Важни обществено-икономически и политически теми

24 часа
√ 104 млн. лв. спестени на бизнеса от бюрокрация
Без държавни гаранции за проекти през 2017 г.
104,5 млн. лв. годишно са спестените разходи на бизнеса от намалената административна тежест. Това е резултат от
реализираните през втората половина на 2015 г. мерки, се казва в доклад на министъра на икономиката Божидар
Лукарски, който прие правителството в сряда.
Мерките са част от план на правителството за намаляване на бюрокацията 30% до 2017 г.
Заложени са 130 мерки, като за отчетния период са изпълнени 18 от Министерството на финансите, Агенция “Митници”,
министерството на транспорта, министерството на труда, Агенцията по заетостта, министерството на земеделието и НСИ.
Сред най-важните са публикуването на сайта на митниците указания за попълване на електронния административен
документ и на акцизната декларация.
Друга промяна е намаляване на срока за превеждане на подлежащи на връщане суми за акциз и за издаване на
разрешение или на мотивиран отказ от 14 на 7-дневен. Изменението е включено в Правилника за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и е в сила от 8 януари 2016 г.
Изпълнени са девет от забавените мерки от втория план за действие. При 6 от тях водещ е Националният осигурителен
институт, с тях се въвежда електронно подаване на болничните. Само от това се спестяват на работодателите 71 млн. лв.
на година.
Неизпълнени мерки от първия и втория план за действие имат нови срокове за изпълнение – до края на 2016 г. и 2017 г.
През 2017 г. няма да се дават държавни гаранции за заеми за инвестиционни проекти. Това е записано в наредба, която
кабинетът прие в сряда. Прави се изключение за проекти, за чието одобрение има друг специален ред.

√ Ненчев назначи професор Тодор Тагарев за директор на Института по отбрана
Министърът на отбраната Николай Ненчев назначи днес, 27 април, професор д-р Тодор Тагарев за директор на Института
по отбрана. Назначението на ръководителя на структура по чл. 60 от Закона за администрацията е при спазване на всички
законови разпоредби. Тодор Тагарев ще встъпи в длъжност на 3 май 2016 г. Това съобщиха от Министерството на
отбраната.
Институтът по отбрана е единствен орган на Министерството на отбраната за научна и научно-техническа експертиза и
институция за подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на сигурността и отбраната.
**
Професор Тодор Тагарев е доказан експерт в областта на отбраната с международен авторитет.
Роден е на 18 април 1960 г. в град Стамболийски.
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Завършва Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” в гр. Пловдив.
През 1982 г. завършва Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Долна Митрополия като инженер по
автоматика и телемеханика. През 1989 г. защитава дисертация във Военновъздушната инженерна академия „Н. Е.
Жуковски”, а през 1994 г. - Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ.
От 1999 г. е старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по приложение на принципите и методите на кибернетиката.
От 1982 г. до 1986 г. служи в бойно поделение на ВВС. От 1989 до 1992 г. е преподавател във ВВВУ „Г. Бенковски”. От 1994
до 1998 г. е научен сътрудник последователно в Института по управление и системни изследвания и Института за
космически изследвания на БАН, където продължава да работи като старши научен сътрудник от 2002 г. до 2004 година.
От 1999 до 2001 г. е последователно директор на Дирекция „Планиране на отбраната” и „Политика по въоръженията” в
Министерството на отбраната. От 2004 до 2008 г. е ръководител на катедра „Мениджмънт на отбраната” във Военна
академия „Г. С. Раковски”. От 2008 г. е в Института по паралелна обработка на информацията на БАН, сега Институт по
информационни и комуникационни технологии, като ръководител на секция „Информационни технологии в сигурността”
и на Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната.
В периода септември 2009-септември 2010 г. е съветник на министъра на отбраната по въпросите на стратегическия
отбранителен мениджмънт.
От 2005 до 2008 г. Тодор Тагарев е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО и национален представител в
неговия панел “Системни анализи и проучвания”. Притежава значителен опит в ръководството и участието в
международни и национални интердисциплинарни изследвания по въпроси на сигурността и отбраната. Негови научни и
научно-приложни публикации са преведени на арабски, арменски, бахаса, грузински, дари, испански, португалски,
румънски, руски, сръбски, украински, унгарски и френски езици.
От 13 март до 29 май 2013 г. е министър на отбраната в състава на служебното правителство на Марин Райков.
Владее английски и руски език.

√ Решено: Скачат таксите в 17 университета
Скачат таксите в 17 университета. Увеличението е средно със 17,8% и варира от 15 лв. до 370 лв. Министерският съвет
утвърди днес таксите за висшите училища в страната, съобщава "Нова телевизия".
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ увеличава таксите за новоприети студенти – от 40 лв. до 240 лв. в
редовната форма на обучение и от 15 лв. до 370 лв. – в задочната.
Намаление на таксите има при две висши училища – Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и
Югозападния университет „Неофит Рилски“. Намалението е от 100 лв. до 230 лв. При 14 държавни ВУЗ няма промяна в
размера на таксите.
При девет държавни висши училища размерът на таксата за обучение на докторанти се увеличава средно с 38% (от 19 лв.
до 739 лв.). Намаление с около 50% има при задочното обучение на докторанти в Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски”. В 23 ВУЗ и в БАН размерът на таксите за докторанти не се променя.
Общо 49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата през следващата учебна година. За първи път държавата
утвърждава и приема на студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ, като за учебната 2016/17 г. са предвидени 8784
студенти. Броят на приеманите студенти в частните висши училища е 16 373 студенти

√ "Газпром" заговори за нов вариант на „Южен поток” от Крим до Варна
Нов вариант на газопровода „Южен поток” от полуостров Крим до Варна лансира шефът на „Газпром експорт ” Андрей
Конопляник. Той спомена идеята по време на Централноевропейския газов форум в Братислава.
Днешното изказване на шефа на „Газпром експорт” е първото признание на руската страна, че „Южен поток” не е погребан
проект. Припомняме, че миналата година Путин обяви газопровода за нещо отминало , а българските власти - за беззъби,
пише "Труд".
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Русия е в правото си да търси маршрути за износ на газ, които представляват най-малък риск за изпълнението на
договорите”, заявявил генералният директор на „Газпром експорт” Андрей Конопляник. Той съобщи, че руската страна
търси енергийни маршрути, които да заобикалят Украйна, но и да не включват Турция.
Обсъждат се алтернативните маршрути „Южен поток”, и „Северен поток 2”. Тези трасета обаче трябвало да се изграждат
с частно финансиране, а не със средства от Евросъюза, твърдят от "Газпром". Новата версия на тръбата да тръгва не от порт
Анапа, а от крайбрежието на Крим. Така тръбата до Варна ще се окаже по-евтина и по-къса.
Новината идва около седмица след като България започна проучвания за нефт и газ в Черно море. На церемонията тогава
премиерът Бойко Борисов загатна, че по проект за руско-български газопровод продължава да се работи, и продължават
да се доставят тръби за България от руската страна.
Новият проект за газопровод от полуостров Крим, обаче, крие не само проблеми с европейските регулатори, но и такива
от чисто политически характер. България официално не признава полуострова за част от Русия.

√ В четвъртък от 14 до 20 ч и в петък сутрин изходът от София по 2 ленти, светофарите - на ръчен режим
- 200 000 автомобила ще напуснат София
- Румънци идват с 40 000 коли у нас за празника
- Тръгнете много рано и се върнете ден преди или след 2 май, съветват експерти
Над 200 000 хиляди коли ще напуснат само София за великденските празници. Заради пътувания на българите в страната
и зад граница пътната агенция спря ремонтите по магистралите. Масовото изнасяне може да предизвика тапи на
“Цариградско шосе”, “Ботевградско шосе” и на Владая, каза шефът на Пътна полиция Бойко Рановски.
Наплив от 40 000 коли от Румъния може да блокира граничните пунктове на Дунав мост-Русе и Дуранкулак, стана ясно след
съвещание в МВР в сряда. В него участваха представители на Пътна полиция, пътната агенция (АПИ), пожарната, Гранична
полиция и областните дирекции на МВР.
За да се намалят задръстванията при Владая, е създадена специална организация на движението, каза шефът на АПИ Лазар
Лазаров (виж картата горе). В четвъртък от 14 до 20 ч там движението ще е в две ленти в посока Перник. В петък, когато е
първият почивен ден, платната ще са две от 8 ч сутринта до 14 ч следобед, посочи той. За голямото завръщане в неделя
ще има 2 ленти за пътуване от Перник за София от 14 до 20 ч. Напливът е заради желаещите да пътуват до Гърция.
Алтернативата на пътя през Владая е магистрала “Люлин”. От министерството на регионалното развитие напомнят, че ГКПП
“Кулата” не е единствената пункт за Гърция, а има още 5 възможни.
За да не попаднете в задръстване на “Цариградско шосе”, минете по Северната дъга, летището и ще излезете на “Църна
маца”. Така ще стигнете до магистрала “Тракия” без да попаднете в задръстване, каза за “24 часа” шефът на столичния КАТ
Тенчо Тенев.
В София няма да има тапи, каза той и посочи, че всички светофари на изходите на града ще се управляват на ръчен режим
от катаджии.
Тръгнете максимално рано в четвъртък или в петък, върнете се ден по-рано или ден по-късно, тъй като на 2 май целият
ден се очаква тежък трафик, съветват пътни експерти.
За безопасността на движението в страната ще бдят над 180 екипа катаджии. При нужда ще им помагат колегите им от
Охранителна полиция, мотозвеното “Сигма” и “Престъпления по пътищата”. На 28 април и на 2 май - първия и последния
ден от почивката, екипите от катаджии ще са дори повече. В празничните дни ще има и спецакции за превишена скорост
и шофиране след употреба на алкохол и наркотици.
“Надяваме се на по-малко произшествия, миналата година имахме 10 загинали само за празниците, каза Рановски. И
препоръча да се кара внимателно. Ново предизвикателство е румънският поток от желаещи да посетят основно Северното
Черноморие, но значителна част ще бъдат гости и на Южното”, добави Лазаров и изчисли, че чакаме 40 000 коли с румънци.
Проблемът е започналият ремонт на Аспаруховия мост във Варна.
За да не се образуват тапи, за румънските туристи са подготвени брошури, които ще бъдат раздавани на ГКПП-тата. В
листовките ще има алтернативни маршрути с GPS координати, за да могат туристите да се ориентират по-лесно.
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“За тези, които ще посетят Южното Черноморие, е направена организация за преминаване през Ришкия проход до Шумен,
за да не пътуват за Варна по магистрала, а да бъдат отклонени през прохода и оттам през Карнобат и Айтос до Бургас”,
поясни Лазаров.
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Труд
√ Издръжката на партиите: 38 млн. лв. от държавни субсидии, 5 млн. лв. от дарения, 4 млн. лв. от членски внос
Сметната палата публикува доклад за извършен одит на финансовата дейност и предоставеното имущество на
политическите партии за 2014 г. без частите от него, които по време на одита са изпратени на прокуратурата, съобщи
Сметната палата.
През 2014 г. 22 партии от одитираните получават държавна субсидия в общ размер на 37 890 хил. лв., която има най-голям
относителен дял при финансиране на дейността им.
През одитирания период 18 партии отчитат приходи от членски внос в общ размер на 4 194 хил. лв., които са проверени.
16 политически партии са получили дарения на обща стойност 4 891 хил. лв.
Декларациите за произхода на дарените средства от физически лица са оповестени в публичните регистри на интернет
страниците на партиите.
Две политически партии са формирали приходи и извършили разходи от стопанска дейност - издаване на вестник. Други
три са формирали приходи от продажба на ДМА (автомобили и автобус)и една партия е декларирала приходи от продажба
на имоти. 11 политически партии са направили дарения на трети лица общо за 1 493 хил. лв., като за това са ползвали
средства, както от държавна субсидия, така и от собствени приходи.
22 политически партии ползват 775 помещения, предоставени по реда на ЗПП от областни и общински администрации в
страната. За наеми на тези имоти са изплатени 932 хил. лв. В края на 2014 г. 11 партии отчитат 58 хил. лв. неразплатени
задължения, като 34 хил. лв. от тях са изплатени през 2015 г.
Политическите партии ползват за набиране на приходи и другите, регламентирани със Закона за политическите партии
(ЗПП) източници: членски внос, дарения от физически лица, приходи от регламентирана стопанска дейност, лихви по
парични депозити в банки.

Сега
√ Провалите на държавното управление пращат България на опашката в Европа
Естония и Чехия вече се състезават със старите членки на ЕС, а ние се мерим с Румъния и Черна гора
5

Най-големите проблеми на България идват от провалите на държавното управление и това е основната причина страната
ни да се закотви твърдо на опашката в Европа. Нещо повече - по някои показатели изоставаме и от държавите, които
тепърва очакват одобрение да станат членки на Евросъюза. Това показва новото проучване The CatchUp Index ("Индекс на
настигането"), представено вчера в София.
Анализът потвърждава горчивата истина, че в България институциите не си вършат работата, а чиновниците ни имат
ориенталски манталитет. Класирането е красноречиво - 33-та позиция от общо 35 държави по (не)справяне с корупцията
и 32-ро място по показателите "върховенство на закона" и "ефективност на институциите". Напук на колосалните
инвестиции от европейския и българския бюджет в нови магистрали и големите хвалби на премиера Бойко Борисов,
страната ни се намира на 30-о място по транспортна инфраструктура. 29-ото място в дисциплината "демокрация" е обидно
за България, но е факт.
Изследването показва още, че докато у нас бизнесът опъва каиша и тегли икономиката, държавните институции убиват
скоростта, защото не успяват да създадат добри условия за развитие на фирмите и на гражданите. В резултат в областта
"икономика" България заема 28-о място след Румъния и Хърватия. При това 28-ото място се дължи най-вече на един
показател - нисък държавен дълг, по който страната ни е на 3-то място сред 35-те, а без него можеше да е и по-зле.
Мащабното изследване се провежда от 2011 г. в 35 държави - 28-те от ЕС и 7-те кандидатки за членство, включително
Турция и Исландия. Целта му е да измерва и сравнява скоростите, с които се развиват европейските страни. В общата
класация България е на 29-о място, изпреварена от всички други страни от Евросъюза и от Исландия. Индексът показва
също, че Естония, Чехия и Полша наистина се доближават до по-развитите страни от ЕС, докато България и Румъния (която
е точно пред нас под №28) не успяват да скъсят осезаемо дистанцията. А Гърция, която бе достигнала завиден стандарт на
живот, закъсва сериозно и вече е изпаднала на 27-а позиция.
Класирането се основава на близо 50 различни показателя, които описват как се представя всяка от страните в четири
области - икономика, качество на живот, управление и демокрация. За съжаление, но и очаквано, България получава слаби
оценки по повечето критерии. По качество на живот например сме на 30-о място от 35 страни. Дори Черна гора, която не
е в ЕС, събира повече точки в тази област. Тук влизат най-различни критерии - дял на хората, застрашени от бедност,
процент на дългосрочно безработните, средна продължителност на живота, "гъстота" на висшистите, грамотност на
учениците и т.н. И докато България стои посрамена на опашката, Чехия и Словения вече са пред Италия и Испания по
качество на живот, а Естония и Полша изпреварват Португалия и Гърция.
Някои от по-новите държави в ЕС успяват да се възползват по-добре от предимствата на членството и ускорено догонват
развитите, коментира вчера авторът на изследването Марин Лесенски от Институт "Отворено общество". Естония е
шампион, Чехия, Словения, Словакия, Полша, Литва също се представят много добре. Той подчерта, че доброто
образование има огромно значение за бързото икономическо развитие. Естония и Полша например са в челната петица
на Европа по резултати на учениците в тестовете PISA, които показват равнището на подготвеност на децата по математика,
писане, природни науки.
Къде е България

Показател
Държавен дълг
Изследвания и развойна дейност
Заетост
Образование
Свобода на медиите
Транспортна инфраструктура
Здравеопазване
Върховенство на закона
Ефективност на институциите
Борба с корупцията
Енергийна ефективност

Място
3
22
25
28
29
30
32
32
32
33
34

√ Кабинетът сви приема на студенти с 12%
17 университета вдигат таксите средно със 17.8%, а в 9 обучението за докторанти поскъпва средно с 38 на сто
Реформата във висшето образование е в ход. Новият начин за определяне на броя на студентите, който ще зависи от
качеството, вече дава първите си резултати. Поне 9 хиляди, или 12%, по-малко студенти ще се обучават през 2016/17 г. в
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родните университети в сравнение с миналата академична година. Това става ясно от броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища, утвърден вчера от Министерския съвет.
Според утвърдения от кабинета план-прием наесен държавата ще субсидира 49 596 студенти. Броят на кандидатвисшистите в частните висши училища пък е 16 373 души. Така общият план-прием възлиза на близо 66 хиляди души.
От 2012 г. до сега утвърдените места за студенти непрекъснато се увеличават, въпреки че учениците намаляват и
реализираният план-прием се свива ежегодно. Ако през 2012 г. утвърденият план-прием е бил 70 хил. души, през м.г. той
се увеличава до 75 хил. Младежите обаче, които реално са постъпили в университет, се топят - от 64 хил. души преди 3 г.
на 58 хил. души за м.г.
От кабинета се мотивират, че решението за броя на студените е съобразено с последните промени в Закона за висшето
образование и с новия модел на финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и
потребностите на пазара на труда. Целта е да се ограничи финансирането на определени професионални направления, в
които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. "Това ще го мотивира да фокусира усилията
си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по
естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най-добрите специалисти", смятат от МС.
Броят на студентите е съобразен и с приетия списък на приоритетните професионални направления, сред които
педагогика, ИТ, физически, химически науки, биотехнологии и пр. "В него са включени 32 професионални направления от
шест области, по които приемът е завишен", посочват от МС. Все още обаче не е ясно конкретно с колко се увеличава
приемът във всяко едно направление.
За първи път държавата утвърждава и приема на студенти в платено обучение в държавните висши училища, като за
учебната 2016/17 г. са предвидени 8784 студенти. По този начин университетите ще бъдат компенсирани за орязания
прием в някои професионални направления. Утвърдени са и 2594 докторанти. Увеличени са местата за обучение у нас на
наши сънародници от чужбина от 400 на 1000 за бакалавър и магистър и от 12 на 20 за степен "доктор".
СКОК
Правителството утвърди и таксите за кандидатстване и обучение в държавните университети за 2016/17 г. При 14
държавни вуза няма промяна в размера на таксите, а 17 висши училища са решили да ги увеличат средно със 17.8% (от 15
лв. до 370 лв. годишно) спрямо миналогодишния им размер. Софийският университет ще увеличи таксите за новоприети
студенти - от 40 лв. до 240 лв. в редовната форма на обучение и от 15 лв. до 370 лв. - в задочната. Намаление на таксите
има при два университета - Великотърновския "Св. св. Кирил и Методий" и Югозападния "Неофит Рилски". Намалението е
между 100 и 230 лв. спрямо таксите за м.г. при редовното обучение по определени специалности. При девет държавни
висши училища таксите за докторанти скачат средно с 38% (от 19 лв. до 739 лв.). Намаление с около 50% има при задочното
обучение на докторанти в Шуменския университет. В 23 вуза и в БАН размерът на таксите за докторанти не се променя.

√ Шеф в ДАНС карал сътрудник да изнудва фирми
Антикорупционното звено на прокуратурата внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу Мирослав М. началник-отдел в дирекция "Финансова сигурност" на ДАНС, съобщи пресцентърът й. Агентът карал бивш доброволен
сътрудник да иска пари от хора и фирми под формата на ежемесечни парични суми, за да нямат проблеми с ДАНС. По този
начин разгласил държавна тайна от 11 секретни документа.
Агентът се срещал с бившия доброволен сътрудник в софийски офис, където му възлагал да събира още информация за
разработвани от ДАНС хора и фирми, както и да ги убеждава сами да предлагат помощи за ДАНС, които уж щели да се
използват за гориво и консумативи. Предоставял му и секретни документи, в които се съдържала поверителна информация
- сведения за използваните от службите за сигурност оперативни методи и средства, както и за доброволните сътрудници,
което е могло да застраши живота и сигурността им и да попречи на работата по оперативните дела.
Според обвинението тази престъпна практика траяла от 27 септември 2013 г. до 1 октомври 2015 г. За престъплението НК
предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 г. Обвиняемият е под домашен арест, забранено му е да напуска страната.

√ Лихвите по потребителските заеми стигнаха нивата от 2007 г.
Потребителските заеми в левове поевтиняха до нивата си отпреди 9 години. Това става ясно от последните данни на БНБ,
оповестени вчера. През март лихвата по тях пада средно до 9.88%. По-евтини потребителските кредити са били за последно
през септември 2007 г. - 9.50%. Изтеглилите такъв кредит преди година са го направили с оскъпяване от 10.51%. Лихвите
7

по заемите за потребление в евро пък никога не са били толкова ниски, колкото през миналия месец - 6.43%. Преди година
средната лихва по тези заеми беше 7.87%. Заемите за покупка на дом в левове също са рекордно евтини - средно - 5.15%
спрямо 6.10% преди година. За година ипотечните заеми в евро са поевтинели от 6.37% на 5.97%.
Още по-сериозен спад има при лихвите по депозитите. Месец след като лихвите по влоговете на домакинствата за първи
път паднаха под 1%, през март средният доход по влогове на граждани в евро е бил около 0.78%. Година по-рано лихвата
е била 1.62%. Лихвата по левовите спестявания се е свила за 12 месеца от 1.86% до 1.13 на сто.
Въпреки ниските лихви по заемите кредитирането не отбелязва сериозно увеличение, макар че през март за първи път от
месеци беше отчетен ръст от 81 млн. лв. на заемите за домакинства. В края на първото тримесечие те са общо 17.949 млрд.
лв.
Според анализ на Уникредит Булбанк една от причините за сегашното ниско ниво на кредитиране е фактът, че българската
икономика е специализирана в производствени ниши, които са предимно трудоемки и не изискват значителни инвестиции
в нови машини и съоръжения. Друг фактор е предпазливостта на кредитополучателите, които още нямат увереност в
икономиката, за да потребяват или инвестират. През тази година изтеглените заеми ще отбележат символичен ръст, а от
2017 г. тенденцията ще е по-отчетлива, пише в анализа.

Монитор
√ Търсят стопани на 8 плажа във Варненска област
Осем морски плажа във Варна и областта бяха обявени на търг за отдаване под наем от Министерството на туризма. Това
са „Камчия – Север“, „Бяла – Централен“, „Кабакум – Юг", „Кабакум – Север“, „Бяла-Юг", „Аспарухово", „Шкорпиловци Юг” и „Шкорпиловци - Север”. Наддаването ще е тайно, а договорите за наем ще са за срок от 5 години. Всички търгове
трябва да приключат до 15 май. Най-висока първоначална цена отново е обявена за плажа „Камчия“. Пясъчната ивица там
е с площ от 75 982 кв.м., като началната тръжна цена е 238 271 лева без ДДС. За „Кабакум – Юг" искат 66 803,24 лева, а за
„Кабакум – Север“ 21 777 лева. Първоначалната цена за наемането на плажа „Бяла-Юг" е 22 781 лева, а за „Бяла –
Централен 5“ – 2199 лева. Процедура за търг с тайно наддаване в последните дни бе обявена и за морски плаж
„Аспарухово". Ивицата е с площ от 100 127 кв.м., а началната цена е 149 809 лева. Наддаването за плаж „Шкорпиловци –
Юг” ще започне от 21 535 лева, а за „Шкорпиловци - Север” от 42 451 лева.
Без наематели са 36 от 60-те плажа във Варненска област, като 23 бяха обявени за неохраняеми през сезон‘2016. Сред тях
е „Бяла – Карадере“, който е предназначен за природосъбразен туризъм, както и „Чайка – Централен 2“, „Чайка-Юг“,
„Минерален байсен – Юг“, „Галата – Север“ и „Галата – Изток“, „Фичоза“ и „Фичоза – Юг“, хижа „Черноморец“ – Север и
Юг, както и „Паша дере“, който си поделят общините Варна и Аврен. На територията на община Аврен неохраняеми остават
плажовете „Романтика“ и „Камчия-Юг“, който пък териториално попада в община Долни чифлик, както и плаж „Изгрев –
Хоризонт“. В община Бяла, освен „Карадере“, неохраняем е и плаж „Самотино“. "За 4 плажа сроковете на наемните
договори изтичат в средата на лятото. Вече е постигнато съгласие те да бъдат удължени до края на сезона. Дали ще се
намерят стопани за останалите плажове, зависи доколко предложените цени отговарят на интереса на евентуалните
кандидати.

Инвестор.бг
√ Цените на производител у нас с 5,5% годишен спад през март
Значителен спад на цените е регистриран в добивната и в преработващата промишленост, показват данните на
НСИ
И през март цените на произвежданите от българските предприятия продукти продължават да спадат, показват данните
на Националния статистически институт (НСИ). През март общият индекс на цените на производител намалява с 5,5% на
годишна база. Спрямо предходния месец се увеличава с 1,2%.
Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през февруари се понижиха с 4% на годишна база. През
януари индексът спадна с 2,9% годишно.
На месечна база по-високи цени през март са регистрирани в добивната промишленост - с 8,0%, и в преработващата
промишленост - с 1,6%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е налице
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намаление с 0,6%. По-съществено нарастване на цените в преработващата промишленост има при производството на
основни метали - с 4,3%, и на химични продукти - с 0,4% спрямо февруари. Намаление НСИ отчита при производството на
компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1,1%, и на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0,8%.
На годишна база значителен спад на цените на производител е регистриран в добивната промишленост - с 11,8%. Спадът
в преработващата промишленост е с 5,4%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 4,9%. Съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 10,9%, на химични продукти - с
2,8%, и на електрически съоръжения - с 2,0%. Ръст на цените за периода от една година е регистриран при производството
на тютюневи изделия - с 4,4%, на дървен материал без мебели - с 2,6%, и при производството на машини и оборудване с
общо и специално предназначение - с 1,4%.
Производствените цени на вътрешния пазар през март са с 0,5% над равнището от предходния месец. Увеличението се
дължи на ръста в добивната промишленост - с 3,7%, и в преработващата промишленост - с 0,9%.
На годишна база производствените цени на вътрешния пазар спадат с 4,1%. Намаление на цените е регистрирано в
добивната промишленост - с 8,6%, в преработващата промишленост - с 3,4%, и при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 4,9%.
Цените на производител на международния пазар през март нарастват с 2,6% в сравнение с предходния месец. В
преработващата промишленост ръстът на цените е 2,3%. По-съществено увеличение спрямо февруари се наблюдава при
производството на основни метали - с 3,9%, и на химични продукти - с 0,9%. Спад има при производството на хартия, картон
и изделия от хартия и картон - с 2,8%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с
2,0%.
Спрямо година по-рано цените на производител на международния пазар намаляват с 8,1%. Най-съществен принос има
намалението на цените при производството на основни метали - с 11,1%, на на електрически съоръжения - с 2,4%.
* Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти,
произвеждани и продавани от българските предприятия. Информация за изчисляване на индексите се получава от
месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се
извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.

√ Кабинетът няма да издава държавни гаранции за инвестиционни проекти през 2017 г.
Целта е последователност при прилагането на мерките за фискална консолидация и спазване на фискалните цели
През следващата година правителството няма да издава държавни заеми и гаранции за инвестиционни проекти,
съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Това са решили министрите на днешното си заседание.
В проекта на Закона за държавния бюджет за 2017 г. няма да се включват нови инвестиционни проекти, които да бъдат
финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции по реда на наредбата за условията, на които
трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за
финансиране с държавна гаранция, посочва се в съобщението.
Това ще осигури последователност при прилагането на мерките за фискална консолидация и за спазване на фискалните
цели и ограничения в размера на публичните разходи, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.,
поясняват от Министерския съвет.
За тази година кабинетът издаде държавни гаранции за газовата връзка с Гърция IGB и има готовност да гарантира заеми
за строителството на “Хемус” и други основни пътни отсечки.

√ МФ насрочи нов аукцион за ДЦК на вътрешния пазар след 3-месечно затишие
Облигациите със срок 10 години и 6 месеца ще бъдат предложени на 16 май
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Министерството на финансите (МФ) насрочи нов аукцион за държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар след
тримесечно затишие. Той ще бъде и едва третият от началото на 2016 г.
За 16 май е насрочен търг за 10,5-годишни облигации, като конкретната номинална стойност не се посочва, а се заявява
индикативна такава за 100 млн. лв. Това става ясно от емисионния календар на финансовото министерство, който се
публикува на месечна база и обхваща периода на предстоящия месец.
Аукционът е и единственият за месец май. Той е първият от 15 февруари насам, когато бяха пласирани 3-годишни ДЦК за
200 млн. лв.
Датата на аукциона за 10,5-годишните ДЦК с номинал 200 млн. лв. е 16 май 2016 г., датата на плащане – 18 май, а техният
падеж – на 27 юли 2026 г.
Емисията е втората от сегмента дългосрочни облигации от началото на годината, като предлагането от конкретната емисия
също е за втори път. МФ откри 2016 г. с търг именно за 10,5-годишни ДЦК с номинална стойност 200 млн. лв. при средна
доходност от 2,58%.
Очаква се интересът към аукциона да бъде висок, имайки предвид, че такъв на вътрешния пазар скоро не е имало, а и
възможността банките, които традиционно изкупуват голяма част от облигациите, да инвестират свободните си парични
ресурси. От друга страна, застрахователните компании и пенсионните фондове, които също са едни от основните купувачи
на български дълг, предпочитат книжа с по-дълъг хоризонт.
Ако аукционът бъде успешен и обемът бъде 100 млн. лв., то до края на май държавата ще е набрала 500 млн. лв. от
вътрешния пазар. А през тази година настъпват падежи на книжа на вътрешния пазар за 1,316 млрд. лв., показват данните
на Българска народна банка относно плащанията по ДЦК с настъпващ падеж през 2016 г. До края на април вече имаше
падежи за 988,32 млн. лв.

√ Подадените поръчки по "Обучение и заетост" се анулират, схемата се отваря отново
Средствата по първия етап се завишават от 8,1 млн. лева на 30 млн. лева заради големия интерес от бизнеса.
Подадените поръчки по Схемата "Обучение и заетост" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат
анулирани, а ресурсът по първия етап се завишава от 8,1 милиона лева на 30 милиона лева. Това съобщи на извънреден
брифинг днес социалният министър Ивайло Калфин. Промяната се налага с цел осигуряване на по-голяма прозрачност и е
в отговор на големия интерес към схемата, обясни министърът, цитиран от БТА.
Припомняме, че около схемата на социалното министерство за наемане на безработни се разрази скандал, за който писа
в. "Сега". Според публикацията кандидатстването за 8,1 млн. лв. е приключило само за два работни дни - на 25 март (петък)
и на 28 март (понеделник), когато Агенцията по заетостта изненадващо прекратила приемането на заявки с мотив, че
ресурсът от 8,1 млн. лв. е изчерпан. На третата седмица от скандала Агенцията по заетостта публикува пълния списък на
всички кандидати и часа, в който са подали документите си. Така стана ясно, че одобрените 189 фирми са подали
документи в първите 19 минути. Работодателите настояват класирането да бъде отменено.
Впоследствие бе разпространено, че е подаден сигнал за скандалната схема до Европейската служба за злоупотреби с
еврофондовете – ОЛАФ. В неделя вицепремиерът отхвърли твърденията в медийни публикации, че Европейската служба
за борба с измамите (ОЛАФ) разследва програмата на социалното министерство за развитие на човешките ресурси. „Няма
драма, няма ОЛАФ, няма такива неща. Няма един лев, който да е похарчен. Ако видим, че е порочна цялата процедура, ще
я обявя наново”, каза тогава вицепремиерът.
Калфин припомни, че по новия програмен период има 19 операции по оперативните програми и програмата „Обучение и
заетост” е предизвикала голям интерес сред работодателите. Тя е насочена към безработни над 29 години, като с
приоритет са хората от най-уязвимите групи - тези в предпенсионна възраст, трайно безработните над една година и хора
с ниско образование. Цялата операция е за 81 млн. лева, като в нея се предвиждат няколко етапа - първият е свързан с
предоставяне на първоначална заетост на хората от рисковите групи, следващите са обучение и след обучението задържане на работа. Първоначалното решение беше на първия етап да се пуснат 10 процента от операцията, т. е. 8,1
милиона лева.
Калфин обясни ситуацията така: "Кандидатстването по програмата беше направено електронно - заявките се подават
електронно, но в електронната система на Агенцията по заетостта ги въвежда служител на съответното Бюро по труда. Те
са набирани само два дни, като обяснението е, че за този кратък период те са надвишили многократно средствата. За два
дни са приети 3720 заявки от 107 Бюра по труда в цялата страна, а в някои от бюрата е била създадена организация за
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приемане на заявки от няколко компютъра”. Това по думите на Калфин обяснява защо през няколко секунди от едно и
също бюро е влизала информация. Мястото в регистрационната система се запазва с влизането в системата, а не с
окончателното изпращане на информацията, допълни министърът.
Той съобщи, че е възложена и проверка, която да бъде извършена от управляващия орган и МВР.
Агенцията по заетостта ще разпредели увеличения ресурс по области, което ще бъде въз основа на обективни критерии,
свързани с равнището на безработица и равнището на заявките за заетост. Ще се даде възможност на нови фирми да
кандидатстват, а тези, които вече са кандидатствали, да препотвърдят интереса си, като няма да се иска предварително да
подготвят документи. Поръчката вероятно ще бъде отворена отново на 10-11 май, обясни министърът. Ще се кандидатства
по имейл в съответната област и по формуляр, подготвен от Агенцията по заетостта.
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