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Вестник 24 часа 
 
√ Парламентът ще обсъди поемането на външен държавен дълг 
Парламентът ще обсъди проект за решение за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг, 
внесен от Министерски съвет. В рамките на дневния ред на депутатите предстои гласуване на Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, информира "Фокус".  
Очаква се в пленарна зала първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията, внесен от Николай Нанков и група народни представители. Волен Сидеров и група народни представители 
и Министерски съвет внасят за първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху 
добавената стойност. 
Очаква се депутатите да дебатират по време на първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица, които са внесени от лидера на ПП „Атака” Волен Сидеров и група 
народни представители и от председателя на ПГ на „БСП – лява България” Михаил Миков и група народни 
представители. 
 
√ Приеха актуализацията на бюджета на първо четене 
Депутатите приеха на първо четене актуализацията на бюджета. 
"За" гласуваха 123 депутати, "против" - 42, въздържали се - 41 от общо 206 гласували депутати. 
След повече от четири часа дебати законопроектът беше подкрепен от парламентарните групи на ГЕРБ, АБВ и 
Реформаторския блок Народните представители от Патриотичен фронт гласуваха „за” с изключение на един. Депутатите 
от БСП и Атака гласуваха против. 26 депутати от ДПС гласуваха с „въздържал се”, а един – против. От ПГ на БДЦ също 
гласуваха с въздържал се. 
 
√ Ройтерс: България ще вземе заем от 1,3 млрд евро от чужди банки 
България иска да вземе около 1,3 милиарда евро (1,6 милиарда долара) като мостово финансиране от чуждестранни 
банки до края на годината, което ще бъде рефинансирано с чуждестранни ценни книжа през 2015 г., съобщи Ройтерс, 
цитиран от БГНЕС. 
България, която е сред страните с най-нисък дълг в ЕС, трябва да вземе 4,5 милиарда лева (2,9 милиарда долара) през 
2014 г., за да запълни дупката в бюджета и да заздрави банковата си система след рухването на Корпоративна търговска 
банка. 
Чуждестранни банки, сред които Ситигруп и Уникредит, Сосиете Женерал, Дойче банк и Ейч Ес Би Си, са проявили 
интерес да предоставят мостово финансиране, съобщават източниците. Други потенциални кандидати за заема, който 
трябва да бъде договорен в идните две-три седмици, са Интеса Санпаоло, БНП Париба, Кей Би Си и Райфайзен, 
съобщават двама от източниците. 
Трети източник допълва, че Джей Пи Морган и Банк ъв Америка може да вземат участие, уточнявайки, че финансовото 
министерство вероятно ще определи банките по-късно тази седмица. "Сумата на мостовото финансиране е сериозна за 
търговски банки, така че това ще бъде общо усилие на четири-пет банки", разкрива запознат източник, пожелал да 
остане анонимен. "Заемът е необходим, тъй като няма достатъчно време за излизане на глобалните пазари тази година, 
но финансовото министерство вероятно ще трябва да го направи през първата половина на идната година", допълва 
източникът. 
Правителството планира да вземе други 2 милиарда лева на местния пазар. България трябва да внесе в своя Фонд за 
гарантиране на влоговете в банките около 2 милиарда лева, за да покрие гарантираните депозити в КТБ. Други 1 
милиард лева ще бъдат използвани за рефинансиране на държавната подкрепа за Първа инвестиционна банка, третата 
най-голяма в страната. 
Новото правителство на България трябва да получи одобрението на парламента за увеличаване на целта за дефицит на 
3,7% и за вземане на нов дълг. Парламентът трябва да пристъпи към първо гласуване по-късно днес. "Ще поискаме от 
парламента да ни позволи да проведем разговори и да уредим вземането на нов дълг, така че да можем да действаме 
бързо, след като поправките в бюджет 2014 бъдат окончателно одобрени", заявява пред Ройтерс говорителка на 
финансовото министерство. 
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√ 700 лв. начална заплата за млади специалисти в Пазарджик, липсват подготвени кадри 
Бизнесът е изправен пред все по-задълбочаващия се проблем с липсата на квалифицирани кадри. Голяма нужда от 
специалисти изпитват в момента в хранително-вкусовата и машиностроителната индустрия, съобщи Нова ТВ . 
У нас най-голям е недостигът на квалифицирани кадри в Пазарджик. Бизнесът в момента изпитва остра нужда от 
специализирана работна ръка в месопреработвателния и млечния сектор, както и в хлебопроизводството. За да привлече 
повече млади специалисти и то още от учебната скамейка, бизнесът предлага атрактивни стипендии и бонуси за 
гимназистите. 
Стартова заплата от 700 лева предлагат на младите специалисти фирмите в Пазарджик. Такива кадри обаче няма. 
Дефицитът им спъва работата на десетки предприятия в региона. 
Росен Радуванов е собственик на завод за колбаси. В момента има нужда от 50 специалисти в хранително-вкусовата 
промишленост. 
 „Трудно е да се намерят такива, защото ги няма. Просто не са създадени. Такива няма създадени. Последните 
специалисти, които тук са завършили Техникума по месопреработка в София, са може би вече 50-годишни, които са с 
това специализирано образование”, обясни Радуванов. 
За да реши кризата със специализирана работна ръка, бизнесът настоява местната власт да разкрие в училищата 
специализирани паралелки, които да обучават кадри за производството им. 
 „В Паздарджик ще разкрием паралелки, които ще задоволяват нуждите най-общо казано на хранително-вкусовата 
промишленост в нашия регион по отношение на кадри, свързани с млекопроизводство, хлебопроизводство и 
производство на сирене и кашкавал”,каза кметът на Пазарджик Тодор Попов. 
От своя страна предприятията са готови да последват европейския модел. Поемат изцяло издръжката на учениците, 
които държавните училища подготвят за бизнеса им. Освен трудови договори, на учениците се предлагат и други 
стимули. 
 „Ще се предложат примерно стипендии от порядъка на 40 лева на месец. Съответно, карти за безплатно пътуване на 
тези хора до училището, което се определи”, каза собственикът на завод за колбаси. 
Машиностроителна фирма е поръчала вече на местния Механотехникум да подготви за нуждите й 23-ма специалисти. 
Деветокласникът Кристиян веднага се записал в паралелката. 
 „Шансът пред мен е като завърша, да започна стабилна работа, вместо да съм безработен и то срещу добро заплащане”, 
каза Кристиян Минчев. 
Освен че поощрява образованието, бизнесът решава и още един проблем в малките градове – стопява високата 
безработица сред младите хора. 
За да се справи в тази ситуация, бизнесът ще разчита изцяло на държавата, особено на Образователното министерство. 
 
√ Кабинетът гласува коледни надбавки за пенсионери и учители 
Очаква се днес Министерският съвет да одобри намеренията на премиера Бойко Борисов и финансовия министър 
Владислав Горанов да дадат коледни добавки на пенсионерите, пише Нова тв. 
След седмица обмисляне кабинетът все пак намери средства за възрастните хора. Близо 1,3 милиона пенсионери ще 
получат добавки през декември. По 40 лева отгоре ще има за хората с пенсии до 286 лева. Парите ще се осигурят с 
икономии от административни разходи и забавяне на някои проекти. 
Премии в края на годината ще получат и учителите от всички общински училища и детски градини. За тях кабинетът ще 
отдели 4 млн. лв. Парите ще се дават за добри резултати и ще дойдат от бюджета на образователното министерство. 
 
Вестник Труд 
 
√ Иван Искров подава оставка до седмица 
До седмица дългогодишният управител на Българската народна банка Иван Искров ще подаде оставка. Като 
компенсация за предсрочното прекратяване на мандата той ще бъде избран за представител на България в 
международна финансова институция, съобщиха пред „Труд“ източници от ГЕРБ. 
В 12 часа вчера управителят на БНБ се появи на непланирана предварително среща с премиера Бойко Борисов в 
Министерския съвет. Тя е била по искане на гуверньора. След около 25 минути Искров напусна сградата в служебния си 
мерцедес, без да спре пред чакащите го журналисти. Според запознати на излизане от кабинета на премиера 
управителят на БНБ е бил видимо изнервен и е заявил, че няма да говори с медиите. 
За наследник на Искров управляващите обсъждат няколко варианта. Според слуховете сред кандидатите е бившият 
председател на Сметната палата Валери Димитров, който беше сменен при кабинета „Орешарски“. Той обаче отрече с 
него да са водени такива разговори. 
„Никой не ми е предлагал, но дори и да ми предложат няма да се съглася“, каза Димитров пред „Труд“. 
В оборот се завъртяха също имената на сегашният подуправител на БНБ Калин Христов и на шефа на Комисията за 
финансов надзор Стоян Мавродиев. Вчера двамата не отговаряха на мобилните си телефони. По-нереалистични 
варианти за поста са други две имена, които се спрягаха вчера – на служебния министър на финансите Румен Порожанов 
и на Светослав Гаврийски, който бе управител на БНБ в периода 1997-2003 г., а сега е главен изпълнителен директор на 
„Алианц Банк България“. 
Още в края на юли Борисов поиска оставката на Искров заради лошия контрол на БНБ над банковата система у нас, 
предизвикал кризата в КТБ. Преди седмица в същия дух се изказа и министърът на финансите Владислав Горанов. Вчера 
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председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова призова отговорност за кризата с КТБ, чийто 
лиценз беше отнет наскоро, да понесе целият управителен съвет на БНБ начело с Искров. 
В края на октомври Искров заяви, че ще подаде оставка веднага щом бъде намерено решение за КТБ и след сформиране 
на стабилно управляващо мнозинство. 
 
√ Над 7000 фирми с пари от европрограмата за бизнеса 
Около 7000 фирми може да получат пряко средства от новата европрограма за бизнеса. Това става ясно от последния 
вариант на „Конкурентоспособност“, одобрен от правителството. Общият й бюджет е 1,39 млрд. евро. 
Най-много фирми се очаква да получат пари за купуване на нови машини, повишаване на производствения капацитет и  
навлизане на нови пазари. За това са отделени близо 697,5 млн. евро от новата програма. Част от тях са за насърчаване 
на предприемачеството. Приоритетно ще се подпомагат нови фирми в областта на здравеопазването, услугите, свързани 
със застаряването на населението, културните и творческите индустрии. 
Около 295,3 млн. евро са отделени за иновации във фирмите и разработването на нови продукти. Част от тях ще са за 
създаване на инфраструктура за научни изследвания. Сред планираните инвестиции е развитието на технологичния парк 
в София. 
По програмата ще се финансира и подобряването на енергийната и ресурсна ефективност на фирмите. 
45 млн. евро са предвидени за газовата връзка между България и Сърбия. 
ПОДКРЕПА 
Средства от ЕС за 39 града 
Подкрепа за 39 града предвижда последният, одобрен от кабинета вариант на програмата „Региони в растеж“ (2014-2020 
г.). В предишните текстове на програмата се предвиждаха европари за 67 града, но ЕК искаше редуциране на броя. В 
последния вариант на програмата са заделени 106 млн. евро за географски области, най-силно засегнати от бедност и 
социална изолация. Общият бюджет на програмата е 1,542 млрд. евро. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Нова идея - национализация на частните пенсионни фондове 
КФН и финансовият министърт са обсъждали идеи дали могат да вземат пари от осигурителната система  
Частична национализация и намерение за пренасочване на част от вноските от частните пенсионни фондове към 
държавната система. Такива идеи се обсъждат между представители на Министерството на финансите и Комисията за 
финансов надзор, съобщиха за "Капитал Daily" три независими източника. Според тях финансовият министър Владислав 
Горанов и председателят на КФН Стоян Мавродиев са обсъждали идеята в понеделник вечерта, а според информация от 
един представител на сектора на срещата е присъствала и председателят на бюджетната комисия в парламента Менда 
Стоянова. 
Конкретните планове все още не са готови, но целта е една – държавата да получи по някакъв начин спешно пари, дори 
това да е в нарушение на конституцията и правата на осигурените. По информация на един от източниците ни на срещата 
в КФН е търсен вариант как пари от частните фондове да се насочат към държавата. 
Окончателно решение засега не е взето, но дори споменаването на думата национализация може да разклати системата 
и доверието в нея. Това всъщност от дни правят от БСП. Те поискаха в закон да се запише, че част от парите за 
гарантираните влогове в КТБ трябва да бъдат взети от пенсионните фондове. Във вторник при обсъждането на бюджета 
председателят на партията Михаил Миков пак предложи да се вземат "например от десетките милиарди замразени 
средства от доброволните пенсионни фондове".  
Кой мисли 
Идеята е била на финансовия министър Владислав Горанов, силно подкрепена и доразвита от председателя на КФН 
Стоян Мавродиев и е срещнала положителен отклик и у зам.-председателя на осигурителния надзор Ангел Джалъзов. 
Няма информация на обсъждането да са били поканени представители на сектора, синдикати или работодатели. 
"Не знаем за подобна среща и обсъждания. Можем да имаме забележки към начина на инвестиране на някои от 
фондовете, но не и към капиталовия стълб като цяло, нито смятаме, че е разумно неговото национализиране", 
коментира Димитър Манолов от КТ "Подкрепа". 
Четирима представители на пенсионните фондове също обясниха, че не са чували за подобна идея. Източник на 
"Капитал" оттам обясни, че подозира, че Мавродиев предлага и подкрепя всякакви идеи, за да се пребори за поста на 
управител на БНБ. 
От работодателска организация обясниха, че в момента има множество проверки от КФН и ДАНС в пенсионните 
фондове, което може да се тълкува като подготовка за удар върху втория стълб и популярно обяснение на 
национализацията на част от активите им. 
До редакционното приключване на броя от КФН не отговориха на въпроси за срещата и резултата от нея. 
До момента от управляващите не са изричали гласно подобна идея. В предизборната кампания Менда Стоянова обясни, 
че обсъждат вариант работещите при тежки условия на труд (първа и втора категория) да избират сами дали да се 
осигуряват в професионалните фондове или в държавната система към Националния осигурителен институт. Но това е 
малка част от сумата. 
Представители на пенсионни компании в България коментираха, че са чували за предложението. И припомниха случая от 
2011 г., когато правителството на ГЕРБ реши част от парите на осигурените, работещи тежък труд, да се национализират – 
т.е. да бъдат прехвърлени към НОИ, което да доплати изплащането на по-високи пенсии. Впоследствие 
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национализацията беше обявена от Конституционния съд (КС) за противоречаща на основния закон. Преведените пари 
бяха малко над 100 млн. лв., получени от НОИ в началото на 2011 г. След това изплащането на пенсии от 
професионалните фондове беше отложено за 2015 г. 
Мисли за национализация 
На срещата в понеделник обаче е обсъдена и по-едра идея за намиране спешно на пари - за прехвърлянето под някаква 
форма на част от активите на пенсионните фондове. Според един от източниците предложението е да се използват 
примерите на Полша от последните години. Преди година правителството на Доналд Туск обяви, че близо 52% от 
активите на фондовете, които са основно в държавни ценни книжа, ще бъдат прехвърлени към държавата, а книжата – 
занулени. По-рано беше направено и намаление на вноските, които работещите правят в частната система – от 7.3% те 
паднаха на 2.8%. Така през февруари правителството на Полша получи 153 млрд. злоти (50.4 млрд. долара) в полски ДЦК. 
Едновременно с това, подобно на Унгария, на работещите беше дадена възможност да избират дали да останат в частен 
фонд, или да се насочат към държавната система. 
Добрата новина е, че засега решение няма. Защото каквато и да е национализация ще свали драстично доверието на 
инвеститорите в страната. За пенсионната система пък това ще е удар върху малкото вярващи, че с лични партиди все пак 
има надежда да получат съразмерна на заработеното пенсия. 
Предложение и за нов гаранционен фонд 
Сред другите идеи, обсъждани от българската КФН, е създаването на гаранционен фонд, който да гарантира 
изплащането на пенсии при фалити на осигурителни компании. Подобен ход би бил по-скоро популистки и ако се 
допълва с вноски от компаниите, може да доведе до повишение на такси или да спре намалението им. Ако попълването 
му става с пари от вноските, това ще натовари или служителите, или работодателите. Смисълът му обаче не е много ясен 
– по закон пенсионният фонд, в който са личните партиди, не е юридическо лице и не може да фалира. Всички пари на 
осигурените са в отделни сметки и се инвестират независимо от средствата на дружеството. Тоест – дори пенсионна 
компания да фалира, това няма как да засегне парите на осигурените. 
Единственото, което би могло да ги засегне, е загуба на доходността – за нея обаче няма възможност да се възстановява 
чрез гаранционни схеми. Сега Кодексът за социално осигуряване изисква доходът на нито един фонд да не пада под 
минимална граница, определяна от КФН. Когато това се случи, разликата се възстановява с пари от резервни сметки на 
дружеството. Други държави имат опит в различна насока – задължителна гаранция, че при пенсионирането осигуреният 
ще има натрупани поне толкова пари, колкото е внесъл. Т.е. за целия период на осигуряването крайната доходност няма 
да е отрицателна. 
 
√ Милиард и половина чака одобрение от Брюксел 
Новата програма "Региони в растеж" беше официало подадена, по старата има проблемни проекти за 106 млн. евро  
Новата оперативна програма "Региони в растеж" вероятно ще бъде одобрена от Европейската комисия още до края на 
тази година, съобщиха от Министерството на регионалното развитие (МРР). Окончателният проект мина през 
Министерския съвет и предстои да бъде изпратен в Брюксел. 
Ако бъде одобрена в сегашния си вид, програмата ще е една от малкото, по които още следващата година ще има 
възможност да се отварят мерки и да се финансират проекти. Както "Капитал Daily" писа, другата пратена в Брюксел до 
момента е "Развитие на човешките ресурси". Шанс има също за "Конкурентоспособност" и "Транспорт", но това е все още 
под сериозен въпрос. 
Междувременно министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова съобщи, че заради забавени плащания по 
сегашната програма "Регионално развитие" (ОПРР) под риск от загуба на средства само до края на тази година са проекти 
за 106 млн. евро. 
Новата ОПРР 
Програма "Региони в растеж" е с бюджет 1.54 млрд. евро, разпределен по осем оси за финансиране. Средствата се 
осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет и са предназначени за проекти в периода 
2014 - 2020 г. 
Най-много средства са предвидени по оста за градско развитие – 840 млн. евро. Мерките по тази ос включват пари за 
саниране на жилищни и административни сгради, също за подобряване на градската среда и на обществения транспорт.  
Тук ще попаднат и основните проекти за инвестиции на 39 големи града от първоначално предвидените 67. Постигнато е 
споразумение с Европейската комисия останалите 28 да се финансират по отделна ос - "Подкрепа за периферни 
географски области, най-силно засегнати от бедност", която е с доста по-скромен бюджет 106 млн. евро. 
Сред по-големите оси по програмата е и тази за развитие на регионалната пътна инфраструктура със 194 млн. евро. За 
образователна инфраструктура са предвидени 115 млн. евро, а за здравна - 83 млн. евро. Средствата за развитие на 
регионален туризъм до 2020 г. са 101 млн. евро. Предвидени са също пари за социална инфраструктура и за техническа 
помощ. 
Платено до момента  
Сегашната оперативна програма "Регионално развитие" е един от най-големите виновници за мащабната сума европари, 
която се очаква България да загуби тази година. Две от осите на програмата бяха спрени по времето на кабинета 
"Орешарски" – за градско развитие и за туризъм. След това плащанията от бюджета бяха спрени изцяло, като бяха 
размразени едва по времето на служебния кабинет. Според официалния сайт eufunds.bg за периода юни - октомври тази 
година разплатените средства по ОПРР са 84 млн. евро. Справката от октомври показва, че рискът от загуба се е покачил 
от 18.4 млн. евро към август на 38.1 млн. евро - предимно заради закъснението и неразплащанията. Това надали е 
окончателна оценка, защото сумата расте всеки ден. 
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Според Лиляна Павлова под риск само до края на тази година са проекти за 106 млн. евро. Сред рисковите е Северната 
скоростна тангента на София, която трябваше да се финансира със 150 млн. лв. по ОПРР. Заради проблем с 
отчуждителните процедури и заведените стотици съдебни дела проектът най-вероятно ще се провали. От Агенция 
"Пътна инфраструктура" опитаха извънсъдебни споразумения със собствениците на земи по трасето на пътя, но много от 
тях отказаха и в момента всичко зависи от хода на съдебните дела. 
Двете строителни министерства се сливат до 7 декември 
До 7 декември трябва да приключи очакваното сливане между Министерството на регионалното развитие (МРР) и 
Министерството на инвестиционното проектиране (МИП), съобщи министър Лиляна Павлова на среща с Камарата на 
строителите в България. Дотогава трябва да бъдат преработени 67 закона и над 100 наредби. Промяната ще върне 
старото Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което бе разделено на две при кабинета 
"Орешарски". Чрез Министерството на инвестиционното проектиране ДПС получи контрол върху важни звена като 
одобрението на инвестиционни проекти, устройствени планове и строителен надзор с предложението първо на арх. 
Калин Тихолов за министър, а след това – на близкия до него арх. Иван Данов. След закриването на министерството 
Лиляна Павлова увери, че в правомощията на местните власти ще бъдат върнати решенията за инвестициите на 
териториите им. 
 
Вестник Сега 
 
√ България върви към спорно увеличение на държавния дълг 
Финансовият министър преговаря с няколко чужди банки за 1.5 милиарда евро до края на седмицата 
В ненадейно свикано заседание вчера бюджетната комисия одобри проект на решение, според което Народното 
събрание ще упълномощи правителството да започне преговори за нов държавен дълг. Става дума за спешно 
осигуряване на заеми до 1.5 милиард евро (3 млрд. лева) до Нова година. Сумата е част от 4.5 милиарда външен и 
вътрешен дълг, който държавата смята да набере основно за покриване на бюджетния дефицит и за изплащане на 
гарантираните влогове в КТБ. За целта Министерството на финансите готви синдикиран заем за около 1.5 милиарда евро 
от чужди банки. Вчера "Ройтерс" съобщи, че България може да получи ресурса от банкови колоси като Сити банк, 
Уникредит булбанк, Дойче банк и др. 
Проекторешението, което е внесено от правителството и трябва да бъде гласувано в пленарна зала в парламента, на 
практика предвижда правителството да действа, без да чака актуализацията на бюджет 2014. Кабинетът може да 
подготви "поемане на външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните 
пазари, чийто размер в рамките на 2014 година не може да надвишава 3 милиарда лева при условия на последваща 
ратификация." Както поясни финансовият министър Владислав Горанов, до края на годината държавата трябва да си 
осигури "значителна ликвидност" за покриване на бюджетния дефицит, за продължаване на ликвидната подкрепа за 
банковата система и за осигуряване на до 2 милиарда лева за своевременно изплащане на гарантираните влогове в КТБ". 
Необходимите до Нова година средства ще бъдат отпуснати от банки, с които вече се водят разговори, потвърди 
министърът на финансите Владислав Горанов. "Графикът на предстоящите плащания от бюджета до края на януари 2015 
година изисква наличието на този ресурс. В противен случай има опасност в някакъв момент държавата временно да 
изпадне в ликвидна криза", посочи той. 
Чуждестранни банки, сред които "Ситигруп", Уникредит булбанк, "Сосиете женерал", Дойче банк и Ейч Ес Би Си, са 
проявили интерес да предоставят мостово финансиране на България, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свои 
източници. Други кандидати за заема, който трябва да бъде договорен в идните две-три седмици, са "Интеса Саопаоло", 
БНП "Париба", Кей Би Си и Райфайзен банк. Според Ройтерс "Джей Пи Морган" и Банк ъв Америка може да вземат 
участие, като българското финансово министерство вероятно ще определи банките в края на тази седмица. 
"Сумата на мостовото финансиране е сериозна за търговски банки, така че това ще бъде общо усилие на четири-пет 
банки. Заемът е необходим, тъй като няма достатъчно време за излизане на глобалните пазари тази година, но 
финансовото министерство вероятно ще трябва да го направи през първата половина на идната година", твърди 
източник на Ройтерс. 
От Реформаторския блок подкрепиха даването на мандат за преговори. Димитър Танев посочи, че тези две седмици са 
много важни, за да може правителството да договори възможно най-доброто. "Този ресурс има цена и знаем, че колкото 
по-малко време остава, толкова повече цената се вдига", обясни той. 
Горанов получи подкрепа и от бившия финансов министър Петър Чобанов, който сега е депутат от ДПС. Той апелира да 
не се драматизира тегленето на заеми. "Излишното напрежение около дълговите емисии и истеризирането им създава 
проблеми при самото емитиране на дълга. Надявам се с оглед толерантния тон в това НС тази дискусия да бъде по-
конструктивна", призова Чобанов. 
СЪМНЕНИЯ 
Поемането на нов заем за 4.5 милиарда лева в оставащите 45 дни до края на годината е рекордно в най-новата ни 
история след 2000 г. От тогава до момента никога не сме взимали такъв голям заем за толкова кратък период, коментира 
Христина Вучева, бивш министър на финансите, пред БГНЕС. Един от мотивите е съществуващият дефицит. Но в момента 
фискалният резерв е достатъчен да покрие дори увеличения дефицит. Дори бюджетният недостиг да достигне 2.4 
милиарда лева, той може да се финансира от съществуващия фискален резерв, смята проф. Вучева. За Фонда за 
гарантирането на влоговете са необходими под 2 милиарда лева. Но фондът трябваше сам да си набави недостигащите 
средства чрез заем. Той имаше достатъчно време, защото за недостиг се заговори още през юни. Сега вече е късно и 
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всички подкрепят идеята той да получи заем от държавния бюджет, който съм убедена, че фондът никога няма да може 
да върне. По моя преценка е достатъчна емисия нов дълг до 3.5 милиарда лева, смята проф. Вучева. 
 
√ Парламентът наля още 100 милиона лева в бездънната здравна каса 
Депутатите приеха вчера новата актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. След тричасови 
дебати парламентът реши НЗОК да получи още 100 милиона лева. По време на дискусията здравният министър Петър 
Москов обеща, че до края на месеца ще представи в Народното събрание своя план за реформи в сектора, заедно с 
необходимите нормативни промени. 
От стоте милиона 25 милиона лева са за лекарства за домашно лечение, плащани от здравната каса, а 10 милиона лева - 
за медицински изделия в болниците. 15 милиона лева допълнително ще отидат за онколекарства, а за болниците ще 
бъдат дадени още 50 милиона лева. 
Това е втора актуализация, след като през юли предният парламент гласува допълнителни 225 милиона лева за бюджета 
на НЗОК. Здравната система обаче остана в преразход, и то на фона на добрите постъпления от здравни вноски. По данни 
на НАП има преизпълнение на приходите от здравни осигуровки с 55.2 милиона лева.  
Министър Москов увери, че от 2015 г. ще се върви от заплащане за услуга към заплащане на резултати в 
здравеопазването, а реформите в сектора ще се базират на Доклада за здравето на нацията - пренебрегван досега 
документ. "Цялата концепция за това какво трябва да променяме, как трябва да променяме, брой болници, количество 
лекари, начин на финансиране на лекарства трябва да бъде следствие от ясните цели, които си поставяме. Защото е ясно, 
че има лоша картина на здравните показатели на нацията", обясни Москов. Той подчерта, че реформите няма да станат 
за няколко месеца или за една година, но "желанието на мнозинството е този път да бъде започнат". Министърът обяви, 
че ще търси подкрепа от всички парламентарни групи. 
Актуализацията на бюджета на НЗОК беше подкрепена от 169 депутати. Деветима от "Атака" гласуваха "против", а 27 
депутати от левицата гласуваха с "въздържал се". От БСП отправиха упреци, че новото правителство не е направило нищо 
за преодоляване на недостига и че предният кабинет на ГЕРБ носи отговорност за дефицитите на здравната каса. 
"Разбирам политическите аргументи и няма да страдам вътрешно от това, че няма да подкрепите актуализацията на 
бюджета. Нека да платим нужното за всичките си непоследователности в годините", коментира Москов, като припомни, 
че е министър само от 10 дни. 
 
Вестник Преса 
 
√ Бюджетната комисия разреши преговори за нов външен дълг 
Всички възможности ще бъдат използвани както за вътрешно, така и за външно финансиране и трябва повече 
време за това. Просто печелим време за разговори", обясни финансист финансовият министър Владислав Горанов 
Извънредно заседание на бюджетната комисия даде мандат на правителството и министъра на финансите да започнат 
разговори за поемане на външен дълг до 3 млрд. лева, превдаде "Дарик".  Тоест тази част от предвидения дълг от 4.5 
млрд. лв., заложен в актуализацията, ще бъде взета отвън. 
Заради краткото време до края на годината решението се е взело сега. Така то ще бъде валидирано при приемане на 
актуализацията, ще започнат предварителните разговори с банките, които евентуално ще дадат заема и ще влезе в сила 
възможността за вземане на дълг. 
„Всички възможности ще бъдат използвани както за вътрешно, така и за външно финансиране и трябва повече време за 
това. Просто печелим време за разговори", обясни финансист финансовият министър Владислав Горанов. 
По отношение за заема Горанов заяви, че е било споменато „мостово финансиране" и ще е такъв тип заем, тъй като за 
„облигации няма време". 
Според Чобанов въпросът е да се види какви са алтернативите, какво ще стане, ако не бъде потърсен и външен източник 
на финансиране. 
„Тогава означава, че тези 4.5 млрд. лв., които са предвидени в актуализацията, правителството ще трябва 
Министерството на финансите да ги набави от вътрешни източници, което ще направи цената им несъизмеримо по-
висока отколкото от външни източници, така че от тази гледна точка подобна стратегия е оправдана", коментира 
финансовият министър в кабинета „Орешарски". 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Парламентът обсъжда данъчните закони 
София. Парламентът ще обсъжда предложенията за промени в Закона за данъка върху добавената стойност и данъците 
върху физическите лица. Инициатор е партия "Атака", която предлага да отпадне ДДС-то върху хляба, лекарствата и 
учебниците с мотива, че мярката ще свали цените до допустими нива, а бюджетът няма да бъде ощетен. 
От "БСП - Лява България" настояват за премахването на плоския данък върху доходите на физическите лица и замяната 
му с прогресивно подоходно облагане. Целта на предлаганата промяна е да се разпредели справедливо данъчната 
тежест между хората с различни доходи. Очакваният ефект от тази данъчна реформа, според БСП, е тя да изиграе ролята 
на стимулиращ фактор за потреблението на стоки и услуги. 
Очаква се депутатите да дадат мандат на правителството да води преговори с банките, от които до края на годината ще 
бъде изтеглен заемът за външния дълг до 3 милиарда лева. 
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√ Плащат влоговете от КТБ през най-големите банки 
София. Гарантираните влогове до 196 000 лева от Корпоративна търговска банка, която вече е в несъстоятелност, ще се 
изплащат през големи банки с безупречна репутация. Техният списък ще бъде обявен на 25 ноември. Трезорите, през 
които гражданите ще могат да теглят парите си, ще бъдат около 5-6. 
В доста напреднала фаза са преговорите между Фонда за гарантиране на влоговете и Райфайзенбанк, Пощенска банка, 
Уникредит БулБанк и Обединена Българска Банка (ОББ) и Банка ДСК, научи "Стандарт". 
Причината е, че тези финансови институции имат голяма мрежа от клонове из цялата страна. Целта е гражданите да 
бъдат улеснени максимално и да си получат парите най-бързо. Влоговете ще започнат да се изплащат от 4 декември, 
както обяви председателят на фонда Росен Николов. Все още не е уточнен окончателният брой на банките, но се очаква 
да бъдат привлечени още поне една или две. 
За да се улесни процедурата, разпределението на вложителите в КТБ между банките, които ще изплащат депозитите, ще 
става в зависимост от последната цифра на ЕГН-то или БУЛСТАТ на всеки вложител. 
МНЕНИЕ 
Няма "света вода ненапита" за КТБ 
Лютви Местан, лидер на ДПС 
"Смирени" е лайтмотивът на политическия дискурс от пети октомври насам, но само смирението няма да е достатъчно. 
Необходим е катарзис - тежък, дълбок, всеобхватен катарзис не като емоционална категория, а като политическа 
наказателна отговорност, конкретна, именно защото е засегнат значим публичен интерес. Настояваме за ясна 
политическа и наказателна отговорност на основата на безспорно установената истина. По отношение на КТБ няма такова 
нещо като "света вода ненапита". Пет редовни и две служебни правителства се разполагат в периода на възникване и на 
набъбване като гъба след политически покровителски дъжд на това нещо, което днес трудно бихме могли да определим 
като банка. Не е ли било непорочно самото начало през 2000 г.? Това е било възмездно. Възмездността се появява днес 
под формата на месечни тлъсти семейни хонорари, наеми на недвижими имоти и прочие. Аз искам да знам кой от тези 
хонорари, било за консултантски услуги или за наеми, е с адрес Движението за права и свободи, за да се облъчва 
публичното съзнание упорито и систематично за КТБ като "банката на Сараите". Искаме да знаем истината, защото този 
син политически език, който сугестира българското общество с непрекъснатото продуциране на митологемите, трябва да 
се ваксинира. И единствената ваксина е истината. Ние нищо друго не искаме, затова и от първия ден на учредяването на 
43-ото народно събрание внесохме закон, който има за цел да свали банковата тайна, да разкрие всички обвързаности 
на публичните фигури с тази банка. Много интересно къде са цесиите. Да не би виновните за фалита да се окаже, че ще 
присвоят и активите чрез придобити цесии на 50% от стойността на влоговете. 
 
√ България и Румъния обсъждат инициативи за съвместен износ на пазари извън ЕС 
"Нивото на търговско-икономическите отношения и икономическия потенциал на България и Румъния определят реална 
възможност за съвместно излизане на по-отдалечени пазари. Това ще създаде перспектива за икономически растеж в 
региона", заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски в рамките на проведена по-рано днес среща с румънския 
посланик Антон Пакурецу. 
Министър Лукарски коментира, че подобна инициатива би позволила достигането на пазари, които в момента остават 
извън възможностите на българския и румънския бизнес. „Основна пречка за присъствието на български стоки и услуги 
на пазари като Северна Африка, Близкия и Далечен Изток и Китай например е невъзможността да задоволим търсенето в 
цялост. Едно съвместно усилие с Румъния би направило това възможно, като отреди значително по-сериозна роля на 
страните ни на международните пазари", допълни той. Част от секторите, които министър Лукарски набеляза като 
подходящи за реализацията на подобна инициатива са хранително-вкусовата промишленост, машиностроене, 
електроника, електротехника и текстил, индустрии в които България има дългогодишни традиции. 
 „Нашите компании идват и се чувстват добре в България, а това е позитивна индикация и за други потенциални 
инвеститори", коментира посланик Пакурецу. Той изрази необходимостта от координация и регионална солидарност на 
двете страни, като заяви, че България и Румъния следва да се третират като едно цяло и да работят съвместно за 
постигането на целите си на европейско ниво. 
Министър Лукарски изрази готовност за продължаване на разговорите и усилията по формулиране на конкретни мерки 
за постигане на очертаните в рамките на срещата съвместни приоритети на двете страни. 
 
Вестник Монитор 
 
√ През 2015 г.: Данъците и таксите в София замръзват 
Столицата инвестира 705 млн. лв. в забавачки и булеварди 
Столичани няма да плащат по-високи данъци и такси догодина. Това стана ясно вчера при представянето на 
проектобюджета на Столична община за 2015 г. „Бюджетът за следващата година се предвижда да бъде над 1,46 млрд. 
лв., което е сравнително равно на проекта за бюджет за 2014 г.”, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. 
Със 705 млн. лв. в столицата ще се строят нови детски градини, ще се ремонтират улици и ще бъдат 
пуснати в движение нови 
9 км метролинии 
и 9 метростанции. Толкова е бюджетът на капиталовата програма на Столична община. Над половината от парите – 391 
млн. лв., са европейски средства. 
Фандъкова увери, че 
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напролет метрото ще бъде свързано с летище София 
и с Бизнес парка в „Младост 4”, което означава, че още 90 000 пътници ще ползват най-модерния и удобен градски 
транспорт. 
„Столичната община залага и на завършването на пет нови детски градини и ще започне строителството на нови осем”, 
обясни още столичният кмет. Ново училище пък ще отвори врати в район „Кремиковци”, а в Първа английска гимназия 
ще бъде изградена пристройка и надстройка. Планиран е и ремонт на парка около НДК. Ще бъдат обновени бул. 
„Цариградско шосе”, бул. „Сливница” в участъка на надлеза при „Захарна фабрика”, както и булевардът в пространството 
от НДК до Южния парк. Пешеходната зона на бул. „Витоша” също ще бъде довършена. 
 
√ 300 хил. евро таван на плащанията за фермерите 
Таван от 300 хил. евро ще имат европейските субсидии за единица площ, това става ясно от публикувания вчера за 
обществено обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 
производители. Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани, се намаляват с 5% за онази част от сумата, която 
надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година. Изменението и допълнението на Закона за 
подпомагане на земеделските производители е насочено към по-справедливо и по-добро насочване на плащанията, се 
казва в мотивите на аграрното ведомство. За целта се използва Схемата за преразпределително плащане, въвежда се 
прогресивно намаление на плащанията и се използва дефиницията за активен фермер. 
Уточнено е също така, че без подпомагане ще останат земеделските стопани, за които е установено, че след 18 октомври 
2011 г. изкуствено са раздробили стопанствата си. 
Предвидено е подпомагане на уязвими и приоритетни сектори и генерирането на по-голяма добавена стойност в 
сектора, за първи път се въвежда и специално плащане за памук. Опростени са изискванията и достигането на 
подпомагането до повече земеделски стопани, които имат нужда от него и се въвежда схемата за дребни земеделски 
стопани. С промените се търси подобряване на възрастовата структура на заетите в земеделието чрез прилагането на 
Схемата за плащане за млади земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност. На ремонт е 
подложена е държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско 
производство чрез използване на система от ваучери за гориво”. 
 
Вестник Класа 
 
√ ЕС и Европарламентът не се разбраха за новия бюджет 
Правителствата от ЕС и Европейският парламент не успяха да постигнат компромис за бюджета за 2015 г. преди 
изтичането на крайния срок тази нощ, съобщи „Дойче веле". Това означава, че съюзът ще трябва да започне отново 
преговорите. ЕП иска 8-процентно увеличение, което среща съпротива от някои страни-членки. Залогът са милиарди 
евро, повечето от които предназначени за разширяване на програмите на ЕС в новите и по-малко развити страни-членки, 
но също и за фермерите, изследователите и студентите. Въпреки провала на преговорите в понеделник през нощта 
италианският секретар по икономическите въпроси Енрико Занети е оптимистичен относно възможността за намиране на 
компромис. Той каза, че консултациите са позволили сближаването на позициите между страните, което ще направи 
възможно продължаването на обсъжданията на базата на ново предложение от ЕК. 
Предложеният бюджет за следващата година е в размер на 146.4 милиарда евро – или с 8% по-висок от бюджета за 2014 
г., а страните-членки са готови да одобрят разходи в бюджета до 140 млрд. евро, което е с 3.3% под показателя за 
текущата година. Ако правителствата и Европарламентът не успеят да намерят решение, бюджетът на блока ще бъде 
ограничен до една дванадесета от настоящия бюджет на месец до намирането на компромис. 
 
investor.bg 
 
√ До началото на декември здравният министър внася пакет промени за сектора 
Мерките ще целят постигане на ясна финансова прогнозируемост на сектора, за да не се правят актуализации 
всяка година, обясни Петър Москов 
В края на ноември или началото на декември здравният министър Петър Москов ще внесе в парламента пакет от мерки, 
които ще предвиждат законодателни промени за сектора. Той обеща това от парламентарната трибуна по време на 
дебата по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
за 2014 г. 
Припомняме, че за подготвянето на тези мерки стана ясно по време на заседанието на временната парламентарна 
бюджетна комисия, провело се на 13 ноември. 
Днес пред депутатите Петър Москов заяви, че смисълът на пакета от нормативни мерки, който МС ще внесе в 
парламента заедно с проектобюджета за 2015 г., не е да се увеличават разходите. Целта според него е да има 
нормативна база, за да се премине към трансформация от заплащане за услуга към заплащане за резултат, което не 
може да се случи за една година. 
Той се ангажира до седмици да внесе "доклад за здравето на нацията" – основополагащ документ, на който ще се 
базират следващите действия в сектора. Това ще е цялостна концепция за реформи на здравеопазването, базирана на 
доклада и с ясни цели. 
"Какво и как да променим – брой болници, количество лекари – да е следствие от яснотата, че има лоша картина на 
здравните показатели на нацията", обясни Москов. 



9 

 

 

Екипът на здравното министерство ще разработи конкретни мерки още за 2015 г., за които ще се търси съдействие от 
всяка една от парламентарните групи, не просто на мнозинството. 
 „Ако считате, че това са смислени мерки, моля, подкрепете ги“, обърна се той към депутатите. 
Краткосрочните и средносрочните мерки, които ще бъдат предложени, ще целят постигане на ясна финансова 
прогнозируемост на сектора, за да не се правят актуализации всяка година, стана ясно от изявлението на здравния 
министър по време на дебатите за актуализацията на бюджета на НЗОК, които се провеждат в пленарната зала. 
Като председател на бюджетната комисия Менда Стоянова припомни, че проектът за ремонт на финансовата рамка на 
НЗОК предвижда да се осигурят допълнително 100 млн. лв. за Касата за здравноосигурителни плащания за медицинската 
помощ през тази година. 
Ще се промени разходната част на бюджета на НЗОК за 2014 г., която става с отрицателно салдо от 100 млн. лв. 
Борислав Великов (Реформаторски блок) отбеляза, че са необходими реформи на здравноосигурителния модел. Той 
припомни, че през годините разходите за здравеопазване растат. 
 „Тази година ние допълнително ще налеем 300 млн. лв. в НЗОК. В същото време и пациентите, и лекарите са недоволни 
от здравеопазването, а болниците увеличават просрочените си задължения“, каза депутатът. 
Все пак се увеличава средната продължителност на живота, отчете той като положителна тенденция. 
Състоянието на системата на болничната помощ е най-тревожно заради неравномерното разпределение на лечебните 
заведения и на специалисти в страната, каза още Великов. Хората в Северозападна България трябвало да търсят здравна 
помощ в София, даде пример той и заяви, че отдавна се очаква промяна в системата на клиничните пътеки. 
Великов обвини държавата в липсата на контрол по отношение на болниците, което водело до различни капиталови 
разходи в болниците за сметка на належащи разходи. 
Д-р Хасан Адемов (ДПС) коментира ситуацията към днешна дата. Той посочи, че в условия на политическа нестабилност 
се обсъжда поредна актуализация на бюджета на Касата. Той се обърна към здравния министър като му обясни, че няма 
как през 2015 г. да се задейства пакетът от мерки за системата, обещан от здравният министър. 
Парите, които се наливат в тази система, се използват неефективно, изтъкна той. В осигурителната система гражданите 
разчитат на определени здравноосигурителни права. 
В нея винаги ще има изпълнение на приходите и затова основният извод е, че заложените приходи от осигурителни 
вноски са преизпълнени и там няма кухи приходи и завишени разходи, с изключение на сегашните 100 млн. лв., каза още 
Адемов. 
Той попита управляващите откъде ще дойдат допълнителните 325 млн. лв. от двете поредни увеличения на средствата за 
Касата (с 225 млн. лв. през лятото и със 100 млн. лв. сега) 
"Секторът трябва да бъде подкрепен с контрол и финансиране. Никой сам не може да реформира здравеопазването, тъй 
като са необходими непопулярни мерки", изтъкна Адемов. 
„Такива мерки изискват надпартийно съгласие. Нищо, че не искате нашата подкрепа, чуйте част от нашите аргументи“, 
обърна се той към мнозинството. 
Красимира Ковачка (ББЦ) обеща подкрепа за реформите на Москов, но само при наличние на ежемесечен календар, по 
който да се отчитат резултатите. 
 
√ Изчистени са забележките по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
Чрез програмата могат да бъдат реализирани плановете на правителството за подпомагане на малкия и средния 
бизнес 
В скоро време ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде окончателно одобрена – вече са отразени всички 
забележки на Европейската комисия по варианта. Това стана ясно от думите на икономическия министър Божидар 
Лукарски по време на откриването на нова пречиствателна инсталация на „Аурубис България“ в Пирдоп. 
Със стартирането на оперативната програма ще бъде осигурено финансиране на проекти за малкия и средния бизнес, 
чието развитие беше посочено като приоритет за новото правителство на Бойко Борисов. 
„Ние ще работим усилено за изпълнението на икономическите приоритети на правителството – опростяване и 
улесняване на административното обслужване, поддържане на благоприятен бизнес климат, насърчаване на 
инвестициите и иновациите и подобряване на достъпа до финансиране“, обясни Лукарски днес, цитиран от пресцентъра 
на икономическото министерство. 
Новото съоръжение на „Аурубис“, което беше официално открито днес от икономическия министър, е на стойност 6,3 
млн. евро, уточняват от компанията. Инвестиционната й програма за тази година е в размер на общо 44,2 млн. евро. 
През 2013 г. производството на Аурубис България възлиза на  354 хил. тона анодна мед, 230 хил. тона катодна мед и 1,2 
млн. тона сярна киселина.  
Междувременно по-рано днес правителството одобри и варианта на ОП "Региони в растеж", която вече може да бъде 
изпратена за съгласуване в Брюксел. По тази програма ще бъдат осигурени 1,54 млрд. евро - европейски средства и 
национално финансиране за проекти, насочени към развитието на българските региони. 
 
√ Ивелина Василева: Пращаме новата програма Околна среда на ЕК до края на ноември 
Територията на Черноморското крайбрежие може да бъде защитена и без да се създава национален парк, твърди 
министърът на околната среда 
Окончателният вариант на новата оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 да бъде представен на ЕК до края на 
ноември 2014 г., - тази цел си поставя новият министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Според нея така 
програмата ще стартира евентуално в началото на 2015 г., казва тя в интервю за БТА. 
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Въпреки че средствата по сега действащата програма са отблокирани от ЕК след едногодишно замразяване заради 
проблемни обществени поръчки, има риск от загуба на средства, отчита министърът. За тази година този риск е в 
рамките на 140 до 205 млн. евро. 
Загубата би могла да бъде намалена, ако пред ЕК се представят доказателства за забавяния по причини, породени от 
форсмажорни обстоятелства – например наводненията. Държавата трябва да представи тези доказателства до 15 
декември т. г., а до 22 декември документите трябва да бъдат  допуснати за разглеждане от Комисията. След като ги 
разгледа, очакваме тя да се произнесе в началото на януари следващата година, пояснява министърът. 
Ивелина Василева уточнява, че откритите наказателни процедури срещу държавата в областта на околната среда са 12, 
като една е "замразена" - тази за интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община. Пет от 
процедурите са за неспазване на сроковете за транспониране на законодателството. Мерките, които могат да бъдат 
предприети, са свързани с бързото придвижване на  законодателни промени и инициативи. "В този смисъл лесно можем 
да се справим тези наказателни процедури да отпаднат", казва Василева. 
Тя допълва, че останалите седем са свързани с прилагането на законодателството. Сред тях най-тежки са тези, които вече 
са и в съдебна фаза - делото за Калиакра и за рекултивацията на старите депа за отпадъци. Освен това има процедури, 
свързани с чистотата на въздуха. Най-сериозната от тях е за нерешения проблем за замърсяването с фини прахови 
частици в големите градове. 
За да отпадне тази наказателна процедура, са необходими сериозни мерки от страна на общините и държавата, както и 
заделянето на много сериозен финансов ресурс. 
С изменение в Закона за водите ще се създаде национално звено, което да отговаря за контрола върху техническото 
състояние на язовирите у нас, информира още Василева. Тя допълва, че на територията на страната има повече от 2000 
язовира, голяма част от които са т. нар. малки или микро, които трябва да бъдат наблюдавани, ремонтирани и 
поддържани. 
Обособяването на национален парк "Българско Черноморие" ще отнеме минимум 2 години, допълнителен финансов 
ресурс и цялата територия да бъде изключителна държавна собственост, коментира министърът в отговор на въпрос 
дали ще придвижи процедурата за обявяване на националния парк. 
„Ние можем да сме сигурни, че има достатъчно мерки за защита и гаранция и те са в нашето законодателство“, допълва 
Ивелина Василева. Тя смята, че за територията на Черноморското крайбрежие това означава утвърждаване на 
заповедите за обявяване на защитените зони със съответните режими на защита. 
Означава и утвърждаване на специализираните кадастрални карти на дюните и разработването и одобрението на 
общите устройствени планове на общините по протежението на Черноморското крайбрежие. При наличието на тези 
предпоставки в голяма степен можем да бъдем сигурни, че природата ще получи своята защита, казва екоминистърът.  
Припомняме, че в края на миналата седмица ЕК възстанови плащанията от европейските фондове по Оперативна 
програма  "Околна среда" за програмния период 2007-2013. Като начало страната ни ще получи общо 240 млн. евро от  
Европейския кохезионен фонд и от Европейския фонд за регионално развитие. 


