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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ Д-р Милена Ангелова е преизбрана за заместник-председател на Европейски център на работодателите и 
предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) 
Днес, 12 декември 2014 г., д-р Милена Ангелова - главен секретар на АИКБ с пълно единодушие бе избрана за 
заместник-председател на CEEP (Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и 
предприятията, предоставящи услуги от общ интерес) по време на Общото събрание на организацията, проведено в Рим. 
Д-р Ангелова за втори път е избрана на този висок пост, заеман за пръв път от български представител, в една от двете 
работодателски организации – социални партньори на Европейската комисия.  
Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от 
общ интерес е един от трите признати социални партньора на Европейската комисия. Центърът представлява интересите 
на своите членове пред европейските институции, като поддържа отлични контакти с Европейската комисия, 
Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет. Центърът работи в тясно сътрудничество и с 
други европейски индустриални асоциации, като осигурява на своите членове допълнителен мощен инструмент за 
лобиране в Брюксел. 
Г-н Ханс-Йоаким Рек от Германия и г-н Филипо Брандолини от Италия бяха преизбрани съответно за председател и за 
заместник-председател на организацията, а г-н Том Бийти от Обединеното Кралство бе избран за заместник-
председател. На събранието бе обсъден и Инвестиционния план за Европа на Европейската комисия, който трябва да 
заработи следващата година. 
 
√ Асоциация на индустриалния капитал в България получи специална награда от Агенция по заетостта за 
изпълнението на Националния план за действие по заетостта през 2014 г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) получи специална награда от Агенция по заетостта на 
проведената вчера единадесета годишна церемония „Работодател на годината” в хотел „Рамада София”. В 
награждаването участваха заместник-министрите на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев, г-жа Зорница 
Русинова и г-н Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта д-р Асен Ангелов. 
Г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, прие наградата на Асоциацията в категорията „Социални партньори 
с директен принос за изпълнението на НПДЗ 2014 г.“ за проекта „От обучение към заетост“. Г-н Иванов изказа 
благодарност на Агенция по заетостта, на Дирекциите за регионална служба по заетостта, на бюрата по труда в страната, 
както и на членовете на АИКБ и на работодателите, които взеха активно участие в дейностите по проекта. В проектните 
дейности са включени 1880 души, на които е предоставено пакетно обучение, включващо обучение по ключови 
компетентности, професионално обучение и мотивационно обучение. В заетост (субсидирана и на първичен пазар) са 
включени 1076 души. Тези отлични резултати са постигнати благодарение на положените усилия и дейно участие на 
всички страни по проекта. 
Отличени бяха и 27 работодатели с различна сфера на дейност от общо 22 населени места в цялата страна, както и двата 
синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“. 
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Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от 
общ интерес е един от трите признати социални партньора на Европейската комисия. Центърът представлява интересите 
на своите членове пред европейските институции, като поддържа отлични контакти с Европейската комисия, 
Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет. Центърът работи в тясно сътрудничество и с 
други европейски индустриални асоциации, като осигурява на своите членове допълнителен мощен инструмент за 
лобиране в Брюксел. 
Г-н Ханс-Йоаким Рек от Германия и г-н Филипо Брандолини от Италия бяха преизбрани съответно за председател и за 
заместник-председател на организацията, а г-н Том Бийти от Обединеното Кралство бе избран за заместник-
председател. На събранието бе обсъден и Инвестиционния план за Европа на Европейската комисия, който трябва да 
заработи следващата година. 
 
Списание Мениджър 
 
√ „Работодател на годината” награди 27 компании и организации 
27 работодатели с различна сфера на дейност и от общо 22 населени места в цялата страна отличи Агенцията по 
заетостта на единадесетата си годишна церемония „Работодател на годината”. 
Тя се проведе вчера в хотел „Рамада София”. В награждаването участваха зам.-министрите на труда и социалната 
политика Гълъб Донев, Зорница Русинова и Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен 
Ангелов. 
Наградените са разделени в девет категории с по три места: 
Категория „Работодател от реалния сектор, обявил най-много работни места за продължителна заетост и наел на тях 
кандидати, насочени от бюро по труда”: 
Първо място: "Язаки България" ЕООД, гр. Ямбол 
Занимава се с производство, монтаж и продажба на електрически и други компоненти за автомобилната индустрия. 
Обявени са 530 работни места и наети на тях 486 безработни. 
Второ място: "Се Борднетцe - България" ЕООД, гр. Карнобат 
Занимава се с производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили. Обявени са 646 работни 
места и наети на тях 304 безработни лица. 
Трето място: "Вазовски машиностроителни заводи" АД, гр. Сопот 
Занимава се с производство на метални изделия. Обявени са 234 работни места и наети на тях 219 безработни.      
Категория „Работодател от реалния сектор, обявил най-много работни места за сезонна заетост и наел на тях кандидати, 
насочени от бюро по труда”: 
Първо място: „Дюни" АД, Ваканционно селище "Дюни", община Созопол 
Развива дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Обявени са 900 работни места и наети на тях 737 
безработни. 
Второ място: „Албена" АД, к.к. "Албена" 
Развива дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Обявени са 799 работни места и наети на тях 710 
безработни. 
Трето място: „Гранд Хотел Варна" АД, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" 
Развива дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Обявени са 411 работни места и наети на тях 370 
безработни. 
Категория „Работодател от реалния сектор, обявил най-много работни места в общини с висока безработица и наел на 
тях кандидати, насочени от бюро по труда”: 
Първо място: „Даймъндс Груп" ЕООД, гр. Тервел 
Занимава се с производство на облекло. Обявени са 99 работни места и наети на тях 73 безработни. В Община Тервел 
средномесечното равнище на безработица е 26 %. 
Второ място: „ТЕРА" АД, гр. Червен бряг 
Занимава се с производство на тухли и керемиди. Обявени са 59 работни места и наети на тях 58 безработни. 
Средномесечното равнище на безработица в община Червен бряг е над 30 %. 
Трето място: „Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол 
Занимава се със строителни дейности. Обявени са 25 работни места и наети на тях 25 безработни. Средномесечното 
равнище на безработица в община Криводол е 47.5%. 
Категория: „Работодател от реалния сектор, обявил работни места и наел на тях хора с увреждания”: 
Първо място: "Албена" АД, КК "Албена" 
Развива дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Обявени са 35 работни места и наети 35 безработни 
с увреждания. 
Второ място: ТПКИ „Добруджанка", гр. Силистра 
Занимава се с производство на облекло. Обявени са 10 работни места и наети на първичен пазар на труда 10 безработни 
с увреждания. 
Трето място: "Родна индустрия 91" ЕООД, гр. Попово 
Занимава се с производство на строителни материали. Обявени са 3 работни места и наети 3 безработни с увреждания. 
Категория: „Работодател от реалния сектор, наел на работа най-голям брой младежи до 29 г.”: 
Първо място: „Пирин Текс Продакшън" ЕООД, гр. Гоце Делчев 
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Занимава се с производство на мъжко и дамско облекло. Наети са 101 безработни младежи до 29 г. на първичен пазар 
на труда. 
Второ място: „Костал-България” ООД, гр. Смолян 
Занимава се с производство на части и принадлежности за автомобили. Наети са 72 безработни младежи до 29 г. 
Трето място: „Екотерра" ЕООД, гр. Пазарджик 
Занимава се с отглеждане на зеленчуци. Наети са 58 безработни младежи до 29 г.  
Категория: „Работодател, наел на работа младежи от специализирани институции”: 
Първо място: „БАР” ЕООД, БАР & ГРИЛ Новотел Пловдив, гр. Пловдив 
Занимава се с експлоатация на заведение за бързо хранене. Наети са 6 младежи от специализирани институции. 
Второ място: "Дюни" АД, Ваканционно селище "Дюни", община Созопол 
Развива дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Наети са трима младежи от специализирани 
институции. 
Трето място: "Родопчанка ХДФМ" ЕООД, гр. Смолян 
Развива дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Наети са двама младежи от специализирани 
институции.  
Категория: „Работодател, осигурил заетост след изтичане срока на договора по програми и мерки за заетост и обучение и 
по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 
Първо място: „Вега Текс" ООД, гр. Гоце Делчев 
Занимава се с производство на облекло. Обявени са 51 работни места, наети на тях 51 безработни, като след изтичане 
срока на договора е осигурена заетост и служителите продължават да работят при същия работодател. 
Второ място: "Съни Дриймс 1" ООД, гр. Сапарева баня 
Развива дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Обявени са 31 работни места и осигурена заетост на 
наетите 31 души след изтичане срока на договорите по ОП "РЧР" и по програми и мерки за заетост и обучение. 
Служителите продължават да работят при същия работодател. 
Трето място: "ВЕС" ООД, с. Бенковски, обл. Добрич, обувен цех с. Зърнево, общ. Тервел 
Занимава се с производство на обувки. Обявени са 30 работни места и наети на тях 30 безработни, от които на 23 е 
осигурена заетост след субсидирания период. Служителите продължават да работят при същия работодател. 
Категория: „Работодател, осигурил възнаграждение, по-високо от субсидираното от държавата за безработни, наети по 
програми и мерки за заетост и обучение и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 
Първо място: „Хермес Солар" ООД, гр. София 
Занимава се с производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия. Обявени са 11 работни 
места по насърчителни мерки за заетост и наети на тях 11 безработни. Осигурено е допълнителното възнаграждение, в 
зависимост от съответната мярка за заетост, в размер от 260 лв. до 600 лв. 
Второ място: „Месокомбинат - Русе" АД, гр. Русе 
Занимава се с производство на месо. Обявени са 14 работни места и наети на тях 14 безработни по схема „Подкрепа за 
заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Осигурено е допълнително възнаграждение в 
размер средно 186 лв. на един служител на месец. 
Трето място: ЕТ „Даримекс-Дора Христова", гр. Монтана 
Занимава се с обработване на метал. Обявени са 15 работни места и наети на тях 10 безработни по схема "Първа работа" 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Допълнителното възнаграждение е до 250 лв., в зависимост 
от заработеното над нормата.  
Категория: „Работодател с най-голям принос към създаването на работна среда, която стимулира и подпомага 
професионалното развитие на заетите в предприятието лица посредством прилагането на финансирани по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” мерки”: 
„СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. Пловдив 
Занимава се с изграждане и експлоатация на предприятия за производство на метални изделия.На заетите в 
предприятието 1429 души са подобрени условията на труд на работните места, при спазване на нормите и изискванията 
на законодателството по безопасност и здраве при работа. 
„МБАЛ - Левски" ЕООД, гр. Левски 
Болница за оказване на качествена и достъпна болнична помощ.Предоставено е обучение по ключова компетентност 5, 
съгласно европейската референтна рамка „Работа под стрес”, на 15 безработни. Предоставено е професионално 
обучение по втора квалификационна степен на 15 безработни по професия „Болногледач”, специалност „Здравни 
грижи”. Сключени са трудови договори с 12 души за период от 12 месеца. Закупено е оборудване и обзавеждане, 
необходими за създаване на новите работни места. 
„М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 
Производител на хидравлични мотори.На 100 души са разработени планове за кариерно развитие. 47 души са получили 
удостоверение за успешно завършено обучение за обучители. Проведени са 300 бр. обучения на работното място. 
Специални награди получиха и социалните партньори на Агенция по заетостта с директен принос за изпълнението на 
Националния план за действие по заетостта през 2014 г.: 
КНСБ с проект „Шанс за работа – 2014 г." 
В проекта са взели участие 1 982 души. През мотивационно обучение са преминали 401 младежи до 29 г., а в ключова 
компетентност „Работа в екип” са обучени 1 555 безработни лица на над 50-годишна възраст. В професионални обучения 
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„Работник в озеленяването” и „Болногледач” са включени общо 1 965 души. При работодатели – партньори по проекта е 
осигурено стажуването на 779 лица за период от 3 месеца. 
Конфедерация на труда Подкрепа с проект „КОМПАС” 
В професионално ориентиране, обучение по ключови компетентности и професионално обучение са включени 2220 
души. Общо 2061 души успешно са завършили и получили в края на комплексните дейности удостоверение за част от 
професия или свидетелство за  професионална квалификация. В заетост,  самонаемане и субсидирана заетост са 
включени 1014 души. 
Асоциация на индустриалния капитал в България с проект „От обучение към заетост” 
В проектните дейности са включени 1880 души, на които е предоставено пакетно обучение, включващо обучение по 
ключови компетентности, професионално обучение и мотивационно обучение. В заетост (субсидирана и на първичен 
пазар), са включени 1076 души. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Смениха двама от шефовете на Българската банка за развитие  
Надзорният съвет на Българската банка за развитие (ББР) направи промени в оперативното ръководство, съобщиха от 
финансовото министерство. Общото събрание е освободило главния изпълнителен директор Димо Спасов и Иван 
Христов - член на управителния съвет. Техните места заемат съответно от Ангел Геков и Илия Кирчев. 
В ръководството остава Билян Балев. Промените влизат в сила, след като бъдат вписани в Търговския регистър. 
Очакванията на министерството са ББР да предлага пазарни продукти без да нарушава правилата на конкуренцията и 
заедно с другите търговски банки. 
Вчера парламентът ратифицира на първо и на второ четене споразумение за заем от 1,5 млрд. евро между България и 
четири банки. "За" гласуваха ГЕРБ, реформаторите, патриотите и АБВ. В хода на дебатите стана ясно, че договорът вече е 
сключен от финансовия министър Владислав Горанов на 8 декември. 
То е за мостов заем, избраните банки са Ейч Ес Би Си Банк, "Сосиете Женерал", Ситибанк и УниКредит Булбанк, която ще 
бъде също регистратор и организатор на заема. Лондонският клон на УниКредит пък става агент по дълга. Заемът е за 6 
месеца с опция за удължаване до 12 месеца при лихвен процент EURIBOR плюс надбавка. Кредитът ще се погасява с 
постъпленията от емисия държавни ценни книжа на външните пазари, която ще се проведе през 2015 г. Сумата от него 
ще се използва за финансиране на дефицита, за заем на гаранционния фонд и за ликвидна подкрепа на банковата 
система при нужда. 
При дебатите депутатът от ДПС Йордан Цонев поиска всичко около КТБ и банковия надзор да стане ясно, защото тази 
криза е посочена като мотив за новото задлъжняване. Колегата му Алиосман Имамов видя в операцията "притеснителен 
навик да си решаваме всеки проблем с нов дълг". Янаки Стоилов от БСП сметна, че разходите само за лихви по него са 
колкото общите бюджети за наука, култура и образование. А червеният Румен Гечев директно заяви, че "България влиза 
в дългова спирала." 
 
√ ГЕРБ ще предложи минималният осигурителен доход да е 300 лева 
Към момента можем да обявим след разговори, че ПГ на ГЕРБ ще предложи на второ четене минималният осигурителен 
доход да не е 420 лева както е първоначално приетия бюджет, а 300 лева. Това заяви министърът на земеделието и 
храните Десислава Танева след срещата с председателя на НАТ 2010 Цветан Филев в Народното събрание, съобщи 
„Фокус”. „Това е стъпка напред в посока защита на дребните земеделски производители”, добави тя. 
Танева посочи, че едно от исканията на тютюнопроизводителите, излезли на протест, е именно по отношение на 
въвеждането на минималният осигурителен доход за земеделските производители. „Не е нова позицията на МЗХ, която 
още в началото обявихме, че считаме, че този доход ще затрудни най-уязвимите земеделски производители – именно 
дребните, включително тютюнопроизводителите”, заяви тя. 
 „Беше оставена възможността да коментираме този минимален осигурителен доход по отношение на земеделските 
производители. Ясно е, че има нужда от увеличаваме, защото отиваме в размера на пенсиите и тогава всички знаем, че 
те са много ниски”, каза още Десислава Танева. 
 
√ Танева: Над 200 млн. лева ще има за биопроизводство 
В новата Програма за развитие за селските райони (ПРСР) ще има специална мярка за биопроизводство и бюджетът й ще 
е над 200 млн. лв. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на дискусията „Да! На 
българското“, предаде Фокус. 
 „Поздравявам всички, които подкрепят тази инициатива. През последните години интересът към биопроизводството 
нарасна”, допълни още министър Десислава Танева. Тя обясни, че всеки може да провери кои са регистрираните био 
производители на сайта на МЗХ. Танева допълни, че в средата на миналия програмен период интересът към мярката за 
био земеделие, когато е стартирала, е бил голям. 
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 „В новата ПРСР, която сме представяли многократно-завършваме я след 426 бележки по нея, в подобрената версия ще 
има специална мярка за биопроизводство и бюджетът й ще е над 200 млн. лв. За първи път ще има и подпомагане на 
биологично животновъдство. Надявам се, че ще направим така, че да улесним администрирането на кандидатстването и 
процедурите да бъдат по-ясни за био производителите. Всички производители, които оперират на българския пазар, 
независимо дали са членове на ЕС, или на други страни да спазват по ясен начин правилата, да не се укриват данъци и 
българският производител да е равнопоставен на всички оператори на пазара”, посочи още тя. „За съжаление, ниските 
доходи и бавния трент на покачване спират на увеличеното търсене на продукти, за да бъдат равнопоставени трябва 
всички, които продават биопродукти от ЕС и други страни да спазват законодателството на страната”, обясни още Танева. 
 „Пожелавам на инициативата успех и на всички останали по отношение на проблемите на този сектор, ако има 
проблеми, сме отворени за предложения, които биха подобрили бизнес средата на сектора” коментира още министър 
Танева. 
 
√ Новите правила на ЕС за етикетиране влизат в сила днес 
От днес влизат в сила новите правила на ЕС за етикетиране, приети от Еврокомисията през 2011 г.  
Те ще гарантират на потребителите по-ясна, по-подробна и точна информация за съдържанието на хранителните 
продукти и ще им позволят да правят информиран избор за консумираните от тях храни, пише БГНЕС. 
"От 13 декември европейските граждани ще видят резултатите от полаганите в продължение на години усилия за 
подобряване на правилата за етикетиране на храните. Ключовата информация за съдържанието вече ще се отбелязва по-
ясно върху етикетите, а това ще помогне на хората да правят информиран избор за храните, които купуват. Благодарение 
на новите правила потребителите са поставени на първо място и получават по-ясна информация по начин, който не 
затруднява предприятията", каза европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните 
Витянис Андрюкайтис. 
Част от основните промени в правилата за етикетиране са: 
По-четливa информация (въвежда се минимален размер на шрифта за задължителната информация); 
- по-ясно и унифицирано представяне на алергените (напр. соя, ядки, глутен, лактоза) при предварително опакованите 
храни (видимо открояване от останалата информация чрез шрифт, стил и цвят на фона); 
- задължителна информация за алергените при храните, които не са предварително опаковани, включително в 
ресторанти и кафенета; 
- изискване за представяне на определена информация за хранителната стойност на по-голямата част от предварително 
опакованите преработени храни; 
- задължителна информация за произхода на прясното свинско, овче, козе и птиче месо; 
- еднакви изисквания за етикетиране при пазаруване по интернет, от разстояние и от магазина; 
- списък на специално създадените наноматериали в съответните съставки; 
- конкретна информация за растителния произход на рафинираните масла и мазнини; 
- по-строги правила за предотвратяване на подвеждащи практики; 
- посочване на съставката заместител при "имитациите" на храни; 
- ясно указване на "формовано месо" или "формована риба"; 
- ясно указване на размразените продукти. 
Правилата за задължителното обозначаване на хранителната стойност върху етикетите на преработените храни ще се 
прилагат едва от 13 декември 2016 г. Стопанските субекти от хранителната промишленост разполагат с три години, за да 
осигурят плавен преход към новия начин за етикетиране на предварително опакованите храни и на тези, които не са 
предварително опаковани. Освен това регламентът предвижда клауза за изчерпването на складовите наличности на 
храните, които са пуснати на пазара или етикетирани преди 13 декември 2014 г. 
Комисията работи заедно с предприятията, за да гарантира бъдещото правилно прилагане на новите изисквания. В 
момента се разработва и база данни за ЕС, която да улесни идентифицирането на всички правила за задължително 
етикетиране на равнище ЕС и на национално равнище. Това ще позволи на всички стопански субекти и МСП от 
хранителната промишленост да правят справки, използвайки лесно за употреба средство. Предвижда се работата по 
базата данни да продължи през 2015 г. 
 
Вестник Труд 
 
√ Парите от ЕС идват чак след година 
Парите от ЕС по следващия програмен период ще бъдат достъпни едва в края на 2015 г. Това каза евродепутатът Илияна 
Йотова на кръгла маса за Споразумението за партньорство между България и ЕК за 2014-2020 г. 
Социалистите прогнозират, че амбициозният план до края на годината да бъдат приети 150 програми за всички държави 
няма да бъде спазен и голяма част от тях ще бъдат внесени за одобрение през 2015 г. Засега страната ни има само една 
одобрена програма - за човешките ресурси. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ Бюджетът не залага реформи през следващите три години 
Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ) 
Наистина ли държавният бюджет е толкова важен за икономиката? 
Важен е по три направления. Първото е свързано с общата рамка, която създава - дали създава стабилност и възможност 
за хората и компаниите да планират дългосрочно. През последната година и половина ние тази стабилност я 
унищожихме, изгубихме доверието на инвеститорите към страната. Доверието във финансите на държавата зависи 
изцяло от бюджета – какъв е дефицитът, какъв е дългът. На следващо място, важен е от гледна точка на структурните 
политики, които задава – дали ще имаме качествено образование, дали ще имаме пенсии след 20 години. Всички 
системи, които се контролират от държавата, зависят от бюджета – пазар на труда, здравеопазване, капиталови разходи. 
На трето място е чистото преразпределение - издръжката на обществената сфера, социалните разходи и др. Заплатите на 
над половин милион души зависят от бюджета, пенсиите, помощите. По време на дискусиите фокусът пада върху чистото 
преразпределение, докато общата рамка и политиките се пропускат. И това в крайна сметка води до запазване на 
статуквото и структурата на бюджета. 
Бюджетите наистина изглеждат еднакви последните години... 
Да. Много ясно се вижда как се следва една и съща структура. Има доста неясноти в самия бюджет, които през годините  
остават. Разходите не са разписани по функции. Когато министърът отказва да направи бюджета по-прозрачен, той по-
трудно може да бъде критикуван. 
Има ли буфери в бюджета за 2015 г.? 
Според мен видими буфери няма. Има скрити буфери. Например капиталовите разходи. Ако няма пари, те просто няма 
да бъдат направени. Като на евентуален буфер може да се гледа на разходите, които са зависими пряко от министъра на 
финансите и той просто може да ги ореже. Преди се вкарваха пари в резерва за непредвидени разходи. Тази година там 
беше публичната програма за регионално развитие. Буфер в администрацията също няма. Там вече има предвидено 
съкращение от 10% и едва ли ще може да се свие още ресурс при нужда. 
Това съкращение на разходите за администрация се рекламира като реформа... 
Вижда се, че при заплати и осигуровки наистина има съкращение. Но няма съкращения от гледна точка на издръжка. Ако 
министърът наистина мисли да прави съкращения на база на вече направени функционални анализи при различните 
структури, не може да не съкрати разходите за издръжка. Според мен тези съкращения са свързани с програмата за 
развитие на регионите, която беше махната. Повече от половината от тези 500 млн. лв. бяха насочени към регионални 
проекти на отделните министерства. Реално обаче голяма част не отидоха за инвестиции, а за заплати и издръжка. И аз 
си мисля, че съкращенията на разходите са свързани с махането на програмата, по която ще се окаже, че много проекти 
няма да се осъществят до края на годината и парите ще бъдат върнати.  
Бюджетът може ли да бъде инструмент, с който да се съживи икономиката? 
Може. Но не трябва да се гледа на него като инструмент, който да финансира големи инфраструктурни проекти и да се 
надяваме да се създават устойчиви работни места. Бюджетът трябва да се разглежда като инструмент за растеж, който не 
пречи и не убива икономиката. През тази година се случи именно това. Бюджетът беше използван за публични 
инвестиции, но в крайна сметка беше изпуснат. Дефицитът нарасна двойно, растежът беше убит, отнеха ни кредитен 
рейтинг, инвеститорите не дойдоха и за капак си създадохме банкова криза. И се получи така, че заради проблеми с 
бюджета, породени от политически боричкания, загубихме доверието на инвеститорите в икономиката. Започна да се 
харчи, приходните администрации спряха да работят ефективно, спряха всякакви реформи, доколкото въобще е имало 
такива, и спря растежът. А икономиката беше започнала да се възстановява. 
С бюджет 2015 няма ли да се върне поне част от това доверие? 
В бюджета има положителни неща. Премахната е регионалната програма, която служеше за раздаване на пари на 
политически приятели. Изглежда, че има разбиране на проблемите и не се залагат твърде оптимистични приходи. С 
разходите се действа по-внимателно. Залага се консолидация на дефицита, но според мен не е достатъчно амбициозна. 
Нарушаваме собствения си Закон за публичните финанси. Той казва, че през 2015 г. трябва да имаме 2% дефицит спрямо 
БВП, а в края на 2017 г. да имаме балансиран бюджет. А в тригодишната рамка е заложено едва след 3 години да влезем 
в рамките на 2%. Изглежда, че в момента сме в по-тежко положение, отколкото бяхме 2009 г. А тогава бяхме в рецесия, а 
Европа и светът бяха в тежка криза. Въпреки това тогава успяхме да свием дефицита по-бързо, отколкото е заложено 
сега. Липсва желание за големи реформи – на здравната каса, на пенсионната система...  
Министър Горанов каза, че за 20 дена е абсурд да се направи бюджет с реформи. 
Трябва да спрем да гледаме на министъра като на човек, който сега влиза и не знае какво се случва. Това е цяла 
администрация. Там има хора, които правят бюджетите от години. И накрая министърът само го внася в парламента. 
Тези хора много добре знаят къде може да се оптимизира. Да, нямаше време, но в крайна сметка отговорността е на 
държавата и тази държава не може да се разглежда като отделни хора, които от време на време са на власт.  
А оправданията, че не всички реформи, за които настоявате, могат да се случат през бюджета? 
Много реформи просто няма как да не минат през бюджета. Реформите във всички бюджетни системи минават през 
финансиране от бюджета. Такова е положението в здравната система. Реформата в този сектор ще мине през закона за 
здравето например, но финансово трябва да се отрази в бюджета. Ако се вземе решение, че част от вноските трябва да 
се пренасочат към частни фондове, тогава тези пари ще бъдат извадени от приходната и разходната част на бюджета.   
Как виждате да се случи подобна реформа в здравеопазването? 
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Въпросът е кой ще контролира разходите по-добре. Защото, независимо дали е частна или държавна, всяка болница има 
стимул да държи пациентите по-дълго или да пише по-скъпи пътеки, защото държавата плаща. Ако контролът се 
осъществява от частни фондове или частни каси, той ще е по-добър. Защото сега се източва държавата, но един 
предприемач трудно ще позволи да бъде източван. Ако искаме качествени здравни услуги, те трябва да се предлагат от 
хора с пряк интерес, а не от бюрократи.  
В алтернативния бюджет, който представихте тази година, предлагате консолидация на дефицита от близо 2 пр. пункта 
само за една година, но финансовият министър е категоричен, че това е опасно за икономиката. 
Това, което той казва, звучи като макроаргумент – да не се консолидира твърде бързо, за да не сринем икономиката. Но 
според мен е по-скоро разходен аргумент – не може да се съкрати счетоводно нищо повече. И вероятно не може, но 
само при условие, че не се правят никакви сериозни реформи и се промени начинът, по който работи дадена система. Но 
трябва да се знае, че дефицитът не помага на икономиката, каквито твърдения има. Парите не се използват за 
инвестиции. Тези пари просто изтичат и изчезват.  
В тригодишната бюджетна прогноза е заложена консолидация от 0.5 на сто всяка година. Това означава ли, че, залагайки 
тази стъпка, няма да има реформи поне три години? 
Всъщност средносрочната рамка е най-притеснителното, не толкова самият бюджет за 2015 г. Заложената консолидация 
с по 0.5 на сто означава, че не се залагат сериозни промени в бюджета следващите три години. Тук аргументът с липсата 
на време вече не важи. Ако приемем, че ще консолидираме с тази стъпка, значи дефицитът ще изчезне през 2021 г. 
Последните две години доказахме, че плановете не си ги спазваме, и за съжаление все в негативен план. Дори да 
заложим постепенна консолидация през следващите три години, вероятността през тези 3 години някой да обърка нещо 
е твърде голяма. Освен това заложената стъпка на консолидация означава, че поне три години ще нарушаваме Закона за 
публичните финанси. Може би причината е, че няма разписани санкции, но реално е трудно да бъдат разписани санкции. 
В този случай отговорността не е само на министъра, защото бюджетът се приема от депутатите и ако те преценят, че той 
нарушава закона, могат и да не го приемат. 
Смятате ли, че финансовото министерство планира по-нисък дефицит от заложените 3.7% през тази година? 
Възможно е в крайна сметка да бъде по-нисък. Много често в последните месеци има изненади. Оказва се, че може да се 
спести ресурс, който уж е трябвало да бъде неизбежно похарчен. Според мен дефицитът може би няма да е 3.7%, но ще 
е над 3%. Това ще ни даде основание да твърдим в Брюксел, че това е еднократно явление. Но всъщност той произтече 
от политическата нестабилност, липсата на реформи и от самата структура на бюджета. Той не е произтекъл от кризата с 
КТБ или заради руско-украинския конфликт. Не е ясно кое е това еднократно събитие, за което ще твърдим пред 
Европейската комисия, че ни е причинило дефицита. 
Смятате ли, че приходите могат в крайна сметка да са повече от заложените? 
Те ще се вдигнат, но постепенно. Не очаквам някакви свръхприходи. 
Мерките в алтернативния ви бюджет изглеждат приблизително едни и същи всяка година. Защо? 
Сходни са, особено последните години. Причината е статуквото при държавния бюджет. До 2008 г. той търпеше промени. 
След това всякакви промени в структурата на бюджета спряха. Идеята, че в криза е по-добре да не се променят много 
неща, доведе до това, че бюджетът изглежда еднакво и съответно мерките, които ние предлагаме, изглеждат еднакви. 
Разликата май е само в различния дефицит, който трябва да борим. Ако е по-малък - можем да предложим повече 
реформи. Ако е по-голям - трябва първо да се справим с него и след това са реформите. Един от фокусите ни тази година 
е децентрализацията. Предлагаме да се прехвърлят 2 пр. пункта от подоходното облагане към общините. Това е важно. 
Първо, това променя структурата на бюджета. Не само да вдигаме и свиваме разходите, а променяме начина, по който се 
харчат парите. Дават се стимули на общините, дава им се ресурс за публични инвестиции, които на този етап в България 
не могат да се случат, ако не са публични. У нас няма концесии и начини за инвестиране на публични проекти с частни 
пари. Затова е нужен някакъв ресурс към общините, който те да управляват. Той може да замести част от капиталовите 
трансфери, които получават от държавата. Ще имат стимул да привличат инвеститори, за да има повече хора, които да 
работят там, и съответно общините да печелят повече. 
Как могат да се случат всички реформи, заложени във вашия алтернативен бюджет, при положение, че съпротивата е 
толкова голяма, най-вече в администрацията? 
Тези, които са против реформите, не винаги са в администрацията. На политическо ниво най-често няма желание за 
реформи. Пример за това са исканото от нас отпадане на монопола на здравната каса и тази децентрализация, за която 
говорихме. И двете реформи отнемат власт от политиците и функционерите. Ако има обществено разбиране, дори 
протести не могат да спрат промените. Но за съжаление в момента го няма. Хората не усещат директно как държавата 
бърка в джоба им и заради това нямат проблем. Освен това всеки получава някакви облаги и не желае да се раздели с 
тях. 
Кои са най-спешните реформи, които трябва да се направят в краткосрочен план? Кои в дългосрочен? 
Ако говорим за краткосрочни мерки, това, на първо място, е дефицитът да влезе в рамките на закона, разбира се, не с 
цената на всичко. Не трябва да се сринем, за да го постигнем, но според мен е възможно да се постигне с адекватни 
мерки. Другото е да се разбие монополът на НЗОК и да се пристъпи към децентрализацията. По-дългосрочните – 
пенсионната реформа, но не само вдигането на възрастта. Трябва да се говори за личните спестявания, за дейността на 
НОИ, за по-голямата роля на капиталовия стълб. Не трябва да оскъпяваме допълнително труда, което означава запазване 
на системата за минималните прагове – ако няма договорка, те да остават непроменени. Трябва да се фокусираме върху 
създаването на работни места. Идеята да се пазят съществуващите работни места е хубава, но вече няма какво да пазим. 
Трябва да се създават нови. А това няма как да стане, ако не променяш Кодекса на труда, който е от комунистическото 
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време. Не може и като вдигат минималните прагове, максималния праг, минималната работна заплата. По този начин 
държавата усложнява създаването на работни места. 
Как ще отговорите на критиките, че без административно вдигане на доходите се създават работещи бедни? 
Това звучи абсурдно. Работещи бедни наистина има. Но не може да се гледат само работещите и да забравим за всички 
останали. Рискът от бедност при безработните е 7 пъти по-голям, отколкото риска от бедност при работещите. Ако 
вдигаме заплатите изкуствено, за да могат поне работещите да не са бедни, правим бедни всички други, които не могат 
да си намерят работа. 
Какви са реакциите на хората, когато видят колко всъщност дават на държавата от своите доходи и точно за какво? 
Бележката, в която сме направили разбивка на това колко всеки човек дава на държавата, предизвика голям интерес. 
Представени по този начин, хората започват да се интересуват от това колко излиза от джоба им. Иначе няма разбиране 
какъв ни е бюджетът и къде отиват парите ни. Тази липса на интерес може би е провокирана от доста популисткото 
говорене по медиите. Хората истински се шокират от сумата, когато видят сумата, която дават за социални плащания и 
обезщетения. Шокират се в някаква степен, като видят, че разходите за лихви по стари дългове вече са колкото за едно 
ново министерство. На година държавата вече плаща по 1 млрд. лв. и това е при положение, че имаме нисък дълг около 
30%. Можем да си представим, ако дългът беше 60% или 100%. В края на годината всеки човек ще дължи средно по 3418 
лв., което е с 1000 лв. повече спрямо миналата година. За съжаление редукцията на дълга ще започне едва през 2017 г., и 
то съвсем минимално. Трябва да знаем, че страни с по-нисък дълг от нашия изпуснаха нещата. Това показва, че тази 
стабилност е малко илюзорна. 
 
√ Идва ли промяната в образованието 
Новият закон прави крачка към мислещи ученици и активни учители, но му трябва още малко скорост 
През 2027 г. от училищата могат да започнат да излизат повече млади хора, които имат знанията и уменията да се 
справят в живота, да откриват решенията, да направят правилния за тях избор. Да движат икономиката и обществото 
напред. Да бъдат предприемчиви, граждански активни и отворени към света. Едно от условията това да се случи е дълго 
чаканият нов закон за предучилищното и училищното образование да бъде приет и най-вече - приложен както трябва. 
Малко след началото на работата на новото Народно събрание ГЕРБ внесоха подобрен вариант на предишния си проект 
за нов образователен закон, който не успя да мине при първия им мандат. Очаква се текстовете да започнат да се гледат 
на комисия от следващата седмица и ако всичко върви по план, в края на 2015 г. новите правила да са факт. Законът е 
изключително обширен, а и съдържа няколко точки, по които едва ли ще се постигне лесно съгласие между партиите, 
като например субсидиите за частните училища. Въпреки спорните моменти обаче приемането на документа е от 
ключово значение. Сега действащите норми са от 1991 г. и нямат нищо общо с нуждите на днешните ученици. Освен това 
съществените ефекти от промените в образованието идват бавно - ако през следващата година в училище влязат първите 
деца, които ще учат по новите правила, то продуктът ще стане ясен чак след 12 години. 
Посоката е правилна... 
Поне на хартия идеите и визията на документа звучат смислено - акцентът е ученикът, който е независим и инициативен, 
уважава другите, може да работи в екип, притежава ключови знания и умения, има нагласа за учене през целия живот, 
познава и развива силните си страни. Образователната система е обърната към целите и резултатите, а директорите и 
учителите са свободни да избират как да ги постигнат. Вече се говори за индивидуализиране на обучението, за подкрепа 
и грижа за всяко дете според потребностите му. Или както казва изпълнителният директор на фондация "Заедно в час" 
Евгения Пеева, "за пръв път се поставя във фокус развиване на умения и нагласи, които да подготвят учениците за 
успешна реализация в XXI век, а не просто на теоретични знания". 
Пътят до тези цели също тръгва обещаващо - с автономия на училищата, самооценка на постигнатото и външен контрол 
на качеството, поощряване на добрите и помощ за тези, които не се справят. Решенията на проблема с дисциплината се 
търсят през осъзнаване на причините за поведението на детето, подкрепа и превенция, а санкциите са само крайно 
решение. "Законът би дал много възможности на предприемчивите - на тези, които очакват възможност да направят 
нещо модерно, нещо ново", смята директорът на софийското 137 СОУ Мариана Закова. 
Интересен момент е създаването на различни типове училища - иновативни, които ще могат самостоятелно да определят 
организацията на обучението, учебните предмети и програми, и такива с национално значение. С новия закон ще влезе в 
сила и завършването на основното образование в седми клас, както и двата гимназиални етапа - общообразователен до 
десети и профилиран в последните две години. За тази промяна се говори отдавна, но все още не е изчистена напълно. 
Учители от по-малки училища например се притесняват, че новата структура може да доведе до отпадане на някои 
ученици. "И този закон е правен с оглед на софийските училища, без да се познават образователните проблеми в 
малките селища", смята Анета Венкова, преподавател по история в СОУ "Саво Савов" в Пирдоп. Според нея завършването 
на основно образование в седми клас води до закриване на училищата в малките населени места и ранно профилиране 
на учениците. Законът е предвидил обединени училища от първи до десети клас, но те също са свързани със закриване 
на вече съществуващи учебни заведения и крият риск за екипите и учениците им. Спорна е и ефективността на чисто 
професионалната подготовка в последните две училищни години, която има опасност да остави младите хора само на 
пазара на нискоквалифициран труд. 
... но крачките могат да бъдат по-смели 
За Мариана Банчева, директор образователни политики в Института за прогресивно образование, новият проект на закон 
е отговор на вече съществуващи практики в образованието, но почти не дава решение за това как да се отвори системата 
така, че да се случат вътре истински промени. Тя дава пример с училищната автономия - направена е крачка напред към 
това училището само да управлява учебното съдържание, но важни фактори остават да се решават на централно ниво и 
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да са еднакви за всички, като броят и продължителността на часовете (повече за автономията - в карето). Липсват и ясни 
мерки по отношение на приобщаващото образование за всички деца. За да се случи то, "е необходимо да бъде 
променена гледната точка на самата система - от детето, което е обект на индивидуална подкрепа, например заради 
специални образователни потребности, към отговорността на средата да гарантира подкрепа за всяко дете, което в 
даден момент може да има нужда от такава", смятат от Центъра за приобщаващо образование. 
За учителите и директорите препъникамък остава въпросът с финансирането. Те искат да видят образованието като 
стратегически приоритет на държавата, обвързан и с увеличаване на стандарта за издръжка на учениците, и с инвестиции 
в млади кадри. Системата на делегираните бюджети също се нуждае от подобрение, не е ясно и как ще се елиминират 
порочните практики, идващи от финансирането на брой ученици (например това, че в списъците присъстват деца, които 
не ходят редовно на училище). 
Новият закон залага голям брой цели и мерки как те да бъдат постигнати и приемането му със сигурност ще бъде голяма 
победа. Освен от него обаче голямата промяна зависи и от държавните стандарти за учебното съдържание и план, за 
учебниците, за оценяването на учениците и на качеството на образованието. Те трябва да посочат конкретните критерии 
и да приложат добрите законови намерения на практика. Стандартите се пишат от Министерството на образованието и 
науката, но е ключово важно в тях да участват и хора от системата и неправителствения сектор. Ако правилата бъдат 
осъвременени и обърнати към възможностите вместо към границите на образованието, шансът за будни ученици, 
активни учители и професионален училищен мениджмънт, е реален. 
Колко е важно да бъдеш свободен 
За активните учители и директори голямата крачка в закона е автономията, която им се дава. Те ще могат да разработват 
учебни програми и планове и да ги разпределят във времето според потребностите на учениците. Родителите също ще 
имат повече избор между различните форми на предучилищна и училищна подготовка, включително кооперативите и 
самостоятелното учене. 
Свободата сами да избират методите на обучението е нещо, за което по-инициативните преподаватели настояват от 
години. В момента системата е притисната от нормативи, бюрокрация и страх от проверки на документи. Това 
демотивира учителите и ги кара да вървят само по утъпкания път на статуквото. "Автономията на училищата, свободата 
да избираш учебна програма - стига да достигаш резултатите, залегнали в държавните стандарти, е шанс за по-
качествено образование, за проява на творчество, инициативност, иновативност", убедена е Десислава Миленкова, 
начален учител в 137 СОУ. 
"Учителят на XXI век не трябва да бъде поставян в рамка, защото времената, а и децата, са други", коментира за 
"Капитал" Милена Дамянова (ГЕРБ), председател на комисията по образование в парламента и основен вносител на 
законопроекта. Тя обяснява, че училищата ще могат сами да разпределят седмичните часове, а учебната програма ще се 
утвърждава не за клас, както е в момента, а на етап от образованието и целта ще е усвояването на умения на края на 
всеки. "Мисля, че тази свобода е необходима на българското училище, защото имаме училища с много различни деца, 
които обаче се опитваме да обучаваме по един и същ начин", допълва Милена Дамянова. 
Мариана Банчева от Института за прогресивно образование е сигурна, че може още. "Само когато освободиш истинските 
инструменти, с които училището може да работи, за да подобрява качеството на учебния процес, можеш да му търсиш 
отговорност след това", дава аргумент тя. И припомня, че от промяна имат нужда и някои прашасали наредби на 
здравното министерство. Те определят продължителността на учебния час и подреждането на броя предмети на ден, но, 
мислени преди десетилетия, вече нямат "нищо общо с принципите на истинското учене" и дори могат да вредят на 
здравето на учениците (писането на домашни по пет различни предмета за един следобед е много по-неефективно, 
отколкото концентрирането върху два например). Или пък, ако едно училище реши да направи месец на математиката, а 
история и география да се преподава по време на пролетната екскурзия, също не би трябвало да има пречки. Защото 
средствата за учене всъщност са навсякъде. "Това освобождаване не означава, че всички ще започнат да правят новите 
неща изведнъж. Но ако някой поиска да лети, нека да му дадем тази възможност, а за тези, които не се справят 
достатъчно добре, да направим такива форми на подкрепа, че да могат след време и те да летят", призовава Мариана 
Банчева. 
Резултати вместо бюрокрация 
Идеите за промени в образованието трудно могат да бъдат изпълнени без реален контрол върху качеството на 
системата. В момента той е много повече хартиен - следи се дали училищата попълват изрядно десетките тетрадки, 
дневници, книги, но не отчита резултатите на учениците, учителите и директорите. Новият закон дава заявка да промени 
това - през атестации, самооценка в самите училища, външен контрол и електронна информационна система. Планът е 
директорите и всички педагогически специалисти да бъдат атестирани на всеки четири години от комисия, в която ще 
участват представители на обществения съвет, на педагогическия съвет, на финансиращия орган и на синдикалните и 
работодателските организации. Проверката ще стъпва на портфолиото, което учителят е изготвил сам за себе си от 
гледна точка на своите постижения. "Това гарантира, че атестирането ще се извършва по обективен начин, прозрачно и  
не бива да има спекулации или притеснения от това, че ще бъде анонимно, както сега това се случва често с 
диференцираното заплащане", уверява Милена Дамянова. Оценката от атестирането ще може да е база както за 
кариерното развитие, така и за повишаване на квалификацията и поощряване. 
Въпросът с квалификацията е от голямо значение за преподавателите, много от които са недоволни от сегашната 
система. Учителите нямат избор при кого се квалифицират, няма контрол върху това кой какво обучение предлага и 
анализ на ефекта от квалификационните програми. Законопроектът се опитва да сложи някакъв ред в процеса - въвеждат 
се квалификационни кредити, цели и профили на допълнителните обучения, регистър на одобрените програми за 
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квалификации. Остава най-важното - да има възможност за наистина модерни обучения с фокус върху новите тенденции 
в световното образование. 
Законът въвежда и нова структура за контрол на качеството - национален инспектор по образованието към 
Министерския съвет. Той ще прави оценка по критерии като управлението на училището и детската градина, дейността 
на педагогическите специалисти, резултатите и постиженията на учениците и техния напредък, взаимоотношенията с 
родителите и местната власт. При инспекцията ще се отчита и влиянието на средата, в която учебното заведение 
функционира - това е важен момент и ако бъде приложен както и от когото трябва (истински независими експерти), на 
всяко училище може да започне да се обръща  индивидуално внимание, а не всички да бъдат поставяни в калъп, както 
досега. Външната оценка би трябвало да се обвърже и с атестациите и самооценките на училищата - нещо, което в 
момента липсва в закона. 
Евгения Пеева от "Заедно в час" вижда още едно място за подобрение - отчетността и прозрачността на резултатите и 
разпределението на ресурсите в системата. "Крайно време е цялото ни общество да си даде сметка и за дефицитите на 
образованието, и за това как парите ни – събрани чрез данъци – се харчат за тяхното компенсиране", смята тя и е 
категорична, че училищният бюджет, резултатите от външните оценявания, напредъкът на учениците и отчетът на 
държавните и местни политики и мерки трябва да са публични. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бойко писа на Брюксел заради "Южен поток" 
Ще водим битка за националния интерес, обяви Томислав Дончев 
София. Предложението България да строи газов разпределителен център край Варна вече е официално. Министерски 
съвет изпрати вчера писмо до Европейската комисия, в което подробно се излагат предимствата на изграждането на 
такъв хъб. Идеята е на премиера Бойко Борисов. 
В кореспонденцията българската страна излага предимствата на подобен вариант и посочва, че с изграждането на хъба 
могат да бъдат подсигурени необходимите количества газ на конкурентни пазарни цени. България изразява и готовност 
да съдейства на Русия за изграждане на тръбата до българското крайбрежие. С писмото е отправена и официална покана 
за среща разговор в София между представители на Брюксел и министър-председателя Бойко Борисов. 
"От нереализирането на проекта България ще претърпи загуби, съвсем друг въпрос е какви ще бъдат те", каза 
вицепремиерът Томислав Дончев в парламента вчера. "Не бих ги оценил в категории на милиарди, това че ще има нетни 
разходи в порядъка на милиарди, не означава, че толкова ще са печалбите за страната ни", коментира още той. По 
думите му, сумите са доста по-скромни, включително и от бъдещи транзитни такси. "Дори борбата да е за 5 или за 10 
милиона евро, когато става въпрос за националния интерес, трябва да бъде проведена", категоричен бе Дончев. 
Той също изрази подкрепа за строежа на газов хъб. "Считаме, че това е едно добро предложение, изцяло в контекста на 
създаващия се енергиен съюз", посочи вицепремиерът. "Де факто това не е "Южен поток" 2 или 3, а следва съвсем друга 
логика, доколкото не се предвижда изграждането на европейско трасе, поне не по начина до момента", обясни той. 
Дончев счита, че идеята не трябва "да бъде обричана изначално, понякога дори и странните идеи, неочакваните, 
впоследствие се оказват най-добрите и се реализират. Междувременно Кремъл официално потвърдил пред 
Европейската комисия, че се отказва от "Южен поток". Това е станало късно в четвъртък вечерта в телефонен разговор 
между руския министър на енергетиката Александър Новак и зам.-председател на ЕК Марош Шефчович, в чийто ресор е 
Енергийният съюз. 
 
√ S&P понижи рейгинга на България заради КТБ 
София. Агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's понижи дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на 
България в чуждестранна и местна валута от 'BBB-/A-3' на 'BB+/B' със стабилна перспектива, съобщиха от Министерството 
на финансите. 
Рейтинговата агенция изтъква като основни причини за промяната ситуацията с КТБ и предоставянето на ликвидни 
средства на друга българска банка, както и влошаването на фискалната позиция през годината. Последното S&P свързва с 
реализирането на слаб икономически растеж и наблюдаваните дефлационни процеси в страната. 
Стабилната перспектива отразява ниските нива на задлъжнялост на публичния сектор, които според рейтинговата 
агенция балансират идентифицираните от тях рискове във финансовия сектор. Standard&Poor's предвиждат възможност 
за последващо повишаване на кредитния рейтинг на България, в случай че бъдат ефективно адресирани набелязаните от 
тях слабости на надзорната дейност в банковия сектор, също така се повиши потенциала за икономически растеж на 
страната, бъдат привлечени повече преки чуждестранни инвестиции в търгуемия сектор, или ако икономиката на 
България нараства по-бързо от техните очаквания, така че фискалната консолидация да се извърши по-бързо. 
Министърът на финансите Владислав Горанов коментира, че рейтингът отчита минали събития, за които настоящото 
правителство не може да бъде упреквано. 
 „Ниският икономически растеж и опасността от дефлация са проблеми за редица държави в ЕС. Неслучайно ЕК 
разработва план за стимулиране на частните и публични инвестиции с крайна цел увеличаване на вътрешното търсене и 
нарастване на потенциала на европейската икономика. В документа на рейтинговата агенция не са взети предвид и 
някои положителни резултати, които вече са факт. Това са мерките, които са отразени в средносрочната бюджетна 
прогноза и политиките за свиване на бюджетния дефицит. Също така от 4 декември се изплащат гарантираните депозити 
на КТБ, а плащанията по Оперативна програма „Околна среда" са възстановени. Запознати сме с позицията на 
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Standard&Poor's за това как рейтингът на държавата може да бъде подобрен и сме убедени, че в най-скоро време 
агенцията ще има основание да преразгледа своето мнение", каза Горанов. 
 
√ Дончев: При европейското финансиране е важен ефектът на инвестициите 
София. Фокусът на вниманието ни, когато говорим за европейско финансиране, трябва да бъде не върху обема средства 
и движението на парите, а върху ефекта на инвестициите, които правим с тях. Това заяви заместник министър-
председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев по време на годишния преглед на 
оперативните програми в рамките на 9-ото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа 
референтна рамка. 
Към началото на декември договорените средства по програмите в България възлизат на над 7,5 млрд. евро, а размерът 
на реално разплатените средства е близо 5 млрд. евро. Очаква се през 2015 г. да бъде усвоен съществен ресурс за 
настоящия програмен период и да стартират първите реални възможности за кандидатстване с проектни предложения 
по програмите за периода 2014-2020 г. 
Ще трябва да се учим без да спираме да се движим, заяви вицепремиерът Дончев. Предстои ни трудна година, в която 
на практика ще се застъпят два програмни периода, а една и съща администрация ще работи паралелно по затварянето 
на изминалия и реалното стартиране на новия, посочи той, цитиран от пресцентъра на Министерски съвет. 
Томислав Дончев определи изминаващата 2014 г. като трудна в контекста на европейските фондове. Според него сега 
основните предизвикателства пред системата по управление на европейските средства са интензивното изпълнение на 
оперативните програми и паралелната подготовка на инструментите за периода 2014-2020г. От качеството на работата 
ни сега зависи да се върнем на пътя на засиления растеж, коментира Дончев. Страната ни ще разчита в още по-голяма 
степен на европейските средства като доказан инструмент за постигане на ускорено икономическо развитие и 
намаляване на междурегионалните различия, отбеляза още той. 
Участие в срещата взеха високопоставени представители на Европейската комисия и ресорните ведомства. Витория 
Алиата ди Вилафранка, директор на ГД „Регионална и градска политика" на ЕК, коментира, че за Европейската комисия 
изпълнението на оперативните програми в България е важно, защото то е знак, че страната се възползва ефективно и 
успешно от членството си в ЕС. По думите й, това е предпоставка за устойчиво развитие, шанс за постигане на напредък 
за страната, а оттам и за ЕС като цяло. 
 
Вестник Преса 
 
√ Томислав Дончев: Не е изключено да заведем дела заради спирането на "Южен поток" 
България е пратила писмо до еврокомисар Шевчович с предложението за изграждане на газов хъб 
Българската страна е изпратила до еврокомисар Марош Шевчович, отговарящ за енергийния съюз, писмо с 
предложението за изграждане на газов хъб. Това съобщи в кулоарите на Народното събрание звицепремиерът по 
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. То, по думитему, съдържа идеята за газов хъб, 
коментирана на заседанието на Министерския съвет в сряда. 
Считаме, че това е едно добро предложение, изцяло в контекста на създаващия се енергиен съюз, коментира Дончев. И 
уточни, че де факто това не е "Южен поток" 2 или 3, а следва съвсем друга логика, доколкото не се предвижда 
изграждането на европейско трасе, поне не по начина до момента. 
Вицепремиерът подчерта, че газовият хъб, ако се реализира, няма да бъде захранван единствено само от тръба, 
минаваща по дъното на Черно море, но уточни, че предстоят множество разговори - на първо място със службите на ЕК, 
както и с държавите-членки. 
Не считам, че една подобна идея би следвало да бъде обричана изначално, понякога дори и странните идеи, 
неочакваните, впоследствие се оказват най-добрите и се реализират, подчерта Томислав Дончев. Той съобщи, че е 
поканил у нас Марош Шевчович в първия удобен за него момент, за да обсъдят българското предложение възможно 
най-скоро. 
При степента на зависимост на България в момента в краткосрочен план - следващата 1 година, трудно е да изляза с 
позиция, която гарантира максимална сигурност на газовите доставки за страната, ние зависим в общи линии от една 
тръба, от волята на един доставчик, с изключение на собствения добив между 10-14 на сто, коментира още 
вицепремиерът. Дончев се надява ситуацията от гледна точка на сигурността на доставките да се промени с 
изграждането на интерконекторите, на първо място с Гърция и това да се случи скоро. 
С думите, че в света,  вариант за завеждане на дела винаги има, Дончев не изключи възможността да бъдат заведени 
такива заради спирането на "Южен поток". 
От нереализирането на проекта България ще претърпи загуби, съвсем друг въпрос е какви ще бъдат те, обяви 
вицепремиерът. Не бих ги оценил в категории на милиарди, това че ще има нетни разходи в порядъка на милиарди, не 
означава, че толкова ще са печалбите за страната ни, допълни той. По думите му, сумите са доста по-скромни, 
включително и от бъдещи транзитни такси. Дори борбата да е за 5 или за 10 милиона евро, когато става въпрос за 
националния интерес, трябва да бъде проведена, категоричен е обаче Томислав Дончев. 
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√ НСИ: 54% от българите редовно влизат в интернет 
Северозападът изостава в достъпа до интернет 
През 2014 г почти 54% от българите използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Това показват данните от 
изследване на Националния статистически институт /НСИ/ за използването на информационно-комуникационните 
технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата в България. 
През 2014 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - 63.4%, е Югозападният район, към 
който принадлежи и столицата. След него се нареждат Северният централен и Южният централен район, съответно с 
59.6 и 54.2%. От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където 43.8% от 
тях имат достъп до интернет. 
Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като на базата на предходната година 
е отбелязан ръст от 2.5 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. - ръст от 12.1 процентни пункта.  
Най-активни потребители в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години, като през 2014 г. 83.1% от тях 
използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. 
Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 54.7 и 52.6%. 
През 2014 г. 50.8% от регулярните интернет потребители използват мобилно устройство за достъп до интернет извън 
дома и работното място, чрез мобилните телефонни мрежи или публичен WiFi достъп. От тях 84.3% влизат в мрежата 
чрез мобилен телефон, 56.4% - чрез портативен компютър, и 6.0% - чрез друго мобилно устройство за достъп до 
интернет. 
През 2014 г. регулярните интернет потребители използват най-често мрежата с цел комуникация - 
изпращане/получаване на е-поща, разговори или видео-разговори (чрез приложения за комуникация като Viber, Skype и 
др.) или за участие в социални мрежи (Фейсбук, Туитър и др.). Едва 3.5% от лицата, регулярно ползващи интернет, се 
възползват от е-здравеопазването (записване на час при практикуващ лекар, болница и др.). За други онлайн услуги, 
свързани с резервации при пътувания, продажба на стоки или услуги, интернет банкиране, мрежата използват 29.5% от 
лицата. 
Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява 
международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 4 228 обикновени домакинства и 9 541 лица на възраст 16 - 
74 навършени години. 
 
Вестник Сега 
 
√ ГЕРБ подкрепят увеличение с 2 месеца на възрастта за пенсия 
Компромис има и за земеделците - осигурителният им доход ще се вдигне с 60, вместо със 180 лв. 
http://www.segabg.com/article.php?id=730305 
ГЕРБ ще се откажат от собствената си пенсионна реформа и от увеличението на възрастта и стажа с по 4 месеца. Вместо 
това депутатите на Бойко Борисов ще подкрепят предложението на вицепремиера Ивайло Калфин за стъпка от 2 месеца, 
съобщи пред "Сега" Цветан Цветанов. Преди ден и Радан Кънев от Реформаторския блок заяви, че искането на Калфин е 
разумно и ще го подкрепят. Отстъплението идва след протест на КНСБ в центъра на София. 
Все още обаче не се знае дали трите партии в управлението ще надделеят при гласуването на промените в пленарна 
зала. Те имат 118 депутати. Преди ден от КНСБ се похвалиха, че са спечелили подкрепата на останалите пет партии - БСП, 
ДПС, ББЦ, "Атака" и Патриотичния фронт, за пълно замразяване на условията за още една година. Не е ясно на чия страна 
ще застанат четиримата независими депутати и дали останалите партии ще гласуват дисциплинирано. 
Вицепремиерът Калфин в момента води преговори със синдикатите и работодателите за стъпките в системата догодина. 
Работодателските организации са склонни да приемат увеличението от два месеца, но са категорично против още едно 
замразяване. Другата седмица бюджетите на държавата и НОИ трябва да бъдат приети окончателно. 
ГЕРБ са склонни и на друга отстъпка - да увеличат минималния осигурителен доход на земеделските и 
тютюнопроизводителите с 60, вместо със 180 лв. От партията ще предложат тази група да плаща осигуровки върху 300 
лв., а не върху 420 лв., както предвижда законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване, съобщи 
Цветанов пред "Сега". Тази седмица лидерът на ДПС Лютви Местан заплаши с бунтове на земеделци, ако бъде прието 
първоначалното предложение. Местан обяви идеята не просто за грешка, а за престъпна, защото вдига осигуровките на 
двете групи от близо 83 лв. за т.г. на 143 лв. 
Както "Сега" писа, в проектите на бюджетите ще има и друга промяна - ГЕРБ няма да подкрепи предложението на 
финансовото министерство периодът за изчисляване на майчинството да се увеличи от 18 месеца на 24 месеца.  
ИДЕЯ 
На по-различен компромис са готови от ДПС. "Ние няма да подкрепим никакво увеличаване на възрастта за пенсия, дори 
и с 2 месеца. За стажа можем да приемем увеличение, ние искаме с два месеца, но само ако това е обвързано с мерки за 
заетост на хората в предпенсионна възраст", коментира пред "Сега" шефът на социалната парламентарна комисия Хасан 
Адемов (ДПС). 
 
√ Конкурсите за висши постове стават публични 
Конкурсите за висши държавни постове вече стават публични. Първият такъв ще е за бъдещия началник на Държавната 
агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Това стана възможно, след като вчера вицепремиерът Меглена Кунева подписа 
заповед за публично изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ. Условията, на които трябва да отговарят 
претендентите, са да са неосъждани български граждани, да владеят писмено и говоримо поне един чужд език, да имат 

http://www.segabg.com/article.php?id=730305


13 

 

 

завършено висше образование и доказан професионален опит в областта. Документите за участие се подават до 20 
януари 2015 г. 
Кандидатите ще бъдат изслушвани от комисия, пред която ще представят концепция за развитие на агенцията. 
Комисията ще приеме правила за изслушването, за да се осигури равнопоставеност на желаещите да заемат поста. Десет 
дни след изслушването тя ще представи доклад на вицепремиера за резултатите от цялостното представяне на 
кандидатите. 
За избор чрез публичен и прозрачен конкурс настояваха българи в чужбина. Те категорично се противопоставиха на 
назначаването на Ива Йорданова, която е приятелка на министъра на икономиката Божидар Лукарски, начело на 
агенцията. Йорданова бе назначена от служебния премиер Георги Близнашки. По-късно тя подаде оставка, като заяви, че 
е готова да участва в конкурс за поста.  
Патриотичният фронт настоява да получи управлението на ДАБЧ, научи "Сега". Областният координатор на ВМРО във 
Велико Търново Борис Вангелов е кандидатурата на фронтоваците. Юристът отдавна се занимава с проблемите на 
българската общност зад граница и от ПФ настояваха да бъде назначен на поста. Хората на Красимир Каракачанов са 
неприятно изненадани от решението на Кунева за конкурса. 
По време на заседанието на Министерския съвет в сряда вицепремиерът Кунева обяви, че планира да проведе подобно 
изслушване и за позицията на председател на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната 
престъпност. "Предлагам подобни публични изслушвания във всички ведомства, чиято дейност координирам", заяви по 
време на заседанието Кунева. Предложението й е подкрепено от премиера Бойко Борисов. 
 
√ МЗ отваря вратата за допълнителното здравно осигуряване 
Законов регламент, който най-малкото ще улесни по-сериозното навлизане на допълнителното здравно осигуряване, 
предвижда Министерството на здравеопазването. "Пакетът от медицински услуги, който заплаща НЗОК, ще се раздели 
на основен и допълнителен, като се дава възможност допълнителният пакет да се осигурява и чрез доброволно здравно 
осигуряване", пише в мотивите за промени в закона за здравното осигуряване, подготвени от ведомството.  
В момента по закон има само основен пакет и той се покрива от НЗОК. Допълнителните фондове пък или покриват 
услугите на касата, или плащат за медицински изделия, за които касата не дава пари, или финансират допълнителни 
услуги като избор на екип и ВИП условия. Пазарният дял на частните фондове е едва 1%. Не е ясно обаче какъв ще е в 
бъдеще основният пакет, гарантиран от здравната каса - той ще се определя с наредба на министъра на 
здравеопазването и засега не се знае какво ще пише в нея и дали тя ще ореже дейностите, поети от НЗОК. Освен това 
поправките дават възможност допълнителният пакет отново да се осигурява от здравната каса. 
Занапред НЗОК ще е длъжна да прави проучване на удовлетвореността на пациентите от платените от нея здравни 
услуги. "Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който се констатира системна 
неудовлетвореност от страна на пациентите, както и прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който 
системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ", пише още в мотивите към законопроекта. 
От началото на 2016 г. се предвижда да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който 
държавата ще внася здравните вноски за децата и пенсионерите. След малко повече от година той ще скочи с 5 на сто 
годишно и постепенно ще достигне на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. В момента бюджетът 
плаща вноските на 2 млн. души върху половината от минималния осигурителен доход. 
 
√ Парламентът спешно одобри нов заем от 1.5 млрд. евро 
Кредитът ще се връща след 6 месеца с емисии на държавни ценни книжа 
Парламентът спешно ратифицира последователно на първо и второ четене вчера нов външен заем в размер на 1.5 
милиарда евро. Той е предназначен за финансиране на държавния бюджет, за Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките и за обезпечаване на ликвидна подкрепа за банките. Очаква се парите да бъдат отпуснати още до края на тази 
година. 
Новият заем бе узаконен със 107 от гласовете на управляващото мнозинство - ГЕРБ, Реформаторския блок (РБ), АБВ и 
Патриотичния фронт (ПФ), плюс подкрепата на един депутат от ДПС. Останалите от ДПС се въздържаха заедно с 8 
народни представители от БДЦ и един независим. 39 депутати, сред които всички от БСП и "Атака" заедно с четирима от 
БДЦ и един независим, бяха против. 
Социалистите поискаха отлагане на окончателното гласуване, за да направят свои предложения между първо и второ 
четене, но искането им бе отхвърлено. "Всеки заем трябва да води до растеж и повишаване на БВП. Притеснително е, че 
вземането на дълг става навик", предупреди от парламентарната трибуна Алиосман Имамов от името на ДПС. Той 
обясни намерението на групата да се въздържи с аргумента, че би било по-добре преди новото задлъжняване "да се 
изтупа малко бюджетът, пък тогава да се мисли". В защита на новия дълг като говорител на мнозинството се изяви 
Славчо Атанасов от ПФ. "Има един проблем и той се нарича "една гръмнала банка", назова основната причина да теглим 
нов заем бившият кмет на Пловдив. "Имам чувството, че сме мазохисти или дебили", реагира емоционално той на 
изказвания на колегите си, които бяха резервирани да подкрепят ратификацията. "Тази дупка трябва да се запълни", 
призова Атанасов и констатира, че за КТБ са виновни поне три правителства назад. Депутатът от ПФ напомни, че не е 
тайна при кой кабинет банката е нараснала и при кой се е взривила. 
По време на дебатите Янаки Стоилов от БСП пресметна, че заради новия дълг всеки български гражданин ще трябва да 
плати 3400 лв. Лихвите по дълга са повече от парите за образование, култура и спорт, взети заедно, в бюджета за 
следващата година, констатира той и призова културните дейци да излязат да протестират и срещу това, както срещу 
Слави Бинев. Числото от около 3400 лева всъщност бе пресметнато от Института за пазарна икономика като 
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разпределение на общия външен дълг върху всички българи към края на 2015 г. Опонира му Мартин Димитров от РБ, 
който напомни, че всеки мандат на БСП завършва с прекомерен дефицит. "Прекомерният дефицит се финансира с дълг, 
т.е. наследството, което остави БСП - прекомерен дефицит, сега се финансира с дълг, няма друго решение", отсече 
реформаторът. 
Договорът за 1.5 млрд. евро мостови кредит е сключен между нашата страна и HSBC, "Сосиете женерал", "Ситибанк" 
(клон Лондон) и "Уникредит Булбанк" - в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и "Уникредит 
Банк АГ" (клон Лондон) в ролята на агент. Заемът е за срок от шест месеца с възможност за удължаване с още половин 
година. Предвижда се да бъде погасен с постъпленията от планирани емисии от държавни ценни книжа през 2015 г. 
Мостовото финансиране е с лихва от 1.08% обясни преди дни пред депутатите от бюджетната комисия финансовият 
министър Владислав Горанов. 
 
Вестник Монитор 
 
√ След като Русия потвърди пред Брюксел края на „Южен поток”, ЕК с екшън план за газа на България 
Кабинетът умува завеждането на дела заради пропуснатите печалби по проекта 
Европейската комисия подготвя спешни стъпки, с които да гарантира енергийната сигурност на България и на останалите 
страни, през които трябваше да минава тръбата на газопровода „Южен поток“. Брюксел обяви плановете си, след като в 
телефонен разговор руският министър на енергетиката Александър Новак потвърдил категорично пред зам.-
председателя на ЕК с ресор „Енергиен съюз“ Марош Шефчович, че Москва се отказва от проекта. 
ЕК ще сформира работна група 
която да търси алтернативи на проваления газов проект. Тя ще бъде представена в началото на януари, а членовете є ще 
съставят план за гарантиране на енергийната сигурност на държавите, през чиято територия беше планирано трасето на 
„Южен поток”. „Сега ще интензифицираме работата със страните от Централна и Югоизточна Европа по формиране на 
единен газов пазар и диверсификация на източниците на доставки на газ. Такава е задачата на бъдещия енергиен съюз, 
който е приоритет за новия състав на ЕК”, набелязал Шефчович бъдещите стъпки след разговора си с руския министър. 
Вчера вицепремиерът Томислав Дончев заяви в парламента, че българското правителство вече е 
изпратило писмо до Шефчович 
с предложението за газов хъб на наша територия, което премиерът Бойко Борисов разви на заседанието на МС в сряда. 
Както „Монитор” писа, идеята му е ЕС да финансира изграждането на такъв център на входа на „Южен поток” у нас, от 
който руската суровина да се разпределя към другите европейски страни. „Считаме, че това е добро предложение, 
изцяло в контекста на създаващия се енергиен съюз”, коментира Дончев в кулоарите на парламента. И уточни, че не 
става въпрос за „Южен поток” 2 или 3, тъй като ще следва съвсем друга логика. Вицепремиерът подчерта, че при 
евентуална реализация на газовия хъб, той няма да бъде захранван единствено и само от тръба, минаваща по дъното на 
Черно море. Дончев обаче побърза да подчертае, че тепърва предстоят множество разговори по темата  на първо място 
със службите на ЕК, както и с държавите членки. За целта наред с писмото до Шефчович вицепремиерът е отправил и 
покана към еврокомисаря да посети страната ни „в първия удобен за него момент”. Премиерът Бойко Борисов пък 
заминава утре 
на среща с германския канцлер 
Ангела Меркел, с която ще обсъди бъдещите стъпки след края на „Южен поток”. 
В делегацията са включени и тримата му вицета - Меглена Кунева, Томислав Дончев и Ивайло Калфин, както и депутати. 
Министър-председателят ще разговаря още с председателя на Бундестага проф. Норберт Ламерт, както и с шефа на 
фондация „Конрад Аденауер” д-р Ханс-Герт Пьотеринг. 
Томислав Дончев не изключи вчера варианта страната ни да заведе дела заради спирането на „Южен поток”. „От 
нереализирането на проекта България ще претърпи загуби, съвсем друг въпрос е какви ще бъдат те”, посочи 
вицепремиерът. Според него не става въпрос за милиарди, сумите щели да бъдат доста по-скромни. „Дори борбата да е 
за 5 или за 10 млн. евро, когато става въпрос за националния интерес, трябва да бъде проведена”, категоричен бе обаче 
Дончев. 
 
√ €5 млрд. евросредства влезли в икономиката ни 
5 млрд. евро са реално изплатените средства по линия на оперативните програми от 2007 г. досега, а са договорени 
общо 7,5 млрд. евро. Това заяви вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев 
по време на 9-ото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. 
Очаква се през 2015 г. да бъде усвоен съществен ресурс за настоящия програмен период и да стартират първите реални 
възможности за кандидатстване с проекти за периода 2014-2020 г. „Предстои ни трудна година, в която на практика ще 
се застъпят два програмни периода, а една и съща администрация ще работи паралелно по затварянето на изминалия и 
реалното стартиране на новия”, посочи Дончев. Той определи изминаващата 2014 г. като трудна в контекста на 
еврофондовете. 
„Страната ни ще разчита в още по-голяма степен на европейските средства като доказан инструмент за постигане на 
ускорено икономическо развитие и намаляване на междурегионалните различия”, отбеляза вицепремиерът. Според 
него по-важен е не обемът средства, които усвояваме, а ефектът на направените инвестиции. 
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√ Какво е бъдещето пред ТБ "Виктория"? 
Най-удачният вариант е появата на нов външен за системата инвеститор 
Днес отвори врати ТБ "Виктория", която от половин година е под специалния надзор на Българска народна банка (БНБ), 
който изтича на 22 декември. Всички вложители в банката имат достъп до средствата си. 
Банката разполага с достатъчно средства, за да покрие изцяло размера на всички депозити на фирми и граждани – както 
гарантираните, така и негарантираните. По данни на БНБ след поставянето на банката под специален надзор само 
защитените спестявания са за 55,1 млн. лв. 
Банката вече разполага с ликвидни средства за 160 млн. лв, но се очакват и допълнителни постъпления в следващите 
месеци, съобщиха от БНБ. 
Допълнителни постъпления най-вероятно са постъпили и може би ще постъпват, след като завършат процедурите по 
продажбата на част от кредитния портфейл на трезора. 
Офертата на "Токуда банк" бе оценена като най-добра за кредитите за малкия бизнес и за потребителските кредити с 
ипотека. "Експресбанк" е дала най-добрата оферта за ипотечните кредити, а ЦКБ - за потребителските кредити и 
кредитните карти. Тези оферти покриват почти 100% от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За 
портфейла от "големи и средни корпоративни клиенти" е постъпила само една оферта, при това не за всички кредити, 
съобщи преди време БНБ. 
Накъде ще поеме ТБ "Виктория" оттук насетне? 
На 15 декември (понеделник) квесторите ще проведат Общо събрание на акционерите. На него ще бъде предложено да 
се промени Уставът на банката, като от двустепенна се премине към едностепенна система на управление, и да бъде 
избран нов петчленен Съвет на директорите. 
Сред предложенията за членове на СД са Красимир Жилов, който е с над 12-годишен опит в Експепресбанк и е бил във 
висшия мениджмънт на Алфа Банк и Тексим Банк, Галя Димитрова, която е била в управителното тяло на Алианц Банк, 
Божидар Аршинков, който е един от квесторите на ТБ "Виктория", Eвгения Стоянова, която е била в "Алфа Банк", и Бойка 
Василева, която бе член на УС на Емпорики Банк, преди да бъде закупена от "Креди Агрикол България" (сегашната ТБ 
"Виктория"). 
Според БНБ този екип има необходимия опит в управлението на търговски банки и постигането на надеждни и добри 
резултати. 
"Разполагайки с ликвидност от около 50% от активите и над 100% от привлечените от фирми и граждани средства, новият 
екип на банката ще може при възстановяване на доверието на клиентите да подготви и реализира необходимите мерки 
за оптимизиране на нейната структура с цел подобряване на възможностите за привличане на подходящ инвеститорски 
интерес", смятат от БНБ. 
Външен за системата инвеститор 
Появата на външен за системата инвеститор е най-удачният вариант пред ТБ "Виктория", без значение дали инвеститорът 
е български или чуждестранен, или пък става въпрос за консорциум между наш и чужд. 
През октомври "Банк Российский Кредит" уведоми Министерството на финансите (МФ) за интерес към Търговска банка 
„Виктория". Такова трябва да е постъпило и в БНБ, тъй като именно управление „Банков надзор“ разглежда подобни 
предложения, одобрява и разрешава сливания и придобивания в банковия сектор. 
Според МФ именно централната банка трябва да изрази становище относно интереса на "Банк Российский Кредит" за 
покупката на ТБ "Виктория". Конкретни финансови параметри не са известни, след като тогава не бе ясно и финансовото 
състояние на кредитора, част от групата на Корпоративна търговска банка. 
През ноември консорциум от водещата испанска банка Banco de Navarra и застрахователното дружество "Лев инс" заяви 
желание да закупи дъщерната на КТБ банка "Виктория". 
Този вариант също се разглежда като възможен, a по този начин в банковата система ще попаднат нови свежи пари. Едно 
подобно развитие има потенциала да предостави значителен стимул както за сектора, така и за цялата икономика на 
страната. 
Освен така необходимите за подобряването на икономическото състояние на страната ни нови средства, появата за 
външен на системата инвеститор, без значение дали той е български или чуждестранен, ще донесе така необходимата 
"свежа кръв" за сектора. Тя би могла да си изрази в един по-качествен мениджмънт, който да въведе нови практики и да 
повиши цялостната конкуренция, а оттам и качеството на услугите. 
Сливане с Българска банка за развитие (ББР)? 
Това е друг потенциален вариант с оглед на насоката на ТБ "Виктория" да кредитира малкия и среден бизнес. ББР има 
същия фокус. БНБ или ФГВБ биха могли да осъществят едно такова сливане. 
Основните позитивни ефекти от едно подобно развитие са свързани с фокуса на ТБ Виктория, а именно кредитирането на 
дребния и среден бизнес. Налице ще бъде синергия между действията на ТБ Виктория и ББР, което в крайна сметка ще 
доведе до позитиви и за двете страни. 
От днес ББР има ново оперативно ръководство, съобщиха от Министерството на финансите. Ангел Геков и Илия Кирчев 
ще заемат местата на досегашния председател на Управителния съвет (УС) и главен изпълнителен директор Димо Спасов 
и на члена на УС и изпълнителен директор Иван Христов. В ръководството на ББР остава Билян Балев. 
Удовлетворяване на евентуални претенции на акционерите и облигационерите 
Друг възможен вариант, които също можем да окачествим като позитивно развитие на ситуацията с ТБ "Виктория", е 
удовлетворяване на евентуални претенции на акционерите и облигационерите на мажоритарния собственик. В 
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условията на макроикономическа и финансова криза в страната един подобен вариант би спестил значителна сума на 
публичния бюджет. Средствата ще бъдат спестени от заведените дела срещу държавата от акционерите и 
облигационерите на дружеството. 
Който и от посочените разумни варианта да бъде избран, процедурата по изпълнението му да бъде съблюдавана 
стриктно от БНБ и ФГВБ. Освен че ще донесе по-голяма стабилност, едно подобно развитие ще повиши и доверието в 
цялата банкова система – както на обикновените хора, така и целия частен бизнес. 
 
√ 7,5 млрд. евро са договорени по оперативните програми досега 
България ще разчита в още по-голяма степен на евросредствата, които са доказан инструмент за ускорен ръст, 
коментира вицепремиерът Дончев 
Към началото на декември договорените средства по оперативните програми в България за миналия програмен период 
са 7,5 млрд. евро. Реално разплатените са близо 5 млрд. евро. 
Това съобщи вицепремиерът и министър по въпросите на европейските фондове Томислав Дончев по време на 9-то 
заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. 
Фокусът обаче не трябва да бъде обемът и движението на парите, а върху ефекта от инвестициите, които се правят с 
евросредства, коментира още вицепремиерът, цитиран от правителствената пресслужба. 
Дончев очаква догодина да има застъпване на програми от стария и от новия период, което ще бъде предизвикателство 
за администрацията, която паралелно по затварянето на изминалия и реалното стартиране на новия програмен период. 
Европейските средства са доказан инструмент за постигане на ускорен икономически растеж и по тази причина България 
ще разчита в още по-голяма степен на оперативните програми, посочва още вицепремиерът. 
Припомняме, че Комитетът за наблюдение беше създаден с правителствено постановление от 2006 година. Целта му е 
да следи напредъка по постигане на приоритетите по стратегическата рамка и оперативните програми, съфинансирани 
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 
 
√ Още 175 млн. лв. ще бъдат разплатени по екопроекти до края на годината 
Ивелина Василева отчете какво е свършено по оперативна програма „Околна среда“ до момента 
Продължават плащанията към бизнеса след размразяването на оперативна програма „Околна среда“. През ноември и 
декември на изпълнителите на проекти са разплатени 114 млн. лв. Още 175 млн. лв. ще бъдат разплатени до края на 
годината. Това съобщи министърът на околната среда Ивелина Василева, която отчете свършената до момента работа по 
оперативната програма. 
„Драматично беше това, което се случи през изминалата година“, каза тя във връзка с блокирането на средствата през 
ноември 2013 г. и размразяването им през ноември 2014 г., което забави работата по проектите. 
По програмата вече се изпълняват 243 проекта, а са завършени 31. Общият бюджет на програмата е 3,5 млрд. лв., 
разпределени за секторите води, отпадъци и защитени територии, припомни министърът. Към момента са разплатени 
2,5 млрд. лв., а до края на годината се очаква сумата да нарасне до 2,65 млрд. лв. 
Василева посочи, че изпълнените обекти във водния сектор обслужват близо 2 млн. души, а в сектор отпадъци – 1,35 
млн. души. Тя отчете, че в София е намаляло замърсяването на въздуха с фини прахови частици благодарение на 
обновяването на градския транспорт със средства от програмата. 
 „В още четири големи града се подновява градският транспорт. Доставени са 20 трамвая, 10 метровлака, 126 автобуса, 
100 тролейбуса“, каза Василева. Тя припомни, че със средства от програмата е осигурена и специализирана техника за 
пожарната за борба с природните бедствия. 
Изградените 13 нови пречиствателни станции са осигурили постоянна работа за близо 200 души, а при изграждането им 
е била осигурена временна заетост за 7000 временно заети. 


