение. Това не е първият път, в който съдът отменя подобни решения на СОС. Преди години на два пъти бяха отменени 
като незаконни глобите в столичния градски транспорт. При това положение СОС приемаше промени в Наредбите, докато 
те още са атакувани пред съда. Така гражданите бяха оставяни да спорят с вече несъществуващи текстове. 
 
 
Дневник 
 
√ "Райънер" пуска полети от Пловдив до Милано 
Ирландският нискобюджетен превозвач "Райънеър" (Ryanair) обяви, че пуска нова линия - от Пловдив до Милано-Бергамо. 
Полети по нея ще се изпълняват от началото на октомври два пъти седмично като част от планираната зимна програма за 
2017 г., чието представяне се очаква скоро. Вече са пуснати билети в продажба, като на по-атрактивни цени могат да се 
купят до четвъртък и важат за пътувания през април и май. 
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Компанията започна своята дейност в България тъкмо от летището в Пловдив. И сега тя лети от там до Лондон, "Станстед", 
три пъти седмично. 
 
 
Медиапул 
 
√ В последния момент се появи оферта за машинния вот 
Тринайсет минути преди изтичането на крайния срок, в ЦИК е постъпила оферта за доставка на устройства за машинно 
гласуване. Офертата от фирма "Лирекс БГ" е подадена в 16.17 ч. в сряда. 
Наличието на кандидат за осигуряването на 13 500 машини за изборите на 26 март обаче все още не означава, машинното 
гласуване ще бъде обезпечено. Първо трябва да се прецени дали фирмата отговаря на изискванията, после да внесе 
техническо предложение и накрая да се отвори ценовата й оферта. Това ще стане ясно до 17.30 ч. на 24 февруари. 
Засега фирмата не е приложила финансовата и техническата част към предложението - те ще бъдат представени, ако са 
изпълнени останалите изисквания в поръчката. Подадените сега документи в ЦИК са по отношение на самия участник, 
дали отговаря формално на изискванията , каза Александър Андреев от комисията. 
От фирмата е имало запитване за промяна на някои от техническите изисквания, допълни колегата му Цветозар Томов. 
"Прекалено рано е за изявления. Това, което мога да кажа, е, че ще направим всичко което е посилно, за да може тази 
инициатива да завърши успешно. Няколко пъти проверявах дали в дружеството има вълшебници и феи, такива няма към 
настоящия момент, не мога да дам твърди гаранции. Много неща са в зависимост от наши партньори", каза управителят 
на фирмата Манол Илиев. 
Той отбеляза, че фирмата има 25-годишен опит и разполага с нужния софтуер и специалисти. 
"Лирекс БГ" е доставила ограничен брой устройства за първото експериментално машинно гласуване преди няколко 
години. Във вторник от фирмата заявиха пред Нова телевизия, че няма да участват в обществената поръчка за сегашните 
избори поради краткия срок на доставката. 
Фирмата има опит в осигуряване на автоматизирани системи, касови апарати и системи за таксуване и тарифиране, 
система за електронни здравни услуги и др. Освен това от "Лирекс БГ" неофициално обяснили, че се готвят за 
кандидатстване по сходна обществена поръчка в друга държава за обезпечаване на апаратура, свързана с избори тази 
есен. 
След като комисия на ЦИК прие документите за участие, Илиев каза, че предложението им е за новопроизведени машини. 
"Необходимия софтуер го имаме, разработили сме го отдавна. Беше проверен и променен според изискванията за търга, 
буквално за часове", допълни той. 
ЦИК обяви спешно обществената поръчка след като Върховният административен съд (ВАС) постанови, че комисията 
трябва да изпълни закона, предвиждащ от тази година да може да се гласува и машинно във всички секции, а не само с 
хартиени бюлетини. 
Според поръчката фирмата трябва да достави 12 500 машини, с които да се гласува във всички секции в страната и чужбина. 
Максималната цена за осигуряване на машините можеше да е 15 млн. лв без ДДС, т.е. до 18 млн. лв с данъка. 
Миналата седмица служебният кабинет съобщи, че след проучване в Европа и САЩ, изводите са по-скоро, че техниката 
няма как да бъде доставена за толкова кратък срок. 
В закона е предвидено, че ако няма машини, се гласува на хартия, но липсата им би създала условия за оспорване или 
обжалване на вота. Ако държавата реши машини да има само в някои секции, фирмата, която досега е осигурявала 
машините, би могла да достави до 26-и март между 500 и 1500 машини. Те биха стигнали за най-много три районни 
избирателни комисии. 
 
 
Медиапул 
 
√ От 1 март започва изплащането на 1.5 млрд. лв. към фермерите 
Благодарение на огромните над 16 млрд. инвестиции в българското земеделие по линия на двата стълба на Общата 
селскостопанска политика днес земеделието у нас се развива много динамично и фермерите се насочват към новите 
технологии, което ги прави конкурентни. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Христо Бозуков при 
откриването на международните изложения АГРА, Винария, Фудтех, ХОРЕКА, АПИ България, БиоАГРА и Вкусовете на 
Италия в Международния панаир в Пловдив в сряда. 
Той допълни, че от 1 март започват директните плащания към селските стопани и те ще получат 1.5 млрд. лв. 
"Фермерите все повече се насочват към новите тенденции в аграрните технологии, защото това ги прави по-конкурентни 
и им дава по-широк хоризонт за развитие. Затова расте интересът към форуми като настоящият", коментира още 
агроминистърът. 
Бозуков акцентира върху това, че сто от 440-те участници от 24 държави от Европа, Азия, Америка и Австралия само в 
международното изложения АГРА са компании, който за пръв път идват в Пловдивския панаир и това означава, че 
българските стопани ще имат значително по-богат избор от продукти и идеи за своя бизнес. 
"Всичко това показва нарастващия авторитет на изложението и утвърждава Пловдив като важен аграрен център в 
региона”, посочи министърът. 
Общо за шестте открити изложения участниците достигат над 700 от 33 страни. Очаква се през тази година посетителите 
на панаира по време на мегафорума да са над 40 хиляди. 
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"Нашата страна стои ярко на световната винена карта”, каза Бозуков относно изложението "Винария". Над 55 български и 
чуждестранни изби показват своите нови колекции вина и спиртни напитки, допълни той и припомни, че от 29 май до 2 
юни тази година в България ще се проведе 40-я Световен конгрес по лозарство и винарство и 15-ата Генерална асамблея 
на Международната организация по лозата и виното. 
По думите му приоритет на този екип на земеделското министерство е засилването на връзката между науката и бизнеса 
и затова Селскостопанска академия е представена силно на тазгодишните агроизложения. Земеделските стопани могат да 
се обръщат към Академията, за да ползват нейните постижения, като амбицията на българските аграрни учени е да 
създават продукти и услуги в полза на бизнеса, посочи той. 
Бозуков също така откри дискусия, посветена на измамите с храни, организирана от Националния браншови съюз на 
хлебарите и сладкарите със съдействието на омбудсмана Мая Манолова. 
Министърът посочи, че България произвежда качествени земеделски суровини и е важно те да бъдат преработвани в 
качествени хранителни продукти. 
"Ефективно противодействие срещу измамите с храни и намаляване на сивата икономика е възможно при съвместни 
усилия на бранша, контролните органи и потребителите”, каза още Христо Бозуков. 
 


