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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национален институт за помирение и арбитраж 
 
√ Г-н Ивелин Желязков от АИКБ бе избран единодушно за председател на Надзорния съвет на Националния институт за 
помирение и арбитраж 
Под председателството на Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, Надзорният съвет на НИПА 
проведе третото си редовно заседание за 2015 г. Обсъден и приет бе отчета за работата на НС за първото шестмесечие на 
годината, както и отчет за изпълнението на програмните цели и бюджета на института до 30 юни 2015 г. Бяха приети 
Програма за дейността на НИПА за 2016 г. и проект на бюджет за следващата година. Обсъден и приет бе доклад за 
резултатите от изпълнението на проект "Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа 
на функционален анализ“, финансиран от ОП "Административен капацитет" по договор № 14-11-17/26.08.2014 г. За 
председател на Надзорния съвет за следващият едногодишен период бе избран г-н Ивелин Желязков от страна на 
работодателските организации, представител на АИКБ, а за зам.-председатели - проф. Емил Мингов от страна на 
държавата, и г-н Николай Недев, изпълнителен секретар на КНСБ, от страна на синдикалните организации. 
 
 
 
 
inews.bg 
 
√ НПРО ще се срещнат с ръководителя на Представителството на ЕК в България 
На 13 октомври 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в сградата на Представителството на Европейската комисия в България, ще 
се проведе среща на НПРО с ръководителя на Представителството – Огнян Златев. 
Акцент в разговора ще бъде поставен върху жалбата до Европейската комисия, изпратена от НПРО на 13 септември т.г. 
В жалбата си Работодателите сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно държавните 
помощи – чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност. Нарушението на посочената разпоредба се 
изразява в неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество НЕК ЕАД на електрическа 
енергия, произведена от две частни компании – „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД. 
НПРО настояват ЕК да установи нарушението на чл. 87, §1 от Договора за създаване на ЕО, както и да предостави 
информация за хода на процедурата по сигнала за същите нарушения, изпратен от ДКЕВР. 
Срещата е закрита за журналисти. 
Представителите на НПРО ще бъдат на разположение за изявления за медиите след края на срещата. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/bulgaria/about_representation/contact/index_bg.htm
http://bgrabotodateli.org/wp-content/uploads/2015/09/EK_jalba-darj_pomosht-2015.pdf
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ От 2016 г. приемат в болница с пръстов отпечатък (обзор) 
Всеки гражданин от 2016 година ще влиза в болница с пръстов отпечатък. Това съобщи здравният министър д-р Петър 
Москов във вторник и изненада и депутати, и здравната каса. 
Персоналният пръстов идентификатор ще бъде въведен в края на януари и в аптеките. 
По този начин пациентът щял да доказва присъствието си в болницата и в аптеката при получаването на безплатните и 
намалените лекарства. 
Чисто технически пръстовият идентификатор е четец за личната карта и всеки български гражданин, който вади лична 
карта, има пръстов отпечатък в МВР, коментира в парламента министър Москов. Там идеята му за въвеждане на 
персонален пръстов идентификатор предизвика бурни реакции. 
Нужното устройство струвало около 20 евро. Покупката на четците ще бъде за сметка на здравната каса и министерството, 
уточни д-р Москов. 
“Не става въпрос за система, която събира вашите отпечатъци. Това генерира еди-колко си битов код, който се записва на 
ваше име. Също толкова конфиденциално е, колкото и здравният ви запис в касата, където пише от какво сте боледували”, 
обясни д-р Москов. На базата на този запис всеки има в ЕГН системата т.нар. дърво на свързаност - данни за децата, за 
близки, които са инвалиди и не могат да си вземат лекарствата, а техен роднина получава право на достъп и ги взима за 
тях. 
Председателят на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова от ГЕРБ бе изключително изненадана от 
предложението. 
“Индивидуална електронна здравна карта - това е европейският път на електронна система, осигуряваща добро 
здравеопазване. 
Имам много въпроси около идеята, които ще задам на министъра на здравеопазването. Как ще вземе пръстови отпечатъци 
на целокупното българско население, за да осигури база данни?”, попита тя. Здравният министър обаче имаше отговор на 
този въпрос. 
“Чисто технически пръстовият идентификатор е четец за личната карта. Никой не взима нищо. В базата данни, която вече 
съществува в МВР, превърната през съответния цифров код, ще се потвърди вашата идентификация, т.е. че сте там”, обясни 
д-р Москов, като имаше предвид в болницата или в аптеката. 
Оттам нататък не виждам никаква причина информационните системи на държавата, които са свързани с изразходване на 
публични фондове, каквито са тези на НЗОК, да не бъдат свързани с един много прост и автентичен начин на 
идентификация, уточни здравният министър. 
Той съобщи още, че здравното министерство е в процес на разработка на специално приложение за телефон, което ще 
даде възможност от сайтовете на МЗ и НЗОК и при наличие на здравноосигурително събитие на името на пациента, той да 
бъде уведомяван със съобщение. Това щяло да стане възможно в началото на 2016 г. 
Ако търсим да спрем кражбите, фалшивото изписване на лекарства и хоспитализации, това е начинът, обобщи министър 
Москов. 
Според колегата му доц. Димитър Шишков от Реформаторския блок обаче вземането на отпечатък при постъпване в 
болница няма да осигури контрол в здравната система. 
“Аз смятам, че той (д-р Петър Москов - бел. ред.) има добри помисли и с добри идеи е тръгнал. Въпросът е дали това е, 
първо, осъществимо, дали това не накърнява донякъде достойнството на хората, защото има и такъв момент. Както и да 
го направим, мисля, че не е начинът, по който трябва да се контролира системата. Единият от начините е наистина контрол 
върху самите болници за това, че се надписват пътеки, за това, че се надписва въобще, че има фалшиви пациенти”, обясни 
депутатът, който е и член на здравната комисия в НС. 
От НЗОК отказаха коментар по темата, като обясниха, че и в момента в болница се постъпва и изписва чрез проверка на 
личната карта на входа и изхода на лечебното заведение. За целта болниците трябваше да купят стотици четци за лични 
карти до 1 април. 
Оттогава не са обявявани обобщени данни за това как въвеждането на електронните четящи устройства се е отразило на 
броя на хоспитализациите. Системата беше въведена с цел да пресече фалшивите хоспитализации. 
 
√ Можем да изгубим над 350 млн. лева от Програмата за селските райони 
Има риск България да не успее да разплати 377 млн. лв по общинските проекти от Програмата за селските райони. Справка 
от Фонд "Земеделие", направена по искане на БНР сочи, че общините все още не са подали искане за плащане по 433 
проекта. 
По-малко от 10 дни остават до крайния срок, който агроведомството даде на общините, за да отчетат проектите и да 
поискат плащане по тях. В противен случай парите ще бъдат загубени. 
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До 15 септември всички проекти трябваше да са приключили, тъй като Eвропейската комисия отхвърли искането на 
България за удължаване на срока по програмата. До 15 октомври общините трябва да заявят плащане. Сред незаявените 
за плащане проекти, най-голям е броят на тeзи, които са пряка отговорност на общините и към които те проявяваха най-
силен интерес. Това са проекти по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони". 
По тях общините ремонтираха пътната инфраструктура, изграждаха водопровод и канализация, осигуряваха достъп до 
социални услуги. За 173 такива проекта все още не е подадена заявка за плащане. Субсидията за тях е 316 милиона лева. 
27 милиона са под риск по друга общинска мярка – "Обновяване и развитие на населените места“. Тук неизрядни са 40 
проекта, като по тях общините ремонтираха улична мрежа и паркове. Ще успеят ли в следващите дни общините да отчетат 
проектите и да поискат плащане по тях, все още не е ясно. 
 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Финансовото министерство прогнозира: Слаб ръст на потребление и инвестиции до края на 2015 г. 
Публичните инвестиции се увеличават благодарение на евросредствата 
Министерството на финансите подобри прогнозата си за ръста на българската икономика през 2015 г. от очакваните през 
пролетта 1.4% до 2% сега. През първата половина на годината приносът дойде главно по линия на износа, но до края й се 
очаква експортът да се забави, а вътрешното търсене слабо да се ускори. Така икономическият ръст ще се дължи на лекото 
увеличение на вътрешното потребление и публичните инвестиции. Брутният вътрешен продукт ще нарасне с 2.3% през 
2016 г. и с 2.7% през 2017–2018 г., като частното потребление, инвестициите и публичният сектор ще увеличат своя принос, 
прогнозират още от финансовото ведомство. Същия ръст за икономиката от 2% за 2015 г. очаква и Райфайзенбанк, която 
актуализира анализа си миналата седмица. Одиторската компания EY обяви, че прогнозира ръст от 1.9%, а Уникредит 
Булбанк вдигна очакванията си до 2.3%. 
Износът ще се забави 
Първото полугодие на 2015 г. даде основание за твърдения, че износът отново е двигателят на българската икономика, но 
от Министерството на финансите смятат, че неговият ръст ще се забави през втората половина. За цялата година ръстът му 
ще е 7.2% спрямо 6.3% повишение на вноса. Благоприятно влияние за експорта на стоки оказаха подобрението във 
външната среда и операциите на няколко водещи фирми износители, които са възобновили дейността си след временни 
прекъсвания за поддръжка през 2014 г. Неблагоприятният туристически сезон обаче води до понижение на прогнозата за 
износа само на услуги с 0.3%. През периода 2017–2018 г. номиналният ръст на вноса отново ще започне да изпреварва 
този на експорта. През този период двигател на икономическия растеж ще бъде вътрешното търсене, но се очаква по-
голям принос и от инвестиции и публичния сектор. 
Вътрешното търсене ще се увеличи 
През второто полугодие на 2015 г. ще се ускори слабо вътрешното търсене благодарение на по-големия разполагаем доход 
на домакинствата. Той се дължи на възстановяването на пазара на труда и повишаването на доходите, както и на по-
ниските цени на енергийните стоки. Анализаторите се позовават и на данните на НСИ, които отчитат намерение на 
домакинствата да купуват стоки за дълготрайна употреба. Така потреблението на домакинствата за цялата година ще 
достигне увеличение от 1.4% на годишна база. 
Нарастването на инвестициите в основен капитал тази година се дължи на увеличението на публичните инвестиции 
благодарение на усвояването на средствата от европейските фондове. Така например до края на 2015 г. предстоят 
интензивни плащания по оперативните програми, финансирани от СКФ 2007 - 2013 г., за проектите, които са във финална 
фаза на реализация. 
Безработицата ще падне до 9.3% за 2015 г. 
Първата половина на 2015 г. донесе добри новини и за пазара на труда. Очакванията са, че през втората половина на 2015 
г. ръстът на заетите ще се запази около 0.5%, а тенденцията за намаляване на безработицата ще продължи и тя ще стигне 
9.3%. Въпреки това се очаква влошаване на динамиката в строителството и услугите, което ще ограничи общия ръст на 
заетостта до края на годината. Прогнозите за следващата година все пак са положителни и темпът на увеличение на 
заетостта слабо ще се ускори до 0.6%. Спадът на безработицата ще е по-нисък поради повишаването на възрастта и стажа 
за пенсиониране. Увеличението на доходите за цялата 2015 г. ще достигне максимум 4.5%. В рамките на периода до 2018 
г. Министерството на финансите предвижда възходящ тренд на повишение на доходите от труд, подкрепен от 
ускоряването на икономическата активност в страната. 
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Изменения на основни макроикономически показатели (в %) 

  Отчетни данни    Прогноза        

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Реален ръст на БВП 1.1 1.7 2 2.3 2.5 2.7 

Потребление -1.3 2.4 1.4 2.2 2.7 2.9 

Износ 9.2 2.2 7.2 4.2 4.6 5.3 

Внос 4.9 3.8 6.3 3.9 5 5.8 

Ръст на заетостта -0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 

Коефициент на безработица 12.9 11.4 10 9.2 8.5 8 

Източник: МФ 
 
√ Илияна Цанова вероятно ще бъде заместник-управител на фонда "Юнкер" 
Кандидатурата й е била одобрена от ЕИБ и ЕК, но трябва да мине изслушване и в Европарламента 
Европейската комисия е издигнала бившия български служебен вицепремиер Илияна Цанова като предпочитан кандидат 
за заместник-управител на инвестиционния фонд на ЕС за 315 млрд. евро, известен като плана "Юнкер". Ако бъде избрана, 
Цанова ще работи под уравляващия директор, за чиято позиция най-вероятно ще бъде посочен Вилхемл Молтерер, бивш 
австрийски десноцентристки министър на финансите. Информацията първо бе съобщена от европейското издание на 
Politico, а ЕК е потвърдила предложенията на Молтерер и Цанова за двете топ позиции, но е отказала коментар. Източници 
на "Капитал" потвърдиха, че Цанова е минала двете изслушвания за поста и е била предпочетена неофициално от 
Европейската инвестиционна банка, в чиято структура ще се намира фонда. 
За да бъде финализиран изборът обаче, номинациите трябва да получат одобрението и на Европарламента. Според 
Politico, точно тук се очертава сблъсък между двете институции. Изданието коментира, че мнозинството от членовете на 
комисията по монетарни и финансови въпроси са подкрепили за зам.-директорската длъжност Алесандро Карано, 
италианският представител на комисията в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Изборът на Цанова, която в момента 
работи за Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), според Politico, ще разгневи депутатите, някои от които 
са изразили опасения, че на бившия български вицепремиер й липсва опит в ЕИБ. 
Това не отговаря на истината, заявиха пред "Капитал" два източника, запознати със изслушването.  
Сблъсък на институции 
Според самото Politico, което преди месец написа статия за неофициалното изслушване, на него се е разразил грандиозен 
скандал между председателя на комисията - италианецът Роберто Гуалтиери и френската депутатка Силви Гулард. Според 
французойката, италианецът и други негови поддръжници са се опитали да насочат мнението на комисията към 
италианския кандидат Карано. Това бе потвърдено и от източник на "Капитал", според когото това е част от стратегията на 
Рим да назначи възможно най-много италианци на подобни високи позиции. "Въобще е нямало изслушване, организирано 
от икономическата комисия", заяви евродепутат, член на комисията. "Имало е някакъв сбор на няколко човека, но това 
няма нищо общо с официален формат и е очевидно форма на лобиране от страна на италианците". От офиса на ирландеца 
Браян Хейс, който също е член на комисията, отрекоха да знаят или да са присъствали на такъв формат. 
Информирани източници са заявили пред Politico, че изборът на Цанова е наложен от ЕК в замяна на одобрението на 
кандидатурата на Вилхемл Молтерер за управляващ директор, както и че бил подкрепен от Кристалина Георгиева и 
българското правителство. Източникът на "Капитал" обаче посочи, че Цанова е кандидатствала сама за позицията и не е 
получила никаква подкрепа по нито една от двете линии. Самата тя отказа да коментира пред вестника, с мотива, че 
процедурата не е приключила. 
Парламентът няма правомощия да избере кандидатите, но може да одобри или да отхвърли избора, представен от 
Координационен съвет, съставен от длъжностни лица на ЕИБ и комисията. До четири седмици трябва да се проведе 
официалното изслушване на кандидатурата на Цанова и на Молтерер. Според официални лица изслушването ще се 
проведе в Брюксел следващата седмица. Някои членовете на икономическата комисия обаче са казали пред Politico, че 
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потвърждаването и на Молтерер вече също е под въпрос. "Нищо не е сигурно. Може да се окаже, че Молтерер се 
възприема като твърде политическа фигура, след като е бил министър", цитира изданието депутат, пожелал анонимност. 
Планът "Юнкер" 
Инвестиционният план за Европа, известен още като плана "Юнкер", трябва да осигури инвестиции за 315 млрд. евро в 
икономиката на 28-те държави от ЕС в следващите три години. Целта му е да мобилизира допълнителни публични и частни 
инвестиции в Европа, включително и в България, за проекти с голямо социално и икономическо значение, както и да 
допринесе за развитието на малките и средните предприятия. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е 
основният елемент на плана, който започва с начално финансиране от 16 млрд. евро от европейския бюджет и 5 млрд. 
евро от ЕИБ. Част от парите идват от инструмента "Свързана Европа", който е за инфраструктурни проекти в целия ЕС. През 
лятото България обяви, че ще участва със 100 млн. евро в плана "Юнкер". Според Министерството на финансите това ще 
стане чрез съфинансиране на одобрени проекти от Българската банка за развитие заедно с ЕФСИ. 
Списъкът с проектни предложения на 28-те държави членки надхвърля 2000, а общата им стойност е около 1.3 трлн. евро. 
Фондът ще се фокусира върху проекти с по-висок риск и най-вече инвестиции на частния сектор и публично-частни 
партньорства. 
Част от българските предложения са за изграждането на няколко скоростни пътища, жп линии и далекопроводи, както и 
всички проекти за пречиствателни станции за питейна вода. 
Визитка 
Между 2013 г. и 2014 г. Илияна Цанова беше заместник министър-председател на България, отговарящ за управлението 
на европейските средства в две последователни служебни правителства. 
Цанова в момента е директор Европейско съфинансиране и финансов инженеринг в Европейската банка за възстановяване 
и развитие. По образование тя е магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и има 
следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от университет "Джордж Вашингтон", САЩ, като стипендиант на 
USAID. От 2001 г. до 2003 г.  е работила в одиторския отдел на "Делойт - България". В ЕБВР работи от 2006 г. 
 
√ Нова агенция и единен системен оператор ще отговарят за е-управлението 
Целта на законопроекта, предложен от кабинета, е да се консолидират ресурсите на държавата 
Правителството предприема стъпка в намерението си да задвижи с по-бързо темпо изграждането на електронното 
управление в страната. Кабинетът ще реализира плановете си за създаване на нова държавна агенция и предприятие, 
които трябва да координират по-добре процеса по изграждането и пускането на електронни услуги на държавната и 
общинската администрация за гражданите. В проект за изменение на Закона за електронното управление, публикуван за 
обществено обсъждане на www.strategy.bg, е предвидено създаването на държавна агенция "Електронно управление" 
(ДАЕУ) и държавно предприятие "Единен системен оператор" (ДПЕСО). Целта е по този начин да се обединят сегашните 
институции и процесът по изграждане на е-управлението да се контролира централно. 
Нова агенция – нов късмет 
Държавната агенция се предвижда да е към Министерския съвет и тя ще бъде базирана на сегашната дирекция 
"Електронно управление" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на 
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС). Новата агенция, посветена 
на е-управлението, ще отговаря за стратегическото планиране и бюджетното програмиране на политиките на отделните 
ведомства и институции, фокусирани върху е-управлението, както и за развитието и поддръжката на техническата 
инфраструктура, информационните центрове и комуникационната мрежа на държавната администрация, се посочва в 
мотивите на предложения проектозакон. 
"През последните 15 години отделните администрации провеждат некоординирани политики по електронизиране на 
услугите си и градят собствен капацитет и инфраструктура, обслужващи предимно собствените им вътрешни нужди", е 
записано в мотивите. "Това налага централизирането на усилията по въвеждане на е-управление в единна структура, което 
ще елиминира дублирането на инфраструктура и на системи в администрациите, ще осигури ясни правила за допустимост 
на проектите и ще оптимизира съществуващите процеси." 
ДАЕУ ще се ръководи от председател, който се назначава от Министерския съвет. Агенцията ще изготвя всяка година отчет 
и годишен план за развитието на електронните ресурси на държавната и общинската администрация. Тя също така ще 
може да изгражда споделена IT инфраструктура, която да може да се ползва от различни ведомства и така да се пести от 
мащаба. 
Единният системен оператор 
Ако новата държавна агенция следи и координира политиките, в проектозакона е записано и създаването на предприятие, 
което да отговаря за техническата част в изграждането на е-управлението. От години в държавните IT среди се говори за 
нуждата от създаването на единен системен оператор, който да координира интеграцията и поддръжката на новите и 
съществуващите е-решения за администрацията. 
Новото държавно предприятие "Единен системен оператор" също ще е под контрола на Министерския съвет и неговият 
директор ще се избира от кабинета. 
Създаването на подобно дружество беше предвидено в предишните поправки на Закона за електронното управление 
предвиждаха подобна стъпка. Но впоследствие кабинетът реши да създаде нова агенция, която да обедини работата на 
ЕСМИС и агенцията за е-управление към транспортното министерство. 
Заявка да изпълнява подобна роля беше подадена от държавното предприятие "Информационно обслужване", което 
пасваше на описанието от първоначалната версия на закона – държавно предприятие с принципал транспортното 
министерство. Разликата между стария и новия вариант на проектозакона е, че според последния ДПЕСО ще е пряко 



6 

 

 

подчинен на Министерския съвет и не е записано изрично, че за тази цел ще бъде преобразувано вече съществуващо 
дружество. 
 
√ Държавите срещу корпорациите: битката за данъците 
Готов е планът за облагане според реално извършения в дадена страна бизнес, Г-20 трябва да го приеме през ноември 
Промени в международните данъчни правила за компаниите и пълно сътрудничество между държавите ще ограничат 
възможността на мултинационалните корпорации да изнасят печалбите си в страни с по-ниски данъци. В понеделник 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която членуват 34 развити държави, представи 
окончателния си план си за борба с данъчните измами и данъчни манипулации, който беше в процес на изработване от 
2013 г. Той предвижда по-активно съгласуване и дори стъпки към хармонизиране на данъчните правила в световен мащаб 
по отношение на трансграничните дейности на компаниите, така че дружествата да се облагат в страната, където се 
извършва икономическата им дейност. Така например мултинационалните корпорации с приходи над 750 млн. евро ще 
трябва да представят специални отчети на данъчните власти във всяка страна, в която оперират, както и информация за 
бизнес операциите си и политиките си за трансферно ценообразуване. Координирани действия на данъчните 
администрации трябва да сложат край на практиката компаниите да си приспадат повече разходи за лихви по заеми 
безразборно, а само когато те са пряко обвързани с облагаемата им икономическа дейност. 
На техническо ниво планът е вече одобрен от страните - членки на ОИСР и на Г-20, и предстои да получи политическо 
одобрение от финансовите министри и лидерите на Г-20 през октомври и ноември 2015 г. Въпреки силните препоръки за 
съвместно сътрудничество между всички страни правителствата обаче не са задължени да ги въведат или може да изберат 
да приложат само някои от тях. На въпрос от "Капитал" дали България смята да приложи тези мерки, от Министерството 
на финансите отговориха, че в момента е твърде рано да се каже нещо конкретно и разглеждането на мерките в детайли 
предстои. 
През юни Европейската комисия вече предложи подобен план, в който се включва автоматична обмяна на данъчна 
информация между страните - членки на ЕС, и създаването на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД). На заседанието на ЕКОФИН (Съветът по икономически и финансови въпроси, където се срещат 
финансовите министри) през септември се заговори и за въвеждането на единен долен праг за корпоративен данък за 
всички страни в ЕС. Макар такава стъпка да изглежда засега далечна, тъй като все още няма съгласие, а и да се стигне до 
такова, процесът за приемането и въвеждането й би отнел минимум три години, по всичко изглежда, че международните 
организации и голяма част от държавите по света са решени да сложат край на данъчното избягване от големите 
корпорации (виж карето). 
Колко се губи сега 
Изработването на плана Base Erosion and Profits-Shifting на ОИСР започна след поредица от разкрития за това как 
мултинационални компании като Starbucks, Google и Amazon използват междуфирмени сделки и намаляват данъчната си 
тежест благодарение на вратички в данъчното законодателство на отделни страни, например Люксембург и Холандия. 
Изчисленията на ОИСР показват, че такъв тип данъчно избягване води до обща загуба на приходи за всички държави от 
порядъка на между 100 и 240 млрд. долара годишно, което представлява между 4 и 10% от световните постъпления от 
корпоративни данъци. 
Според Паскал Сен-Аман, директор на данъчната политика в ОИСР, реформите трябва да доведат до смяна на парадигмата 
и приключване на ерата, в която данъчното планиране е станало част от основните бизнес модели на компаниите. 
"Създаването на стойност трябва да бъде основната дейност на индустрията, а данъчното планиране трябва да бъде само 
подпомагаща, странична дейност", добави той на пресконференцията в понеделник. 
Конкретните мерки 
Планът посочва 15 стъпки, чрез които да се посрещнат данъчните предизвикателства във все по-дигитална икономика. 
Около 90 страни са участвали в изработването на плана и са постигнали съгласие за налагане на по-стриктни правила 
спрямо мултинационалните компании, за да не могат те да прехвърлят приходите си към дъщерни компании в държави с 
по-големи данъчни облекчения. Създават се минимални стандарти и методология, с които да се оценява степента на 
активност на мултинационалните корпорации в юрисдикции с преференциални данъчни режими. Въвежда се автоматичен 
обмен на информация между държавите за данъчните им правила и постановления. Стандартизират се изискванията за 
документация за трансферното ценообразуване на големите компании, като те ще трябва да изготвят и предоставят на 
данъчните власти отчет за всяка страна, в която оперират. Фирмите ще трябва да доказват, че седалището им е 
действително и постоянно, а не "конструкция" с цел възползване от местните данъчни ставки. Корпорациите с общ 
годишен приход над 750 млн. евро годишно ще трябва да попълват отчет с определена информация в държавата, в която 
са базирани, която ще може да бъде искана и от други страни. Оповестяването на определена информация по държави 
(country-by-country reporting) ще предостави моментна картина на състоянието на една група за това как са разпределени 
по държави активите, персоналът, приходите, определени плащания в рамките на групата (например за управленски 
услуги) и реално платените данъци в различните държави. Това обаче не означава, че въпросната информация ще бъде 
публично достъпна, просто ще има по-голямо сътрудничество между данъчните администрации на различните страни. 
Прагът от 750 млн. евро е възможно да бъде променен след 2017 г., когато се направи оценка на първите резултати от 
мярката. 
Междуфирмените заеми и трансфери също ще преминават през по-голям контрол, като целта е печалбата да се облага в 
юрисдикцията, където се извършва самата дейност. 
По отношение на т.нар патентни кутии, които са специален данъчен режим, прилаган за приходите от интелектуална 
собственост, Паскал Сен-Аман заяви, че те могат да са "изключително опасни", ако се дават за интелектуална собственост, 
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която не е била развита в самата страна. Затова данъчни облекчения в дадена страна ще се отпускат за преки разходи, 
пряко свързани с научно-развойна дейност, извършвана в самата юрисдикция. Ограничава се възможността на компаниите 
да намаляват разходите си чрез лихви по междуфирмени заеми. 
Критици на плана смятат, че тези препоръки може да са обект на субективна интерпретация от данъчните власти в 
различните страни и предупреждават, че може да се стигне до двойно данъчно облагане. От ОИСР обаче отговориха, че в 
момента се преговаря по многостранно рамково споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, което да 
замени огромния брой на двустранни такива. То трябва да е готово до края на 2016 г. 
България е против минимална ставка за данък печалба 
На последното заседание на ЕКОФИН (Съветът по икономически и финансови въпроси, където се срещат финансовите 
министри) на 11 и 12 септември са били разгледани възможностите за въвеждане на минимално ефективно данъчно 
облагане. Позицията на България е, че "концепцията за минимално ефективно данъчно облагане, от една страна, не 
кореспондира със съществуващите различия в икономическото и социалното развитие на отделните държави членки, а от 
друга страна, не е съобразена с различията в структурите на данъчните системи, с които се постигат националните цели за 
икономическо развитие, инвестиции, заетост и други". Така според българското финансово ведомство една такава стъпка 
може да се отрази неблагоприятно върху конкурентоспособността на ЕС като цяло и да доведе до отлив на капитали и 
инвестиции. 
Статията е допълнена в 15:50 ч. с отговора на Министерството на финансите. 
 
√ ЕС и Турция ще си сътрудничат повече за проблема с бежанците 
Анкара настоява да се създадат зона за сигурност и зона, забранена за полети, в Сирия 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова ЕС да обмисли създаването на зона за сигурност и зона, забранена за 
полети, в Сирия като начин за разрешаване на имигрантската криза. Освен това той показа готовност да дискутира 
европейските искания за повече бежански лагери в Турция, пише Reuters. 
На среща в Брюксел Ердоган и лидерите на ЕС се ангажираха да си сътрудничат повече за овладяване на имигрантските 
потоци от Сирия към Европа. Много от конкретните въпроси обаче останаха за идващите седмици. Турският президент и 
председателят на Европейския съвет Доналд Туск се договориха за сформирането на работна група на високо равнище, 
която да обсъди бежанската криза, включително и европейските призиви за по-стриктен граничен контрол, пише Politico. 
Ердоган обаче продължава да настоява, че 1 млрд. евро помощи от ЕС са добра новина, но не покриват 8-те млрд. евро, 
които отиват за подслоняването на 2.5 млн. сирийци. 
Коренът на проблема 
На срещата в Брюксел, която беше засенчена до голяма степен от руското нарушаване на въздушното пространство на 
Турция близо до сирийската граница и от последвалото предупреждение на НАТО, Ердоган опита да обърне фокуса върху 
това, което той смята за провал на ЕС в приемането на повече бежанци и ненамесата в сирийската война. "Коренът на 
имигрантската криза се намира във войната в Сирия", каза той и призова Европа да направи повече за обучението на 
бунтовниците, за създаването на зона за сигурност в Северна Сирия и за налагането на зона, забранена за полети, която да 
спре бомбардирането на цивилното население. 
Но е малко вероятно тези искания да се превърнат в реалност заради политическото разделение в Европа и силната руска 
подкрепа за режима в Дамаск. Ердоган обаче не пропусна да подчертае, че именно ЕС, а не Турция трябва да направи 
повече. Докато Европа от своя страна иска Турция да приема повече бежанци от Сирия и Ирак. 
Повече бежански лагери 
Все пак Ердоган се е съгласил да обсъди възможността за повече бежански лагери в страната. Това ще стане по време на 
срещите на работната група на високо равнище и в замяна може да се ускорят разговорите за безвизови пътувания на 
турци в Европа. "Засилването на сътрудничеството ще е от полза и за двете страни", коментира Туск. Той допълни, че и 
Турция, и Европа трябва да затегнат граничния контрол, визирайки имигрантите, които минават през Турция към Гърция. 
"Необходимо е ЕС да управлява границите си по-добре. И очакваме Анкара да направи същото. За да разрешим кризата, 
ние обсъдихме финансовата помощ, граничния контрол, борбата с трафикантите, политиките за интеграция и визовата 
либерализация", посочи Туск. Той заяви, че Брюксел се надява да засили сътрудничеството в дългосрочен план относно 
разговорите за кандидатурата на Турция за членство в ЕС. Тя бе замразена заради кипърския проблем, както и поради 
нежеланието на някои настоящи членки да приемат страната в съюза. 
Срещата в Брюксел идва в ключов момент за Ердоган в навечерието на турските избори на 1 ноември. Разговорите ще 
продължат на среща в Люксембург в четвъртък на ЕС, Западните Балкани и източносредиземноморските страни. 
 
√ SEE Top 100: Единайсет от най-големите компании в Югоизточна Европа са български 
Общите приходи и общите нетни печалби на 100-те фирми спадат през 2014 г. 
Слабият износ, свитото потребление и ограниченото кредитиране продължават да се отразяват негативно върху 
финансовото представяне на компаниите в Югоизточна Европа през 2014 г. Закъснелите структурни реформи 
допълнително натоварват икономиките в региона, които не успяха да се възползват в пълна степен от ниските цени на 
петрола на международните пазари и възстановяването на еврозоната. Потвърждение за това дават данните от 
изготвяната от SeeNews традиционна класация на най-големите компании в региона – SEE Top 100 (виж таблица). 
Слабо надолу 
Финансовото представяне на компаниите в региона през 2014 г. е по-слабо в сравнение с предходната година. Общите 
приходи на 100-те най-големи компании в региона са се свили до 100.6 млрд. евро в сравнение със 103.98 млрд. евро, 
отчетени от компаниите в класацията през 2013 г. Намалява и общата им нетна печалба - до 2.3 млрд. евро от 2.63 млрд. 
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евро година преди това. Приходите на почти половината от участниците в класацията спадат, по-нисък е и прагът за 
влизане в класацията, а именно 420 млн. евро през 2014 г. в сравнение с 458 млн. евро година по-рано. Приходите както 
на лидера, така и на последния в класацията се понижават, отчитайки общата тенденция за спад и при малките, и при 
големите компании. Сред основните губещи са големите енергийни компании, коитo очаквано продължават да доминират 
в класацията. 
Успешните в класацията 
Миналата година не беше лесна за бизнеса в Югоизточна Европа - геополитическите кризи продължиха да оказват натиск 
върху икономиките в региона, които са все още обвързани с Русия и зависими от руския газ, а опустошителните наводнения 
в Западните Балкани нанесоха щети на енергетиката и селското стопанство. Румъния обаче се откроява като изключение 
от общата картина. Северната ни съседка, с население от 20 милиона, отбелязва ръст на икономиката от 2.8% през 2014 г., 
продължава да има и най-много представители както в основната класация, така и в повечето други класации и 
подкласации (виж каре). Следват я Словения с 13 компании и Хърватия и България с по 11 представители. 
Производителите на автомобили и автомобилни части с всяка изминала година се изкачват на по-високи места. 
Неслучайно и за пръв път откакто SeeNews публикува своята класация преди осем години, победителят в основната 
класация не е петролна и газова компания, а производител на автомобили. Dacia, собственост на френския гигант Renault, 
измества OMV Petrom от лидерското място в класацията и този пробив е показателен за промените в индустриалния 
пейзаж в региона. 
Единадесет български компании, с една повече, отколкото през 2014 г., влизат в списъка на стоте най-големи компании в 
региона. Общо 18 български банки намират място в класацията на най-големите банки. Страната има 20 представители в 
класацията на стоте най-големи застрахователи в Югоизточна Европа. 
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Вестник Сега 
 
√ България губи 400 млн. евро по регионални проекти 
Министър Павлова обяви, че 43 проекта са в риск, а шест са неспасяеми 
Закъсалите проекти по програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. са 49 и са на обща стойност около 400 млн. евро. Това 
стана ясно от думите на регионалния министър Лиляна Павлова за изпълнението на всички проекти, които трябва да 
приключат до края на годината.  
Шест от проектите изобщо няма да се изпълняват, защото досега дори нямат сключени договори. Високо рискови са 43 - 
три месеца преди крайния срок изпълнението им е едва 50-60%. Става дума за проекти за облагородяване на градската 
среда, в сферата на здравеопазването, както и за строежа на северната скоростна тангента на София. На този етап не може 
да се каже колко точно от европейските пари ще бъдат загубени, защото строежите вървят трескаво. По груби изчисления 
обаче става дума за поне 100 млн. евро - по проекти на малките общини и този за тангентата. 
"Не повече от 40 млн. евро ще е сумата, която може да остане за сметка на бенефициентите - общините", успокои Лиляна 
Павлова. На фона на другите изоставащи много по-сериозно програми - "Околна среда" и "Транспорт", този ресурс не е 
толкова голям. Но за и бездруго изтънелите общински бюджети догодина това ще е сериозен проблем. 
Строежът на софийската скоростна тангента е на стойност около 200 млн. евро. Този проект всъщност беше включен в 
"Регионално развитие" в последния момент точно за да не се изгуби европейско финансиране. Това стана и със 
специалното съгласие на Брюксел, защото тази програма не е за подобни големи инфраструктурни проекти. Строежът 
беше забавен заради закъснението с отчуждителните процедури и спора на собствениците с държавата за по-високи 
обезщетения. И този обект обаче също ще бъде довършен с публични средства. При старта на строителството тази година 
управляващите заявиха, че започват обекта с европейско финансиране и ясното съзнание, че той няма да може да бъде 
завършен до края на годината, когато изтичат сроковете. Още тогава беше обявено, че изграждането на 16-километровото 
трасе ще продължи догодина с бюджетни пари. 
Има проекти и за туристически маркетинг, които няма как да бъдат спасени. Изпълнител е Министерството на туризма, 
което не е успяло да ги реализира и договорите за безвъзмездното им финансиране трябва да бъдат прекратени. 
УСПЕХИТЕ  
До момента са разплатени 86%, или около 2.7 млрд. лева, по над 1100 проекта по европрограмата за регионално развитие, 
обобщи министър Павлова. "902 от големите проекти вече са приключили. Над 450 училища, 400 детски градини, 43 
университета, 72 сгради на културната инфраструктура бяха реновирани. 121 туристически атракции за над 165 млн. лв. 
"разцъфнаха" пред очите ни. Над 200 млн. лв. безвъзмездно получи здравеопазването ни", отчете министър Лиляна 
Павлова. 
ОЩЕ РИСКОВЕ 
България може да загуби 377 млн. лева за общински проекти от Програмата за селските райони, съобщи БНР. Справка от 
фонд "Земеделие" сочи, че общините още не са подали искане за плащане по 433 проекта, а до крайния срок остават 
броени дни. По тези проекти общините ремонтират пътища, изграждат ВиК мрежи и осигуряват достъп до социални услуги. 
По друга общинска мярка - "Обновяване и развитие на населените места", под риск са още 27 млн. лева. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Губим европари за туризъм 
Шест са рисковите проекта по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., за които към момента няма 
сключени договори. Това обяви строителният министър Лиляна Павлова след съвместното заседание на комитетите за 
наблюдение на първата и втора ОПРР. Средствата по три от тях вероятно ще бъдат спасени, тъй като става въпрос за градски 
проекти, разясни министърът. За останалите три обаче нямаме подобни нагласи, заяви Павлова. Те са за туристически 
маркетинг, а бенефициент по средствата е Министерството на туризма, което не е успяло към момента да сключи 
контрактите. 
По първата ОПРР има общо 43 рискови проекта, по които към момента са приключили едва 50% от предвидените дейности. 
Общата им стойност е 400 млн. лв., като половината от сумата е за изграждане на Северната скоростна тангента. От тях 
обаче едва около 40 млн. лв. ще бъдат изплатени за сметка на бенефициентите. През 2017 г. се очаква да бъдат одобрени 
проектите по новата ОПРР, а търговете и изпълнението ще стартират през 2018 г, съобщи още Павлова. 
 
investor.bg 
 
√ МВФ очаква икономиката на България да нарасне с 1,7% през 2015 г. 
Фондът ревизира надолу прогнозата си за световния растеж, като предупреждава, че рисковете пред глобалната 
икономика са още по-силно изразени 
Бавен растеж на икономиката, дефлация и висока безработица – това е картината за българската икономика, която 
„рисува“ Международният валутен фонд (МВФ) в актуалната си прогноза за световната икономика. 
Прогнозата все пак е по-добра в сравнение с очакванията на мисията на Фонда за растеж от порядъка на 1,25% през тази 
година. 
В доклада на институцията се посочва, че икономиката на България ще се разшири с 1,7% през тази година – с колкото 
нарасна и през 2014 г. През 2016 г. се очаква икономическият растеж да се ускори минимално до 1,9%. 
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Що се отнася до инфлацията, МВФ очаква и тази година да има дефлация, като спадът на потребителските цени ще се 
забави до 0,8% от 1,6% през 2014 г. Ускоряване на инфлацията се очаква през 2016 г. - до 0,6%. 
И тази година безработицата в България няма да успее да падне под 10 на сто, прогнозира още МВФ. Очакванията са за 
ниво на безработицата от 10,3% спрямо 11,5% през 2014 г., а за 2016 г. Фондът прогнозира спад до 9,7%. 
За сравнение, Министерството на финансите подобри очакванията си за икономическия растеж на страната до 2% от 1,4%. 
За 2016 г. ведомството очаква ръст на БВП от 2,3%, за 2017 г. - 2,5%, а за 2018 г. - 2,7%. 
Прогнозите на консултантската компания EY и на УниКредит Булбанк също бяха ревизирани във възходяща посока до 
съответно - 1,9% и 2,3% ръст на БВП през тази година. 
Същевременно Световната банка и Европейската комисия са по-умерени в очакванията си за икономическия растеж на 
страната ни, съответно - те очакват 1,1% и 1% през тази година. 
Руското въздействие 
МВФ посочва, че регионът на развиваща се Европа като цяло ще забави възстановяването си през тази и следващата 
година. Средно се очаква БВП да нарасне с 3% за периода 2015-2016 г. 
Регионът като цяло се облагодетелства от по-ниските цени на петрола и възстановяването на еврозоната. Свиването на 
руската икономика обаче оказва негативно влияние, както и раздутите корпоративни дългове, се посочва още в доклада. 
Забавянето на икономика и политическата несигурност в Турция също натежават. 
Растежът е относително по-силен в Централна и Източна Европа, особено в Унгария и Полша, където достига и над 3 на 
сто, но е значително по-слаб в Югоизточна Европа, с изключение на Румъния. 
Икономиките не само на България, но и на Хърватия и Сърбия се очаква да запишат растеж под 2% през тази година. 
За развитите икономики от Европа се прогнозира икономически растеж от средно 1,7% през тази година и 1,8% през 
следващата. Основен двигател на растежа в еврозоната се очертава да бъдат Ирландия и Испания с очакван ръст на БВП 
от съответно 4,8% и 3,1% през тази година. За Германия и Франция МВФ прогнозира еднакъв икономически растеж от 1,5% 
за 2015 г. и 1,6% за 2016 г. 
От държавите от еврозоната единствено за Гърция се очаква икономически спад от 2,3% през тази година и 1,3% през 
следващата. Другата слаба икономика в региона е Кипър, за чийто БВП институцията прогнозира, че ще се разшири с 0,5% 
през тази и с 1,4% през следващата година. 
Глобално забавяне 
МВФ намалява очакванията си и за световния икономически растеж за 2015 г. и предупреждава, че рисковете пред 
глобалната икономика са още по-силно изразени. 
Актуализираната прогноза на Фонда предвижда световният икономически растеж през тази година да достигне 3,1% - с 0,2 
процентни пункта под прогнозата от юли и с 0,3 процентни пункта под ръста от 2014 г. 
„Шест години, след като световната икономика излезе от най-дълбоката следвоенна рецесия, връщането към стабилен и 
синхронизиран растеж още не се е осъществило“, пише в доклада на МВФ. 
В краткосрочен план икономическият растеж се очертава да е по-силен в развитите икономики и по-слаб – в развиващите 
си, макар че те играят по-голяма роля като двигател на световния ръст. 
Възстановяването е най-видимо в САЩ и Великобритания, където се очаква скорошно затягане на паричната политика, но 
е по-колебливо в еврозоната и Япония. В развиващите се икономики натиск върху растежа оказват разнообразни фактори, 
като например спадът на цените на суровините, бързият ръст на кредитирането, политическите кризи. Износителите на 
суровини се сблъскват и с рязък спад на националните им валути. 
В доклада на МВФ се посочва, че ревизията на прогнозата за глобалния растеж разкрива предизвикателствата, пред които 
всички държави се изправят. Според МВФ слабият ръст на производителността, високите нива на задлъжнялост и 
забавянето на китайската икономика са основните спънки пред развиващите се икономики. В развиващите се страни 
предизвикателство е бавният растеж на заетостта, на производителността на труда и на доходите. 
 
√ МФ вече очаква икономически ръст от 2% през 2015 г. 
В края на 2018 г. ведомството очаква спад на безработицата до 8%, средногодишен ръст на доходите от близо 5% и 
повишаване на инфлацията до 1,9% 
Министерството на финансите (МФ) ревизира в положителна посока прогнозата си за икономическия растеж не само през 
2015 г., но и в следващите три години. Освен това в края на 2018 г. ведомството очаква спад на безработицата до 8%, 
средногодишен ръст на доходите от близо 5% и повишаване на инфлацията до 1,9%. Това става ясно от есенната 
макроикономическа прогноза на МФ за текущата година. 
През 2015 г. министерството вече чака ръст от 2%, а не от 1,4%, каквато бе пролетната оценка. През 2016 г. растежът ще се 
ускори до 2,3%, през 2017 г. – до 2,5%, а през 2018 г. – до 2,7% при положение, че в пролетната прогноза за 2018 г. МФ 
очакваше забавяне на растежа до 2,1%. Сега оценката за растежа за периода 2015-2018 г. е изцяло в положителна посока. 
Според МФ в следващите години основен принос за ускоряване на икономическата активност ще имат частното 
потребление, инвестициите на компаниите и публичният сектор. Износът също ще допринесе за икономическата 
активност, но неговото влияние ще бъде по-ограничено заради нарастване на вноса вследствие на прогнозираното по-
високо вътрешно търсене. 
Интересното е, че за периода 2015-2018 г. МФ очаква постоянен дял на преките чуждестранни инвестиции от около 3,3% 
от брутния вътрешен продукт (БВП) средно годишно. 
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Таблица: МФ. При изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 4 септември 2015 г. 
 
Изключително оптимистични са оценките за състоянието на пазара на труда в края на 2018 г. МФ постепенно очаква 
понижаване на безработицата от 10% в края на 2015 г. до 8% след три. Според експертите на ведомството повишената 
вътрешна икономическа активност и положителното влияние от външната среда ще благоприятстват ръста на заетостта в 
рамките на 0,7% средно годишно за периода 2017-2018 г., включително. 
 „В рамките на целия прогнозен период до 2018 г. се очаква възходящ тренд на повишение на доходите от труд, който ще 
бъде подкрепен от ускоряването на икономическата активност в страната”, прогнозират от МФ. 
За цялата 2015 г. се очаква ускорение на доходите от труд до 4,5%. През 2016 г. те ще скочат с по-висок темп от 4,8% в 
резултат от ускоряването на реалния растеж на производителността на труда, инфлационните процеси и повишеното 
търсене на труд. Прогнозите за 2016 г. и 2017 г. са за ръст от 4,9% и 5,1%, съответно. 
По отношение на инфлацията – МФ прогнозира дефлация от 0,7% за цялата 2015 г. спрямо пролетната оценка от 0,6%. 
Промяната се дължи основно на динамиката на цените на суровините на международните пазари и при нехранителните 
стоки. 
Средногодишната инфлация за 2016 г. МФ очаква да бъде положителна от 0,8%, а в периода 2017-2018 г. - да се ускори 
последователно от 1% до 1,9% при допускане за по-високи международни цени на петрола и основните суровини и 
сбъдване на прогнозата за нарастване на вътрешното търсене. 
„Лекото поскъпване на еврото спрямо щатския долар ще се отрази и в по-голям спад на нехранителните стоки по линия на 
по-ниски цени от внос на някои дълготрайни потребителски стоки“, коментират още от МФ. 
Очакванията на правителството за паричния сектор са ревизирани в низходяща посока спрямо пролетната прогноза заради 
текущото развитие на основните индикатори, наблюдавано до юли 2015 г., и понижените очаквания относно депозитната 
и кредитна активност. Есенната прогноза е за по-слаб растеж на кредита за частния сектор за целия прогнозен период, 
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както следва – 0,2% за фирми през 2015 г., 1,2% през 2016 г., 2,9% през 2017 г. и 4,1% през 2018 г., а за домакинства – 0,4% 
тази година, 1,1% догодина, 1,9% и 2,6% през 2017 и 2018 г. 
Като основна тежест за ревизията има кредитът за нефинансови предприятия, който въпреки по-високия спрямо 
очакванията растеж на икономиката не успява да се възстанови. Предстоящият преглед на активите и стрес тестовете в 
банковия сектор, относително високите реални лихвени проценти и все още високото ниво на задлъжнялост в 
корпоративния сектор ще имат задържащ ефект върху растежа на кредита за частния сектор през 2015 и 2016 г., смятат от 
МФ. 
 „През целия период ще се наблюдава тенденция на постепенно увеличение на приноса и на кредитите за домакинства, 
което ще следва тенденцията на постепенно възстановяване на пазара на труда, плавно нарастване на номиналните 
доходи от труд и възстановяване на потреблението“, аргументират се от МФ. 
От друга страна по-ниските прогнозирани темпове на растеж на депозитите се дължат на очаквания на МФ за забавено 
нарастване на спестяванията на домакинствата, свързано с ускоряване на растежа на частното потребление след 2015 г. 
Ведомството прогнозира, че с ускоряването на растежа на икономиката, темпът на нарастване на депозитите на 
нефинансови предприятия също да се забави. През 2017 и 2018 г. растежът на депозитите в банковата система пък ще 
започне да се ускорява. 
 
√ Огромна част от дейностите остават в основния пакет на НЗОК 
Винаги ще има и елемент на субективизъм, когато се определя кой случай към кой пакет ще бъде отнесен, смята д-р 
Стойчо Кацаров 
Министерство на здравеопазването е подходило много предпазливо към разделянето на здравните пакети. Огромна част 
от дейностите ще продължат да бъдат в основния пакет така, както са били и досега. Това каза пред БНР д-р Стойчо Кацаров 
от Центъра за защита на правата в здравеопазването по повод предложените от здравния министър Петър Москов два 
пакета здравна помощ, които ще плаща Здравната каса. 
Според него няма опасност от гледна точка на критериите, по които ще се определя кой случай към кой пакет ще бъде 
отнесен, но винаги ще има и елемент на субективизъм, на човешка преценка. 
Според Москов философията на пакетите е не за разделяне на дадени заболявания, а за разделяне на състояния – тежки 
и по-леки. Състояния, при които има нужда от незабавен прием в болници, или други, които позволяват отлагане във 
времето и планиран прием в лечебно заведение. 
Д-р Кацаров обаче смята, че предложението подсказва, че идеята за изваждането на голям брой дейности в 
извънболничната помощ, което реално ще пести ресурс на НЗОК, няма да бъде реализирана. „Направи ми впечатление, 
че за огромна част от тези дейности – за 20 пътеки, които се предвижда да се изпълняват в извънболничната помощ, се 
предвижда "изпълнение в болницата", така е означено – амбулаторна дейност, която се изпълнява в болница. То някак си 
е недомислено“, коментира Кацаров. 
Според експерта по-смело трябва да се подходи по този въпрос и да се позволи на медицинските центрове и диагностично-
консултативните центрове (ДКЦ) да извършват това, което наричаме "еднодневна хирургия", независимо дали става дума 
за очни операции, коремни операции, атроскопии. Има много голям брой дейности, които спокойно могат да се извършват 
в извънболничната дейност, смята той. 
Д-р Кацаров обясни, че Българският лекарски съюз е в правото си да изисква ново остойностяване на медицинските 
дейности, макар до този момент да не са постъпили конкретни предложения. Касата също се нуждае от окончателния 
вариант и от остойностяването на тези пакети от дейности, защото все още не е приет бюджетът за 2016 година, а сроковете 
изтичат. 
Относно лимитите за болничната помощ д-р Кацаров заяви, че въвеждането им е голяма глупост с много неблагоприятни 
последици и за пациентите, и за болниците, и за цялата здравна система. Той не вижда реален плюс дали Здравната каса 
ще плати дадена медицинска дейност след месец или след два, както и какъв е смисълът да чака пациента, след като 
болницата има капацитета да го оперира и този месец. 
 
epicenter.bg 
 
√ България очаква „Газпром“ да изкупи акциите й от „Южен поток“ 
Това стана ясно от интервю на зам.-министър Антон Павлов пред „Известия“ 
Българското Министерство на енергетиката очаква от руската компания „Газпром“ да изкупи дела на държавния 
„Български енергиен холдинг“ (БЕХ) в смесеното дружество „Южен поток България“. Това стана ясно от интервю на зам.-
министъра на енергетиката Антон Павлов за руския в. „Известия“.  
 „Българското правителство досега не е получило официално известие за прекратяването на проекта. Имаше единствено 
изказвания на руското ръководство“, подчертал Павлов.  
 „Освен това Русия до момента не е изкупила 50-процентния дял на българските власти в смесеното дружество „Южен 
поток България“ АД, което трябваше да построи сухопътната част от газопровода“, допълнил той.  
Капиталът на „Южен поток България“ в момента е 397,606 млн. лв. Двамата акционери – БЕХ и „Газпром“, притежават 
равни дялове от него - по 50%. До 11 август 2014 г. капиталът на дружеството беше едва 15,606 млн. лв. По настояване на 
руската страна за неговото увеличаване БЕХ е изтеглил заем от „Газпром“ на стойност 191 млн. лв. Сумата е била внесена 
в капитала на дружеството на 12 август миналата година, въпреки че тогавашният служебен министър на икономиката и 
енергетиката Васил Щонов е забранил това. Оттогава парите стоят замразени заедно с изпълнението на проекта на 
българска територия.  
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В края на март тази година „Газпром“ финализира сделка, при която изкупи дяловете на своите европейски партньори – 
италианската ENI, френската EDF и германската Wintershall. Те притежаваха общо 49% от акциите в компанията за 
изграждане на морския участък от газопровода - „Южен поток Транспорт“. Обявената стойност на сделката беше 56,12 
млрд. рубли или близо 1 млрд. долара по обменния курс към декември 2014 г. В момента „Газпром“ е единственият 
собственик на проектното дружество. 
 
√ МВФ: Световната икономика преживява най-тежката година след рецесията от 2009 г. 
Фондът за първи път алармира за рисковете от бежанската криза в Европа 
Международният валутен фонд (МВФ) намали прогнозите си за растеж на световната икономика, предупреждавайки за 
нарастващите рискове от забавяне в Китай, който ще повлече други развиващи се пазари след себе си.  
Глобалната икономика ще се разшири само с 3,1% тази година и 3,6% през следващата година, сочат прогнозите на МВФ, 
ревизирани надолу с по 0,2% и в двата времеви хоризонта.  
Въпреки че богатите страни показват признаци на възстановяване, световната икономика е в най-тежката си година от 
световната рецесия през 2009 г.  
 „Шест години, след като излязохме от най-дълбоката си следвоенна рецесия , връщането към стабилна глобална 
икономика остава нереално“, каза новият главен икономист на МВФ Морис Обстфелд. По думите му рисковете за 
влошаване на световното стопанство се виждат по-ясно, отколкото преди няколко месеца. Това сочат и данните от 
последния доклад на фонда, публикуван в навечерието на годишните срещи на МВФ и Световната банка в Лима, Перу, тази 
седмица.  
МВФ прогнозира, че икономиката на Китай, за която прогнозира растеж от 6,3% през следващата година, ще се движи с 
най-бавните си темпове от 25 години насам. Това, според експертите на МВФ, ще окаже влияние върху други бързо 
развиващи се страни , които зависят от вълчия апетит на азиатския гигант за суровини.  
Цените на петрола, металите и минералите са тръгнали надолу, разтърсвайки нововъзникващите пазари, чиито бум 
управляваше световната икономика по време на кризата 2008-2009 г.  
Могъщата Бразилия е изправена пред 3-процентова рецесия тази година – два пъти по-лошо ниво от последните прогнози 
на МВФ през юли. Друг гигант – Русия, е в двойна беда. Тя е изправена пред западните санкции заради украинската криза, 
което й вещае свиване от 3,8% през тази година.  
Очакваното решение за вдигане на лихвените проценти в САЩ също нараняват нововъзникналите икономики, тъй като 
инвеститорите, търсещи по-висока доходност, ще спрат да влагат парите си там. Това намалява притока на капитал и на 
свой ред се отразява върху валутните резерви на нововъзникващите икономики.  
Световната банка вече предупреди нововъзникващите икономики през юни да „слагат коланите“ заради потенциалните 
сътресения от предстоящото затягане на паричната политика на САЩ.  
Богатите страни, които бяха в епицентъра на кризата през 2008 и 2009 г. междувременно се възстановяват, като се очаква 
икономиките им да се повишат леко. Този растеж ще бъде ръководен от покачването във Великобритания (+2,5%) и САЩ. 
МВФ прогнозира, че икономиката на САЩ ще нарасне с 2,6% тази година и 2,8% през следващата.  
Но растежът на развитите икономики остава скромен. Прогнозата за еврозоната е за растеж от 1,5% тази година и 1,6% 
през 2016 г. Рискът от гръцка зараза за икономиките от еврозоната остава причина за безпокойство, казват от МВФ.  
Фондът предупреждава още за геополитическите рискове от конфликтите в Украйна и Близкия изток и за първи път 
алармира за бежанката криза в Европа. „Икономическите и социалните разходи от бежанците ще бъдат огромни“, 
предупреждават още експертите. 
 


