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Вестник Труд 
 
√ Новата такса смет се отлага поне с година 
И догодина такса смет да се изчислява на базата на данъчната оценка на имотите, а не според изхвърленото количество 
боклук. Това предлагат депутати от ГЕРБ в проект за промяна на Закона за местните данъци и такси. 
Според сега действащия закон от 1 януари догодина плащането за отпадъци трябва да зависи от количеството им. Но все 
още няма методика, по която да се пресмята таксата. За това от ГЕРБ предлагат новият начин за изчисление да влезе в 
сила от 1 януари 2016 г. Според предложението им новата методика трябва да е готова до 30 март догодина. 
И сега по закон плащането трябва да е според количеството изхвърлен боклук. На общините обаче се дава възможност 
да използват друг метод, ако не могат да изчислят колко отпадъци са генерирани. Така местните власти превърнаха 
изключението в правило. 
С приемането на бюджета за тази година 42-рото народно събрание реши това изключение да отпадне от догодина. До 
30 юни трябваше да се направи методика за изчисление на таксата според количеството боклук. Министерството на 
финансите представи проект, който предлагаше разделянето й на две - за чистота и за отпадъци, и няколко варианта за 
изчисляване на частта за боклука. Общините предупредиха, че всички варианти ще доведат до увеличаване на таксата и 
може да се намали събираемостта й. 
Реакцията на местните власти е сред мотивите в предложението на ГЕРБ за отлагане на новата такса смет. Другите 
аргументи са липсата на диалог по темата. В мотивите са казва още, че срокът за преминаване към новия начин за 
изчисляване на плащането е прекалено кратък, а в същото време трябва да се правят промени в информационните 
системи на общините. 
„Имайки предвид важността на проблема, изборът на съответната методика трябва да бъде направен след широко 
обществено обсъждане на възможните варианти, така че с новата методика да се постигне по-справедливо 
разпределение на таксата за битови отпадъци и да се даде подходящ срок за прилагането й", обобщават депутатите. 
Основните застъпници за изчисляване на такса смет според количеството отпадъци са бизнес организациите. Според тях 
е несправедливо да се плаща на базата на данъчната оценка, защото така се дължат пари и за имоти, в които никой не 
живее, или пък хора, които правят по-малко боклук, дължат повече. Освен това таксата за бизнеса е по-висока от тази за 
гражданите. Определянето й според данъчната оценка не стимулира намаляването на отпадъците, тъй като не се следва 
принципът по-големите замърсители да плащат повече. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Безработните над 50 г. - забравеният потенциал 
АСЕН АНГЕЛОВ, изпълнителен директор на агенцията по заетостта  
СЪЩЕСТВУВА голяма група хора, които са системно и трайно изолирани от пазара на труда. Хора, за които не се говори 
много и често биват пренебрегвани при формирането на политиките за насърчаване на заетостта. Те впечатляват с опит, 
лоялност, постоянство, висока квалификация и образование, но имат един основен недостатък - времето! Времето не 
играе в техен интерес. 
В последните 3 години има тенденция работодателите да залагат предимно на млади и амбициозни, но недостатъчно 
квалифицирани кадри. Интересът към такива служители е траен, защото мениджърите предпочитат сами да изграждат 
професионалистите за дадено работно място, като подценяват потенциала на вече опитни и доказали се. 
А хората над 50 години често остават трайно безработни, като всеки следващ месец извън пазара на труда намалява и 
шансовете им да започнат работа. През септември 2014 г. броят на безработните над 50 години е 133  326 души (или 
38,6% от всички безработни). 
Трябва ли назначаването на над 133 хиляди квалифицирани кадри да се приема като ненужна инвестиция от страна на 
работодателите, или те имат своята достойна роля на работното място? 
Анализът ни показва, че почти половината от регистрираните в момента безработни над 50-годишна възраст са 
квалифицирани. Над 23 хиляди (над 17%) са специалисти в дадена област, а почти 40 хиляди (30%) са с професия. 
Безспорно при назначаване на квалифициран служител от тази група са необходими по-малки инвестиции от страна на 
работодателите, за да се адаптират техните умения към конкретните изисквания на дадена позиция. 
Данните ни показват още, че повече от половината безработни над 50 години са със средно и по-високо образование, 
което ситуира групата им на едно по-високо стъпало от традиционно изследваните групи незаети. Делът сред тях на 
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хората със средно специално и професионално образование е 37,4%, на тези със средно общо образование - 7,9%, а с 
висше са 6,9%.  
Опитът обаче остава водещото предимство на тази група хора сред останалите, борещи се да заемат работно място в 
реалния сектор. 
Работодателите лесно могат да оценят, че опитът дава пряко отражение върху производителността на служителя, 
независимо дали е зает в производството, администрацията или в научната сфера. 
Познаването в детайли на съответната дейност дава предимство по отношение на скоростта на решаване и изпълнение 
на задачите. Още повече при по-опитните се минимизира възможността от допускане на грешки, което е от водещ 
интерес за работодателите. 
Не на последно място хората над 50 години са по-прецизни в работата си, както и в стремежа си да я запазят. Те са по-
отговорни към изпълнение на задачите си, по-стриктни към спазване на крайни срокове  и в повечето случаи са по-добре 
организирани. Важно за работодателите е и че рискът да напуснат е по-малък, тъй като повечето от тях имат семейства и 
отговорности, което автоматично прави инвестицията в подобни кадри дългосрочна. 
Постоянни, последователни, отговорни, ангажирани, лоялни към работодателя, отсъстващи по-рядко и отдадени на 
работата си е обобщението за качествата на служители на над 50-годишна възраст, което можем да направим. 
Броят на хората от тази възрастова група, които са незаети в момента, е необосновано висок, защото са подценявани, а 
имат своето достойно място на пазара на труда.  
Дали чрез бюрата по труда, или по друг начин, си заслужава да се потърси този позабравен потенциал. И резултатите в 
работата няма да закъснеят. 
 
√ Патентното ведомство с нови електронни услуги за марки 
Един от основните приоритети на Патентното ведомство е максимално улесняване на достъпа на потребителите до 
услугите, които предоставя. Начин за постигане на тази цел е въвеждането на все повече електронни услуги, което е и в 
синхрон със заложената от последните няколко правителства стратегическа цел за създаване на електронно управление 
и модерна, ефективна и ориентирана към потребителите администрация. 
Следвайки приоритетите си, от 03 ноември 2014 г. Патентното ведомство приема и по електронен път искания за: 
-подновяване на регистрацията на марка; 
-прехвърляне на правото върху марка; 
-промяна на името и/или адреса на притежателя/заявителя на марка; 
-вписване на лицензионен договор за марка; 
-отменяне на регистрацията на марка; 
-заличаване на регистрацията на марка, както и опозиции срещу регистрацията на марка и възражения срещу 
регистрацията на марка. 
Ведомството възнамерява да реализира всички услуги, отнасящи се както до марки, така и до промишлени дизайни, като 
електронни, с което ще спестява време и усилия на заявителите и притежатели на марки и дизайни. Всички електронни 
услуги –настоящи и бъдещи, са или ще бъдат създадени с експертното и финансово съдействие на Ведомството за 
хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни). 
Ползвателите на електронните услуги имат възможност и да платят по електронен път, тъй като е осигурена интеграция 
със система за електронни разплащания. С оглед по-голяма сигурност, електронно подадените искания могат да бъдат 
подписани с квалифициран електронен подпис, издаден от който и да е от доставчиците на удостоверителни услуги, 
акредитирани от Комисията за регулиране на съобщенията. 
За да бъдат още по-лесни за ползване, услугите специално са разработени с еднакъв интерфейс, което да не отнема 
време на потребителите за ориентиране при използването на всяка една от тях. По същия модел са разработени и 
електронните услуги и в други държави членки на Европейския съюз, за да не се затрудняват и потребители, чиито 
бизнес интереси не са ограничени на територията на една държава. 
Ако използват електронните услуги заявителите и притежателите на марки ще си спестят времето и усилията за търсене 
на информация, която чрез електронните модули им се предоставя автоматично, за излишна кореспонденция за 
отстраняване на формални грешки или за физическото им доставяне до Патентното ведомство. 
Електронните услуги са достъпни чрез Портала за марки и дизайни на интернет страницата на Патентното ведомство 
(www.bpo.bg) или директно от адреса portal.bpo.bg. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ ЕК прогнозира продължителен икономически застой в България 
Реалният ръст на БВП за период от три години трудно ще надхвърли 1% 
България я чака продължителен период на икономически застой. Притесненията са свързани основно с влошаването на 
фискалната позиция на страната, банковата криза, значителното намаляване на потоците от чуждестранни инвестиции, 
дефлацията, свиващия се кредитен пазар и слабото вътрешно потребление. В крайна сметка комбинацията от тези 
негативни фактори ще доведе до една стагнираща икономика поне до 2016 г. 
Това става ясно от есенната прогноза на Европейската комисия (ЕК), обявена във вторник. В нея комисията ревизира 
надолу очакванията си за тази и следващата година, като прави прогноза за 2016 г., която не е никак обнадеждаваща. От 
анализа се вижда, че за период от три години реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България трудно ще 
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надхвърли 1%, а през 2015 г. дори ще е наполовина на тази стойност. В пролетната прогноза очакванията за реалния 
растеж бяха двойно по-големи. 
Основни рискове 
Комисията отбелязва, че рисковете пред българската икономика, споменати още в пролетния доклад, реално са се 
сбъднали. Европейската икономика се е забавила, което автоматично удря българския износ. Друг сериозен риск е 
огромната ни зависимост от руския газ. В ситуация, в която има криза в отношенията между Русия и Украйна, 
прекъсването на доставките през зимата е реална опасност. Кризата с Корпоративна търговска банка (КТБ) и Първа 
инвестиционна банка (ПИБ) се е отразила върху доверието в цялата финансова система в страната. В доклада е засегната 
темата с недостатъчния надзор, което в крайна сметка остави стотици вложители без достъп до парите им. Сега се очаква 
стандартите да се затегнат, но това ще рефлектира върху кредитирането, а оттам и върху способността на фирмите да 
инвестират. Негативни последици от всичко това се очакват при пазара на труда и потреблението, смятат от ЕК. 
Фискални проблеми 
Бюджетният дефицит се очаква да се увеличи от 1.2% през 2013 г. до 3.6% от БВП през тази. Това е значително повече от 
планираното в първоначалния вариант на бюджета - 1.8%. Прогнозата е близка до заложената в актуализацията на 
бюджета за тази година, която беше предложена от служебното правителство през септември. За разлика от 
Министерството на финансите експертите на ЕК не очакват дефицитът да намалее сериозно през следващите години. Те 
са на мнение, че показателят ще се увеличи и през следващата година ще бъде 3.7% от БВП, а година по-късно – 3.8%. 
Общият брутен държавен дълг се очаква да се увеличи бързо от 18.3% от БВП през тази година до около 25% през 
следващата, което отразява не само финансирането на бюджетния дефицит за тази година, но и погасяването на 
голямата емисия облигации, която ще падежира през януари 2015 г. Заради очакваното емитиране на допълнителен 
дълг заради банковата криза показателят през 2016 г. се предвижда да надхвърли 30% от БВП. 
Мрачни прогнози 
Очакванията за вътрешното потребление също не са добри. През първите две тримесечия на тази година беше отчетен 
ръст. Той се движеше основно от по-високите доходи в публичния сектор, увеличението на пенсиите и заради 
дефлацията. Последните данни за потребителските нагласи, както и за търговията на дребно са дали причина на 
анализаторите от ЕК да смятат, че инерцията ще се загуби догодина. По същия начин брутното капиталообразуване в 
началото на годината е било задвижвано с публични средства и европейски пари. С изтичащите срокове на програмния 
период (2007 - 2013 г.), както и заради спрените програми, усвояването през следващите няколко години ще бъде 
значително по-малко. От друга страна, частните инвестиции се свиват през тази година. Такива са нагласите и за периода 
2015–2016 г. заради очакваните ниски печалби и несигурност. 
В унисон с очаквания икономически застой новините за пазара на труда също не са добри. Производството и 
строителството продължават да поддържат сравнително високо ниво на безработицата. Като цяло пазарът на труда през 
2014 г. се подкрепя от сезонната заетост във волатилния селскостопански сектор. Слабият икономически ръст ще доведе 
до малък спад на заетостта в периода 2014-2015 г., последван от лек ръст през 2016 г. Безработицата ще намалее от 13% 
през тази година до 11% през 2016 г. За съжаление причината за този спад ще се крие в демографската криза, която води 
до намаляване на икономически активното население в България. 
Дефлацията се е настанила трайно в икономиката на България от средата на 2013 г. Очакванията на ЕК са в края на тази 
година тя да бъде около 1.4%. Причината за нея може да се търси основно с падането на цените на енергийните ресурси 
на международните пазари, административното сваляне на цената на електроенергията и здравеопазването, 
поевтиняването на хранителните суровини. Разбира се, не може да се изключи и слабото вътрешно търсене. Някои от 
тези фактори имат временен характер и техните базови ефекти ще изчезнат през втората половина на 2014 г. Нещо 
повече, българското правителство реши да увеличи цените на електроенергията с 10% от октомври 2014 г., а акцизът 
върху тютюневите изделия ще се повиши през следващата година. Така хармонизираният индекс на потребителските 
цени (ХИПЦ) се очаква да се увеличи догодина до 0.4% и до 1% през 2016 г. 
Лек оптимизъм 
Най-обнадеждаващото в доклада е очакваното раздвижване на износа. През първата половина на тази година той се 
забави значително, но за периода 2015-2016 г. се очаква да има ръст, макар и умерен. Експортът ще расте както в посока 
ЕС, така и към трети страни. На фона на очакваното бъдещо свиване на вътрешното потребление делът на износа при 
формирането на БВП ще се увеличи през 2015 г., а балансът по текущата сметка ще е стабилен до 2016 г. - очаква се 
излишък около 2%. 
Бавно възстановяване в ЕС и много ниска инфлация 
Според есенната прогноза на ЕК икономическият растеж до края на годината както в ЕС, така и в еврозоната ще бъде 
слаб. Като цяло за 2014 г. се очаква ръстът на реалния БВП да достигне 1.3% в ЕС и 0.8% в еврозоната. Догодина ще има 
увеличение съответно до 1.5 и 1.1%, като се очаква нарастващо външно и вътрешно търсене. Очаква се през 2016 г. 
икономическата активност да се ускори съответно до 2 и 1.7% благодарение на укрепването на финансовия сектор 
(заради цялостната оценка, извършена от Европейската централна банка, и на продължаващия напредък в изграждането 
на банковия съюз), както и на ефекта от неотдавнашните структурни реформи. "Икономическото положение и 
състоянието на заетостта не се подобряват достатъчно бързо. Европейската комисия е решена да използва всички 
налични инструменти и ресурси, за да се повишат заетостта и растежът в Европа. Ние ще представим план за инвестиции 
в размер на 300 млрд. евро, за да дадем тласък на икономическото възстановяване и да го поддържаме. Ускоряването 
на инвестициите е от изключително значение за икономическото възстановяване", коментира при представянето на 
документа Юрки Катайнен, зам.-председател на ЕК, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността. 
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√ Пореден връх в доходността по българския държавен дълг 
За новия заем от 55 млн. лв. държавата плати 1.82% лихва 
Въпреки че разполагат със значителна ликвидност, инвеститорите на облигационния пазар отново поискаха високи лихви 
от държавата, за да я финансират. На проведения в понеделник аукцион на 2.6-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 
55 млн. лв. участниците предложиха средна доходност от 1.82%, което е с 31 базисни пункта по-високо от последната 
продажба на такива книжа, като имаше продажби и на 1.99%. Това показва, че участниците на пазара се подготвят за 
евентуални по-големи емисии на държавен дълг през декември, а също и че изискват по-висока рискова премия заради 
политическата несигурност и продължаващата неяснота по казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ). 
Лош резултат 
Постигнатата доходност по книжа с такъв матуритет е най-високата за годината и за пореден път потвърждава 
тенденцията на покачващи се лихви. В същото време презаписването бе ниско, малко над два пъти, което показва слаб 
интерес от страна на участниците. Според данните на финансовото министерство банки са придобили 73.42% от 
предложените книжа, пенсионни фондове - 16.58%, застрахователни дружества са записали 6.36% от облигациите, а 
договорните фондове са поели 3.64% от емисията. 
Това е неочаквано лош резултат с оглед на високата ликвидност, която имат, особено след падежа на български ДЦК за 
400 млн. лв. от миналата сряда. Възможно е инвеститорите да изчакват по-големи емисии на държавен дълг, след като 
през октомври финансовото министерство обяви, че ще се емитират извънредно облигации 4.5 млрд. лв. до края на 
годината. Ако пазарните участници дадат индикации, че разполагат с лимити в портфейлите за поемане на толкова голям 
дълг, това най-вероятно ще се случи през декември. Пред "Капитал" участници от пазара вече коментираха, че 
държавата разполага и с други възможни за набиране на ресурс, след като не разполага с време за емитиране на 
еврооблигации на международните пазари, но за да се възползва от тях, трябва бързо да се сформира правителство. 
Какво означават високите лихви 
От лятото насам най-голямо повишение има в доходността на краткосрочните и средносрочните ДЦК - 2.6- и 5-
годишните. По-малко е нарастването при дългосрочните и тези в евро. Това означава, че инвеститорите виждат най-
голям риск в краткосрочнен план, или казано по друг начин, те не вярват че настоящата ситуация (политическа и 
икономическа) ще се промени в следващите 2-3 години. В този дух е прогнозата на Европейската комисия за растежа за 
тази и следващата година - съответно 1.2% и 0.6%, което означава още продължителна стагнация на икономиката. 
Високите лихви са ефект от лошата икономическа политика и влошената среда за бизнес и в крайна сметка удрят 
директно данъкоплатците - държавата плаща по-високо лихви от бюджета. 
В момента всичко това се тълкува от анализатори и като сигнал, че предстоящото набиране на ресурс до края на годината 
ще е трудно и неизгодно за гражданите. Вече има и прогнози, че се случва най-лошият сценарий за държавата, при който 
се формира дългосрочен тренд на покачване на доходността по държавните ценни книжа, което ще доведе и до по-
високи лихви по банковите кредити за бизнеса и населението. 
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Вестник Преса 
 
√ Кредитори настояват: Оманският фонд да спасява КТБ 
Страната ни не е кандидатствала в Европейския банков надзор 
Международни кредитори в КТБ искат властите у нас да преразгледат спасителната оферта на консорциума, в който 
участват оманският фонд, австрийският ЕПИК и лондонската компания „Джемкорп“. Това пишат в отворено писмо до 
правителството облигационерите в поставената под надзор банка, цитирани от Ройтерс. 
Те предупреждават властите, че ако допуснат фалита на КТБ, това ще излезе на държавата по-скъпо, отколкото ако 
финансовата институция бъде спасена. Сметките показвали, че ако държавата фалира трезора, това ще й струва 6 млрд. 
лв., а спасяването ще излезе 2,3 млрд. лв. 
В писмото се предупреждава и за опасността от „заразен“ ефект, ако БНБ отнеме лиценза на КТБ. „Отнемането на 
лиценза ще принуди стотици бизнеси да затворят, ще доведе до загуба на работни места и може да хвърли страната в 
рецесия“, посочват кредиторите. 
Облигационерите са чужди инвеститори от САЩ и Европа, които купиха облигации от банката за 150 млн. долара, но КТБ 
обяви, че няма да може да ги изкупи обратно, след като бе поставена под особен надзор. 
Междувременно днес стана ясно, че България не е кандидатствала за влизане в Евро- пейския банков надзор. Даниел 
Нуи, която е член на Европейската централна банка и отговаря за надзора, обясни, че подобно заявление официално не е 
получено. 
Влизането в Европейския банков надзор бе определено като приоритет след поставянето на КТБ под особен надзор. В 
средата на юли след консултации при президента Росен Плевнелиев от БНБ обявиха, че са осъществили контакт с 
изпълнителния съвет на ЕЦБ като част от подготовката за разговор между държавния глава и президента на ЕЦБ. Такъв 
обаче явно още не се е осъществил. От БНБ обявиха днес пред „Преса“, че кандидатстването не е тяхна работа и е 
свързано с политически ангажименти. 
 
Вестник Сега 
 
√ Валутният борд и данъчната система се запазват 
Новото управление ще съживява Странджа, Сакар и Северозапада. Обещава подкрепа за тридетния модел и 
пенсионна реформа 
Общи формулировки, добре познати от предходни правителства, обещания и отделни свръхамбициозни задачи правят 
впечатление в програмната декларация, около която постигнаха съгласие ГЕРБ и Реформаторският блок. Конкретика в 
ангажиментите липсва, става ясно от черновата на документа, с която "Сега" разполага. Декларацията трябваше да бъде 
публично представена вчера, но до редакционното приключване на броя това така и не стана. 
В областта на публичните финанси в документа на няколко пъти с различни формулировки се обещава едно и също - 
стремеж към поддържане на нисък дефицит и нисък държавен дълг. Не се говори за ефективност на разходите. Обещава 
се те да не надхвърлят 40% от БВП, но това така или иначе е вменено по закон задължение. Говори се за повишаване на 
приходите в хазната чрез структурни промени в приходните агенции, но се дава знак, че спешно сливане на НАП и 
митници няма да има и към подобна стъпка може да се пристъпи след детайлен анализ. За данъците е посочено най-
общо "запазване на данъчната система", без да е ясно какво се разбира под това. 
Бъдещото правителство ще работи за влизане на България в Европейския банков съюз, обещава да опази валутния борд 
до влизане в Еврозоната. Сред приоритетите са смяна на ръководството на БНБ, както и публичност на кредитната 
история на КТБ. От документа се подразбира, че това може да се случи и без да се приема специалният проектозакон на 
ДПС за публично обявяване на депозанти и кредитополучатели. В областта на управлението на еврофондовете се 
обещават отново неизпълнени обещания от предходния мандат на ГЕРБ - приемане на закон за управление на 
средствата от ЕС и опростяване на правилата. 
Общи приоритети без конкретика присъстват и в социалната политика. Някои от задачите се подразбират (като 
продължаване на изпълнение на младежката гаранция с европейски пари). Други формулировки дават безкрайно поле 
за интерпретации - "насърчаване на отговорното родителство" и "устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсии 
съобразено с темповете на икономически растеж". Въпреки ясния хоризонт на пенсионната реформа за нея само се 
споменава, че ще продължи, без да се посочва нито откога, нито как. Ненужно се заявява "запазване достигнатите нива  
на социалните помощи и плащания", макар че намаление не е имало дори по времето на Симеон Дянков. Има и 
амбициозни заявки - изцяло нов Кодекс на труда, подкрепа на тридетния модел и възстановяване на заетостта сред 
самонаетите и в семейните фирми. 
Малко по-ясни са намеренията в областта на образованието. Предлага се сериозна промяна във финансирането на 
държавните вузове - поне 50% от субсидията да зависи от качеството на образованието в тях. Говори се за 
"равнопоставеност и конкуренция на всички форми на училищно образование и улесняване на валидирането на 
знанията и уменията на учениците". От една страна, това означава финансиране и на частни училища и детски градини. 
От друга страна, според участници в преговорите ще се даде възможност на ученици, които са придобили определен 
обем от знания извън училище да ги валидират. Не се обсъжда обаче легализиране на обучението вкъщи, научи "Сега". 
Направена е и обща заявка за нарастване средствата за образование, но без детайли. Прави впечатление специалното 
внимание, което е отделено на "възпитанието и обучението, които формират национално самочувствие и патриотичен 
дух". Вероятно това е реверанс към Патриотичния фронт, който иска въвеждането на нов предмет "патриотизъм". 
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Схематично и предпазливо е описана работата в здравеопазването. На болниците, които тази година страдат от хронично 
недофинансиране, се обещава "предвидимост на финансовия ресурс". На базата на електронна здравна карта ще се 
разкриват болнични консорциуми - обединение на различни видове болници по региони. Ще се обсъжда предложение 
на реформаторите за въвеждането на допълнителни здравни фондове, разказаха от преговарящия екип. За увеличаване 
на осигуровките не се говори, но ще има пакет за повишаване на събираемостта. 
Сектор "икономика" 
И тук има много декларации, но няма нито една дума как ще бъдат изпълнени задачите. Сред тях попадат ускоряване на 
растежа, подкрепа за бизнеса и др. Ударно саниране на блоковете и строителството на "Южен поток" по европравилата 
предвиждат приоритетите в енергетиката. Бъдещото правителство ще преразгледа новите енергийни проекти и тяхната 
икономическа ефективност. Стойността на тока ще бъде справедлива и поносима, а това ще стане не чрез изкуствено 
задържане на цените, а чрез енергийна ефективност и конкуренция между производителите. Това ще се гарантира и с 
нов състав на ДКЕВР, а енергийната ефективност ще стане факт за 50% от блоковете до 2 г. Самите собственици ще бъдат 
образовани как да пестят енергия. Планира се още либерализация на пазара на ток и газ и възможност всеки сам да 
избира доставчика си. Това обаче едва ли би могло да се счита за приоритет, при положение че е европейско изискване, 
което България трябваше да изпълни още през 2012 г. и затова срещу страната бе започната наказателна процедура. Ще 
се разработват собствени находища на нефт и газ, а мораториумът върху сондажи за шистов газ ще се запази. 
Основен приоритет в регионалната политика е Северозападна България. "Хроничната икономическа изостаналост на 
региона" ще се преодолява с наливане на по 1 млрд. лв. годишно. Съживяването на отделни райони е една от основните 
задачи на бъдещото правителство, а за развитие са посочени Странджа, Сакар и Родопите. В транспорта водещ 
приоритет е магистрала "Хемус". 
В областта на екологията една от най-важните задачи ще бъде промяната в процедурите за оценка на състоянието на 
околната среда. Другата е създаване на единен национален регистър на водната инфраструктурата и национална 
информационна система за управление на водите. 
Сектор "Сигурност" 
Реформаторският блок приема изцяло идеите на ГЕРБ за промени в сектор "Сигурност", което в повечето случаи означава 
връщане нещата постарому, както в предишния мандат на ГЕРБ. Основната реформа е изваждане на Главна дирекция 
"Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) от ДАНС. Друго намерение е написването на закони за Националната 
разузнавателна служба и за Националната служба "Охрана" - нещо, за което не стигна предишният мандат на ГЕРБ, както 
и съсредоточаване на всички специални разузнавателни средства под шапката на новосъздадената агенция "Технически 
операции" (ДАТО), която е на подчинение на Министерския съвет. На практика това значи, че ДАНС няма да могат да 
подслушват. Няма яснота какво се крие зад обещанието за "бързи организационни мерки за контрол върху незаконните 
емигранти", нито под "политически усилия за приемане в Шенген". Новото правителство си поставя и приоритет - 
разтоварване на МВР от несвойствени дейности и съсредоточаване на полицаите върху събирането на доказателства - 
един от основните дефекти на полицейското разследване. 
По ключовия сектор "Правосъдие" съвместната програма се е събрала в 7 точки, които по-скоро се припокриват със 
заявеното в предизборната програма на Реформаторския блок. Предвижда се търсене на консенсус в парламента за 
промяна в конституцията и преструктуриране на съдебната власт. Споменава се и дългосрочна стратегия за реформиране 
на правосъдната система и промяна в Закона за съдебната власт и изпълнение на препоръките от докладите на Брюксел. 
Не става ясно обаче дали се има предвид стратегията, представена от служебния правосъден министър Христо Иванов. 
Ако ще се следват препоръките на Брюксел обаче, това би трябвало да означава и разделяне на Висшия съдебен съвет на 
прокурорска и съдийска камара и прекратяване на политическото влияние в прокуратурата. От предизборната програма 
на ГЕРБ е влязло само електронното правосъдие. Нов наказателен кодекс не се споменава. 
Нови закони за консулската защита, за електронни консулски услуги и за система за реагиране в случаи на бедствия и 
извънредни ситуации се предвижда в сектора "Отбрана". Предвижда се засилване на ролята на армията при бедствия. 
Планирано е създаването на катастрофичен пул - специален фонд за подпомагане на пострадалите, както и снабдяване 
на областните управители с резерв за бедствия. 
Въпреки напъните на служебното правителство да пише планове за модернизация на армията от програмата не става 
ясно дали тя ще бъде следвана. Само витиевато е посочено, че ще има "приемственост и устойчивост на развитието на 
въоръжените сили чрез провеждане на реалистична отбранителна политика". Има намек за прекратяване на 
зависимостта от съветското въоръжение. Това означава, че все пак ще се тръгне към купуване на западни изтребители. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Усвояват 1 млрд. и 400 млн. лв. по ОП „Транспорт“ до 2016 г. 
София. До края на 2015 година около 1 млрд. и 400 млн. лева следва да бъдат усвоени по „Оперативна програма 
Транспорт 2007-2013“. Това обяви пред журналисти министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Николина Ангелкова, по време на посещението на фотоизложба: „Оперативна програма Транспорт 2007-
2013 в кадри“. 
Тя обясни, че няма загуба на средства до края на 2014 година. Относно планираното увеличение на цените на билетите в 
БДЖ, Ангелкова заяви, че темата не се коментира. „В момента да дневен ред е графикът за движение на влаковете, който 
обсъждаме с БДЖ и НКЖИ. Тема, свързана с увеличаване на цените на БДЖ на билетите не е на дневен ред. Новият 
график за движение на влаковете се очаква да влезе в сила през месец декември“, заяви Ангелкова. 
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Тя допълни, че детайлите, ще бъдат представени,когато се уточнят, понеже всяка година графикът за движение на 
влаковете се актуализира. Фотоизложбата "Оперативна програма Транспорт 2007-2013 в кадри“е свързана с 
публичността на изпълнението на програмата. Повече от 80 картиниилюстрират изпълнението на големите 
инфраструктурни проекти по ОП "Транспорт 2007-2013. 
Ангелкова каза още, че следващата седмица предстои да се свика първият консултативен съвет със социалните 
партньори и със синдикатите, във връзка с мерките, които са се взели за повишаване на безопасността, условията на труд 
и обучението на персонала. 
„На това заседание ще приемем правилата за работа на съвета и един път месечно ще се правят заседанията на съвета, 
за да може да се контролира изпълнението на тези мерки. Тези мерки са свързани основно с контрола както по 
отношение на системите за автоматично-локомотивна сигнализация, за радио-диспечерксата връзка", допълни 
Николина Ангелкова. 
„Имаме нужда от минимум 30 души стрелочници, които да работят по гарите, които са на ръчно управление, защото 
основно инциденти се случват при така наречените „развързани гари", които се ремонтират и където влаковете 
задължително трябва да влизат с до 25 км/ч", заяви още Ангелкова. 
 
√ Стоян Мавродиев: За КТБ отговорност носи БНБ 
София. В случая с КТБ отговорност носи БНБ, която е надзорният орган, обясни председателят на Комисията за финансов 
надзор Стоян Мавродиев пред бТВ във връзка с поисканата му оставка в петък. 
Аз уважавам институционалната коректност и не бих си позволил да сипя обвинения срещу БНБ. Трябва да се четат 
законите на страната, да се знае коя институция какви правомощия има. Всичко останало е манипулация и преследване 
на други цели. Единственото общо е, че в името на комисията ни има думата "финансов". Моята функция е по отношение 
на финансовите рискове. БНБ трябва да определя дали има проблеми в една банка, каза той. 
Оттук нататък може да се премине към обявяване на несъстоятелност на банката, посочи председателят на Комисията за 
финансов надзор. Ако има инвеститор, желаещ да оздрави банката би било много добре, но засега нямам такава 
информация. 
 
 


