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√ ПРЕПОРЪКИ НА АИКБ КЪМ ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. 
Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите от 
парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство политики в различните сфери на обществено – 
икономическия живот и по отношение на функционирането на държавния апарат. 
За разлика от последните няколко години, през настоящата година политическата ситуация в България е значително по-
спокойна и стабилна, но за съжаление отново към средата на месец октомври Министерство на финансите не е 
представило проект за бюджет на Република България и дори да бъде спазен законовият срок за внасяне на проекто – 
бюджета за обсъждане и приемане от Народното събрание, общото впечатление ще бъде, че отново ще липсва 
прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното 
обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики. 
Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по 
темата отново се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 
2016 – 2018 г., приета с Решение № 267 на Министерски съвет от  23. 04. 2015 г., както и на медийни изявления на 
министъра на финансите относно предвижданите параметри на Бюджет – 2016. Подобен подход е натоварен със 
значителни рискове, но реалността не ни дава никаква друга възможност. Ето защо изготвяме тези препоръки на бизнеса 
към Бюджет 2016 г., които се надяваме да бъдат ползвани като основа, за да се отговори на нашата потребност от 
подобряване на бизнес средата в България. 
ПРЕПОРЪКИ НА АИКБ КЪМ ПРОЕКТ НА  ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. 
 
Българско национално радио 
 
√ Работодателите недоволни от "символичното" поевтиняване на тока за бизнеса 
Работодателите определят като символично намаляването на цената на тока за бизнеса с 1 лев. Те продължават да 
настояват да се изпълнят техните предложения, за да не понесе бизнесът тежки поражения.  
Оценката направи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев: 
Това е повече от символично намаление, след като електроенергията се вдигна с 15-20 процента от 1 август за индустрията. 
Средният случай е от порядъка на 21 лева на мегаватчас. С 19 лева се повиши ценовата добавка "Задължение към 
обществото" и с два лева - мрежовите такси. 
По разчети на работодателските организации, цената на мегаватчас електроенергия, може да се намали с 15 лева за 
индустрията и тя да се върне близо до цената от преди 1 август:  
След като се вземат предвид новите цени на природния газ, наредбата за облекчаване на електроинтензивните индустрии 
така и няма да влезе в сила в обозримо време, задачата за намаляване на административните разходи в държавната 
енергетика, както и неубедителните обяснения защо скъпата енергия от фотоволтаици от ВЕИ изобщо се увеличава, при 
условие, че трябва да се намалява. 
Според работодателите, увеличението на цените от август, вече се отразява на производството:  
Едно такова увеличение на цените без компенсирането им за индустрията, ще доведе до потенциална загуба от порядъка 
на 107 хиляди работни места и над 10 милиарда евро непроизведена продукция в рамките на една година. 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал настоява за бюджет без дефицит за 2016 г. 
За бюджет без дефицит догодина настояват от Асоциацията на индустриалния капитал. Работодателите припомнят, че 
бюджетът трябваше да бъде представен за обществено обсъждане до средата на октомври. 
Въпреки че формално Министерството на финансите може да спази сроковете за бюджетната процедура, остава усещане 
за непрозрачност, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал. Оттам припомнят, че през последните години 
водените политики за бюджет с дефицит са довели до увеличаване на държавния дълг и определят като напълно 
постижима възможността догодина бюджетът да е балансиран - т.е. без дефицит, но и без излишък. Те се позовават на 
по-доброто от планираното изпълнение на бюджета за тази година и прогнозите за ръст на икономиката. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2015/10/Preporuki_na_AIKB_po_byudzhet_2016.pdf
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Работодателите настояват за преоценка на идеята за изискване на методика за възстановяване на ДДС за автомобили и 
недвижими имоти, които се ползват за служебни и лични цели едновременно или за драстично завишаване на прага от 5 
000 до 50 000 лева. 
От финансовото министерство неведнъж са информирали, че ще представят бюджета след изборите. 
 
√ Бизнесът недоволен от редица параметри на Бюджет 2016 
Бизнесът изрази несъгласие с много от параметрите в проекта за държавен бюджет. Според Асоциацията на 
индустриалния капитал в България фактът, че Министерството на финансите все още не е представило документа, поражда 
съмнения за прозрачността на бюджетната процедура. 
В пролетната си икономическа прогноза Европейската комисия предвижда ръст на българската икономика за 2015-а и 2016 
година от съответно 1,0 и 1,3 на сто от Брутния вътрешен продукт. МВФ очаква през тази година икономиката на България 
да запази темпото си на растеж от 1,7 процента, каквото бе и през 2014-а. Фондът прогнозира, че икономиката ни ще 
ускори растежа си до 1,9 процента през 2016 година. Прогнозите на министерството на финансите предвиждат растеж на 
икономиката с 1,4 процента през настоящата година и с 1,7 процента през 2016-а. Докато прогнозата на бизнеса е ръст 
между 1,3 и 1,5 на сто, Асоциацията на индустриалния капитал е против повишаването на данъчната тежест, изрично се 
посочва в прогнозата.  
Европейската комисия и Министерството на финансите прогнозират и ръст на заетостта, съответно с 0,2 и 0,3 процента 
през 2015 година. Очакванията за равнището на безработицата в страната през настоящата година са за около 10 на сто. 
От Асоциацията на индустриалния капитал отбелязват също, че темпът на нарастване на средно месечната заплата на 
наетите многократно превишават темпа на нарастване на Брутния вътрешен продукт и на инфлацията и се противопоставят 
на продължаващото административно увеличаване на минималната работна заплата.  
Работодателите не подкрепят и увеличаване на разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" и 
настояват за реформи в здравноосигурителната система. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Васил Велев: Работодателите са единни за реформи в енергетиката  
В четирите работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ са заети 1,8 млн. души. Те изразяват обща позиция по 
въпросите за реформи в енергетиката и злоупотребите, кражбите и престъпните действия, които се случват в нея. Това каза 
председателят на АИКБ Васил Велев пред pik.bg в отговор на въпрос дали част от членове на КРИБ се опитват да създадат 
алтернативна асоциация в енергетиката. 
В енергетиката са заети 25 000 души. 13 000 са в държавната енергетика, в ЕРП-та са около 7000, а в американските 
централи са 1000. Остават около 5000 души, които са заети в останалите предприятия в енергетиката. Съпоставете 
интересите на 1,8 млн. души, които защитават работодателските организации, с интересите на шепа хора, които продават 
енергия на непазарни цени, било то по дългосрочни договори какъвто е случаят с американските централи, било то от ВЕИ, 
заяви Велев. Какви интереси би защитавала една нова асоциация - на тези, които спазват законите или на тези, които са 
сключили престъпни договори, които водят до там, че държавата оказва помощ, несъвместима с правото на ЕС, тъй като 
няма политики за насърчаване на производството на ток от въглища, продължи той. 
Освен това има такива, които произвеждат ток от слънцето през нощта, или са се присъединили в "12 часа без 1 минута", 
но след това половин година нищо не са произвели, и такива, които плащат милиони за юридически консултации и ги 
включват в инвестицията, която след това ние плащаме на преференциални цени, стана ясно от думите на Васил Велев. 
 
√ Свалят леко цената на тока за бизнеса  
Тарифите за битовите абонати остават без промяна от 1 ноември 
От 1 ноември цената на тока за бизнеса да падне малко, а за бита да остане без промяна, предлага Комисията за енергийно 
и водно регулиране. По думите на председателя на регулатора Иван Иванов не е необходимо цената на тока за бита да се 
променя, защото това би могло да бъде с по-малко от 0,5%. Токът за малките предприятия, които купуват от регулирания 
пазар, ще бъде по-евтин с 2%. За големите и средните фирми електроенергията също ще бъде на по-ниски цени, тъй като 
за тях таксата "Задължение към обществото" се намалява с 1,07 лева - от 37,90 лв. на 36,83 лв. за мегаватчас. Основание за 
това е намалението на цената на природния газ с малко над 14% за последните три месеца на годината, обясни 
председателят на регулатора Иван Иванов. 
Намалението на цената за бизнеса обаче е много по-малко от исканията на работодателите. От четирите работодателски 
организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ и поискаха цените да се върнат на нивото от преди скока на тока от 1 август. 
При тока за бита регулаторът е приел подхода, използван при определяне на цената на парното, каза Иван Иванов. "Не 
искаме да подложим на риск битовите потребители, в случай че отново цените на природния газ тръгнат нагоре. Знаем, че 
хората предпочитат да има стабилност и предсказуемост на тези цени, затова те остават без промяна. Ако трябваше да се 
променят, промяната щеше да е с по-малко от половин процент", каза председателят на КЕВР, цитиран от БТА. Преди да 
влязат в сила новите цени на тока от 1 ноември, предстои КЕВР окончателно да приеме предложенията за промени в 
тарифите като това ще стане на заседание на 30 октомври. 
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√ Бизнесът: Не вдигайте осигуровките  
Бизнесът се обяви срещу административното вдигане на минималните осигурителни доходи в секторите, където не са 
водени преговори между неговите представители и синдикатите. 
АИКБ, БСК и БТПП настояват да се премахнат минималните прагове 
Бизнесът категорично се обяви срещу административното вдигане на минималните осигурителни доходи в секторите, 
където не са водени преговори между неговите представители и синдикатите. И четирите национални работодателски 
организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, не приемат намерението на социалния министър Ивайло Калфин да наложи 7,5% 
ръст на осигурителните прагове за всички недоговорени сектори. Те са почти половината от общо 84. 
Първоначалният вариант предвиждаше от увеличението да бъде изключен тютюневият бранш, но премиерът Бойко 
Борисов заяви, че това няма да бъде прието. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България е против увеличението, заяви председателят на КРИБ 
Кирил Домусчиев. Предложението за вдигане на осигурителните прагове не е дискутирано с работодателите, обясни той. 
Според него подобно предложение не може да се прави без предварително обществено обсъждане. Имаме чувството, че 
г-н Калфин е назначен на работа в някой от синдикатите, щом като сам решава да вдига осигурителните прагове, допълни 
председателят на най-голямата работодателска организация. Кирил Домусчиев съобщи, че работодателите ще искат 
предложението да бъде обсъдено публично с всички заинтересовани страни. По отношение на осигуровките в тютюневия 
бранш Домусчиев уточни, че в производството на цигари минималните заплати са в пъти по-високи от минималното 
възнаграждение за страната и едно вдигане на осигуровките няма да донесе повече приходи в бюджета. 
"Настояваме в недоговорените сектори да се замразят осигурителните прагове или да се търси договаряне на ниво 
национално представителни работодателски и синдикални организации, след като няма желание на браншово ниво да се 
водят преговори", обясни за "Стандарт" и Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ. В много от случаите такива 
споразумения не могат да се сключат, защото няма синдикална организация в съответния бранш. "Недопустимо е бизнесът 
да бъде наказван с ръст на доходите за това, че няма с кого да преговаря", коментира Иванов. 
От двата синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа", пък твърдят, че в повечето случаи преговори не се водят, защото 
работодателите не желаят. 
Социалният министър не е провел обещаните разговори със заинтересованите страни, преди да обяви, че ще наложи 
навсякъде ръст на минималните осигурителни доходи, недоволстват още работодателите. "В подобни разговори щеше да 
се изясни, че не само в тютюневия сектор има спад на производството", посочи Димитър Бранков от БСК. Камарата, както 
АИКБ и БТПП, дори настояват да се премахне практиката ежегодно да се договарят минимални осигурителни прагове. 
"Ефектът от тях е негативен. Във всички браншове и предприятия, където имаме високи средни заплати и висок среден 
осигурителен доход, там ефектът е близо до нула. В малките и средните предприятия от търговията и услугите, 
строителството, туризма, както и в регионите с ниско заплащане, ефектът е натоварване на разходната част на бюджетите", 
посочи Бранков. Заедно с високите цени на електроенергията това действа в посока на съкращаване на заетостта - основно 
на нискоквалифицирани работници, млади хора и майки с деца", обясни Бранков. 
Минималните осигурителни доходи бяха въведени през 2003 г. в опит да се пресече разпространената практика в много 
предприятия всички служители да се осигуряват на минимална работна заплата. Това обаче вече е отживелица и по-скоро 
стимулира сивия сектор, смятат представителите на бизнеса. И настояват да се тръгне към договаряне на минимални 
заплати по браншове. "Необходима е обаче методика за определяне на минималната работна заплата с обективни 
критерии, а не да се налага всяка година от правителството", заяви Евгений Иванов. Според него може да се мисли и за 
диференциране на минималната заплата по региони. "Това обаче трябва да става само с договаряне между държава, 
бизнес и синдикати, но за целта трябва да се въведе ред в представителността - не може да има по пет организации на 
бизнеса в един бранш", коментира Иванов. Този проблем може да бъде решен с приемане на закон за браншовите съюзи, 
смята той. 
 
Вестник Сега 
 
√ Токът за бизнеса ще поевтинее символично с под 1% от 1 ноември 
Бизнесът смята предложението на КЕВР за подигравка. Промяна в цените за домакинствата не се планира  
Комисията за енергийно и водно регулиране е готова да понижи предизвикалата брожения сред бизнеса добавка 
"задължения към обществото" и така да свали цената на тока за фирмите. Спорната добавка вероятно ще бъде намалена 
от 1 ноември от 37.90 на 36.83 лв. на мегаватчас. Облекчението е с 1.07 лева - едва 0.97%. Бизнесът нарече това 
"подигравка". 
Таксата "задължения към обществото", която се налага заради скъпия ток на производителите с преференциални цени - 
ВЕИ и "американските" тецове в "Марица-изток", бе увеличена от 1 август двойно - от 18.93 на 37.90 лв. Точно това бе 
причината за безпрецедентната реакция на бизнеса - всичките големи работодателски организации се обединиха срещу 
рязкото поскъпване на тока, проведоха еднодневна стачка и обявиха готовност и за бъдещи национални протести. 
"Основание за промяната е намалението на цената на природния газ с малко над 14% за последните три месеца", 
коментира Иван Иванов пред Investor.bg. Допълнително небитовите потребители на регулирания пазар, тоест малките 
фирми, щели да получат намаление на крайната цена на електроенергията в размер на около 2%. За битовите потребители 
понижение на крайната цена няма да има, защото комисията искала да си остави буфер, та ако природният газ поскъпне 
в края на годината, в разгара на зимния сезон, тарифите за домакинствата да не се пипат. "Хората предпочитат да имат 
предсказуемост и стабилност на тези цени, още повече че промяната трябва да е с по-малко от 0.5%", поясни Иванов. 
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Идеята за намаляване на добавката с под 1% трябва да бъде обсъдена и приета от регулатора до 30 октомври, за да може 
да влезе в сила от 1 ноември. Според председателя на комисията Иван Иванов този ход реално ще облекчи разходите на 
фирмите за енергия. 
Символичното намаление, анонсирано от КЕВР сега, едва ли ще потуши недоволството, дори може да го разпали отново. 
Работодателите искат връщане на добавката на старите нива, а не 1% символична отстъпка. Те настояват и за оставка на 
шефа на регулатора Иван Иванов. 
"Този 1 лв. не е никакво намаление, след като таксата беше увеличена с 21 лв.", коментира пред "Сега" председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Той смята, че е напълно възможно понижение на добавката с 
15 лева, като резерви могат да се намерят и заради по-ниската цена на природния газ, и заради нормативните промени 
от лятото. "Да не забравяме, че през лятото на БЕХ бе вменено задължение да намали административните си разходи 
с 10%", обясни още Велев. Той допълни, че с промените в нормативната база от лятото на тази година е трябвало да се 
реализира намаление на общото количество скъпа енергия, изкупувано от фотоволтаици, а на практика се отчита 
увеличение с 26 млн. лв. "С това предложение все едно няма никаква промяна и от него няма да има никакъв ефект", 
коментира и председателят на Асоциацията на индустриалните потребители на ток Константин Стаменов. 
ПЕРСПЕКТИВА 
КЕВР има право да коригира цените на всеки три месеци при съществена промяна на ценообразуващи фактори. В случая 
двигател на промените е природният газ. Ако поевтиняването на синьото гориво продължи, може да има нова корекция 
на тарифите за електроенергията от 1 януари. "Какво ще стане на 1 януари, ще разберем 20 дни по-рано, когато "Булгаргаз" 
внесе своето предложение за цената на газа", каза вчера Иван Иванов. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Бизнесът: Къде е Бюджет 2016? 
Фактът, че Министерството на финансите все още не е представило законопроекта за държавния бюджет, поражда 
сериозни съмнения за прозрачността на бюджетната процедура, според Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
В пролетната си икономическа прогноза Европейската комисия предвижда ръст на българската икономика за 2015 и 2016 
година от съответно 1.0 и 1.3 на сто. Международният валутен фонд очаква през тази година икономиката на България да 
запази темпото си на растеж от 1.7%, каквото бе и през 2014 г. От фонда прогнозират, че темпът на растеж на брутния 
вътрешен продукт ще се ускори до 1.9% през 2016 г. 
Прогнозите на министерството на финансите предвиждат растеж на икономиката с 1.4% през настоящата година и с 1.7% 
през 2016 г. 
За разлика от последните няколко години, през настоящата година политическата ситуация в България е значително по-
спокойна и стабилна, но за съжаление отново към средата на месец октомври Министерство на финансите не е 
представило проект за бюджет на Република България и дори да бъде спазен законовият срок за внасяне на проекто - 
бюджета за обсъждане и приемане от Народното събрание, общото впечатление ще бъде, че отново ще липсва 
прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното 
обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики. 
Основен принос за по-високата икономическа активност през последните месеци има подобряването на международната 
среда и търсенето на стоки и услуги извън страната. 
Въпреки това Асоциация на индустриалния капитал в България смята, че реалистичният подход изисква да се придържаме 
към по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1.3 и 1.5 %. Дори този ръст би било 
възможно да се изпълни, ако се премахне драстичното увеличената цена на електроенергията за бизнеса, липсват 
извънредни външнополитически или външноикономически събития, както и политически или банкови кризи в България и 
се запазят добрите условия за българския износ и инвестиционна активност. 
Всичко това обаче може да стане единствено с реформи. Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, но 
правителството трябва да насочи системни усилия за планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за 
подобряване на бизнес климата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на вътрешното потребление, смятат 
от АИКБ. 
 
cross.bg 
 
 √ Минималната заплата трябва да остане 380 лева, настояват работодатели 
Минималната работна заплата в България расте „експлозивно" на фона на останалите икономики в ЕС - „стара" Европа, 
„нова" Европа и Турция. Това се казва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по 
проектобюджета за 2016 г. Според работодателската организация това не отговаря на икономическите реалности у нас и 
затова тя се обявява против административното увеличение на най-ниското възнаграждение. 
Според направена сред членовете й анкета мнозинството от фирмите предпочитат за догодина минималната заплата да 
остане 380 лева, колкото е сега. Според плановете на кабинета обаче тя трябва да стане 420 лв. от 1 януари 2016 г. 
Прогнозите на Министерството на финансите предвиждат растеж на българската икономика с 1,4 % през настоящата 
година и с 1,7 % през 2016 г. Асоциацията смята, че реалистичният подход изисква да се придържаме към по-скромни 
очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,3 и 1,5 %. 
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Според експертите двукратното повишение на минималната заплата в началото на 2015 г., както и очакваното й ново 
увеличение в началото на 2016 г., автоматично ще вдигнат и средната работна заплата. Това ще окаже сериозен натиск 
върху конкурентоспособността на бизнеса. Работодателите алармират, че темповете, с които расте средната заплата у нас, 
значително изпреварват ръста на БВП и инфлацията. 
Настояваме минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез двустранно 
колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Идеята е това да става по икономически дейности, като по този начин ще се замени договарянето на минималните 
осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална 
работна заплата от всички двустранно договорени суми в отраслите. 
АИКБ иска да отпадне т.нар. клас прослужено време в частните фирми. Аргументът е, че от две години това допълнително 
възнаграждение вече е премахнато за държавните служители. 
Правителството трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата, препоръчват работодателите. Според 
тях постигнатите резултати през 2015 г. трябва да бъдат стимул за изпълнителната власт за по-нататъшно ограничаване на 
данъчните измами, икономическите престъпления и неформалните практики. 
АИКБ категорично ще подкрепи евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука", но 
не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност" и „Отбрана". 
Според бизнес организацията трябва да се провежда целенасочена държавна политика, за да се повиши 
привлекателността на професии, от които пазарът на труда отчита дефицит - например от природо - математически и 
технически специалности. 
За пореден път АИКБ апелира за ограничаване на огромния брой инвалидни пенсии и настоява за спешна промяна в т.нар. 
експертиза на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от Националния осигурителен институт. 
 
√ Бизнесът недоволен от редица параметри на Бюджет 2016 
Бизнесът изрази несъгласие с много от параметрите в проекта за държавен бюджет. Според Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, фактът, че Министерството на финансите все още не е представило документа, 
поражда съмнения за прозрачността на бюджетната процедура, информира БНР. 
В пролетната си икономическа прогноза европейската комисия предвижда ръст на българската икономика за 2015 и 2016 
година от съответно 1,0 и 1,3 на сто от Брутния вътрешен продукт. МВФ очаква през тази година икономиката на България 
да запази темпото си на растеж от 1,7 процента каквото бе и през 2014-а. Фондът прогнозира, че икономиката ни ще ускори 
растежа си до 1,9 процента през 2016 година. Прогнозите на министерството на финансите предвиждат растеж на 
икщономиката с 1,4 процента през настоящата година и с 1,7 процента през 2016-а. Докато прогнозата на бизнеса е ръст 
между 1,3 и 1,5 на сто. Асоциацията на индустриалния капитал е против повишаването на данъчната тежест, изрично се 
посочва в прогнозата. 
Европейската комисия и Министерството на финансите прогнозират и ръст на заетостта, съответно с 0,2 и 0,3 процента 
през 2015 година. Очакванията за равнището на безработицата в страната през настоящата година са за около 10 на сто. 
От Асоциацията на индустриалния капитал отбелязват също, че темпът на нарастване на средно месечната заплата на 
наетите многократно превишават темпа на нарастване на Брутния вътрешен продукт и на инфлацията и се противопоставят 
на продължаващото административно увеличаване на минималната работна заплата. 
Работодателите не подкрепят и увеличаване на разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" и 
настояват за реформи в здравно-осигурителната система. 
 
Вестник Дума 
 
 √ Бизнесът се съмнява в прозрачността по съставянето на бюджета 
Още преди да бъде официално представен, Бюджет 2016 предизвиква несъгласие от страна на бизнеса. Според 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) дори фактът, че Министерството на финансите все още не е 
представило документа, поражда съмнения за прозрачността на бюджетната процедура, предаде БНР. 
В пролетната си икономическа прогноза Европейската комисия предвижда ръст на българската икономика за 2015 и 2016 
година от съответно 1 и 1,3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). МВФ очаква през тази година икономиката на 
България да запази темпото си на растеж от 1,7 процента, каквото бе и през 2014-а. Фондът прогнозира, че икономиката 
ни ще ускори растежа си до 1,9 процента през 2016 година. Прогнозите на Министерството на финансите предвиждат 
растеж на икономиката с 1,4 процента през настоящата година и с 1,7 процента през 2016-а. Докато прогнозата на бизнеса 
е ръст между 1,3 и 1,5 на сто. 
Европейската комисия и Министерството на финансите прогнозират и ръст на заетостта, съответно с 0,2 и 0,3 процента 
през 2015 година. Очакванията за равнището на безработицата в страната през настоящата година са за около 10 на сто. 
От Асоциацията на индустриалния капитал отбелязват също, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на 
наетите многократно превишават темпа на нарастване на БВП и на инфлацията и се противопоставят на продължаващото 
административно увеличаване на минималната работна заплата. Работодателите не подкрепят и увеличаване на 
разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" и настояват за реформи в здравно-осигурителната 
система. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е против повишаването на данъчната тежест, изрично се посочва в 
прогнозата. 
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 √ Индустриалният капитал иска балансиран бюджет за догодина 
Умерен ръст на БВП и повече разходи само за образование и наука, препоръчват на правителството 
Консервативен бюджет за 2016 г. със заложен умерен ръст на брутния вътрешен продукт, по възможност без дефицит, 
повече разписани разходи само за образование и наука, без изкуствено повишение на минималната работна заплата и 
въвеждане на електронно административно управление, препоръчаха на финансовото министерство от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) в четвъртък. 
Бизнесът оценява като положително по-спокойната и стабилна политическа обстановка в страната, но критикува 
ведомството на Владислав Горанов, че минава средата на октомври, а все още не е представен проект за бюджет за 
следващата година. "Дори да бъде спазен законовият срок за внасяне на проектобюджета за обсъждане и приемане от 
Народното събрание, общото впечатление ще бъде, че отново ще липсва прозрачност относно проведената бюджетна 
процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на 
държавния бюджет и подкрепените от него политики", се посочва в разпространената от организацията позиция. 
Според нея, макар и да са подобрени икономическите показатели на страната с повишения с близо 12 на сто износ на стоки 
през първите осем месеца, а безработицата да е намаляла под 11 на сто и очаквания са за спад до 9.4 процента през 2016 
г., това не бива да е причина за прекалено оптимистичен бюджет. 
Бизнесът очаква колеблив растеж 
Предвид прогнозите на Световната банка и Международния валутен фонд, АИКБ смята, че реалистичният подход изисква 
придържаме към по-скромни очаквания за ръста на БВП догодина и той трябва да е в интервала 1.3 и 1.5%. Ревизираните 
в началото на октомври прогнози на Министерството на финансите за ръста на икономиката ни догодина са за 2.3 на сто, 
но представителите на бизнеса са на друго мнение. 
Резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ предполагат слаб, колеблив растеж през следващата година. Половината 
от анкетираните управители и собственици на фирми очакват положителен ръст на БВП до 1%, а 15 % очакват увеличението 
да е между 1 и 2%, посочват от организацията. 
Според нейните данни над 80% от работодатели очакват през 2016 г. износът да остане без промяна. 40 на сто от членовете 
на асоциацията обмислят увеличение на инвестициите, но повечето от тях – 50 процента, смятат, че няма да има промяна 
в размера на вложенията през 2016 г. 
АИКБ се обявява за запазването на данъчните ставки, а относно предложението да не удържа от данъчния кредит при 
ползване на фирмени активи за лични нужди, асоциацията смята, че предлаганата методика за изчисляване на размера на 
ДДС при ползване на служебна собственост в извънработно време трябва да се прилага за активи над 50 хил. лв. 
Остават нерешени проблемите с такса смет 
Бизнесът отново е недоволен, че не се решава проблемът с определянето на такса смет според реално изхвърлените 
отпадъци, а не както е в момента според стойността на дълготрайните активи. 
Крайно време е бюджетът да бъде планиран така, че предвидените държавни разходи да бъдат финансирани единствено 
чрез приходите в него, посочват от АИКБ. Асоциацията смята, че балансирането на Бюджет 2016 е постижима цел, като 
резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на приходите посредством повишаване на събираемостта им и в 
оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им. 
Организацията се обявява за премахване на професията "обезкуражено лице“. "На практика, в момента една многодетна 
безработна майка получава помощи за гледане на дете, обезщетения и добавки за плащане на ток в размер на 600 лева 
на месец – сума, която значително надвишава размера на минималната работна заплата", посочва се в нейното становище. 
Да отпаднат неправомерни социални разходи 
В него пише още, че на бизнеса продължават да бъдат вменявани неправомерно социални разходи, като например 
изплащане на първите три дни от болничните, на отпуск за времето на ползване на майчинство и др., Темпът на нарастване 
на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение многократно превишава темпа на 
нарастване на БВП и инфлацията, недоволни са още от организацията. Според нея, очакваното ново повишение на 
минималната работна заплата в началото на 2016 г., автоматично ще повиши и средната работна заплата, което пък ще 
рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-квалифицирания персонал. Това ще окаже сериозен 
натиск върху конкурентоспособността на бизнеса, особено предвид факта, че минималната работна заплата представлява 
неприемливо голям дял от средната работна заплата за страната, аргументира се асоциацията. 
Тя отново предлага преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за 
прослужено време или т.нар. класове. 
Буфери за непредвидени събития 
При планирането на приходите в държавния бюджет да се приложи реалистичен подход, като се заложат буфери за 
евентуални непредвидени външни и вътрешни, политически и икономически събития, препоръчват още индустриалците. 
Те припомнят, че предвиденото десет процентно намаляване на административните разходи за всички държавни 
институции не беше изпълнено от всички и настояват за извършване на анализ за закриване на държавни структури с 
отпаднали, дублирани или затихващи функции. 
АИКБ не само не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност” и "Отбрана”, но и настоява за 
намаление на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност”, предвид 
неизвършените реформи в сектора, които рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи. Ако пък се реши 
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вдигане на разходите за сигурност, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е 
възможно, а където не е - да се ползва активно практиката на офсетни поръчки, настояват от асоциацията. 
Тя е за повече пари за образование и наука, но не само чрез увеличаване на учителските заплати и издръжката на 
образователните институции, а да се насочи допълнително финансиране за професионалното образование, приложните 
научни изследвания, "защитените“ професии и държавни стипендии. 
В държавния бюджет да има разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на конкретни реформи в 
здравно-осигурителната система, настоява още АИКБ, тъй като "въпреки ежегодното значителното нарастване на 
средствата в бюджета за здравеопазване, качеството на здравните услуги се влошава". 
 
news..bg 
 
 √ Индустриалците подозрителни към разчетите на Бюджет 2016 
Още преди да бъде официално представен Бюджет 2016 година предизвиква несъгласие от страна на бизнеса, 
съобщава БНР. 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България дори факта, че Министерството на финансите все още не е 
представило документа, поражда съмнения за прозрачността на бюджетната процедура. 
В пролетната си икономическа прогноза Европейската комисия предвижда ръст на българската икономика за 2015 и 2016 
година от съответно 1,0 и 1,3 на сто от Брутния вътрешен продукт. МВФ очаква през тази година икономиката на България 
да запази темпото си на растеж от 1,7 процента каквото бе и през 2014-а. Фондът прогнозира, че икономиката ни ще ускори 
растежа си до 1,9 процента през 2016 година. 
Прогнозите на министерството на финансите предвиждат растеж на икономиката с 1,4 процента през  настоящата година 
и с 1,7 процента през 2016-а. Докато прогнозата на бизнеса е ръст между 1,3 и 1,5 на сто. 
Асоциацията на индустриалния капитал е против повишаването на данъчната тежест, изрично се посочва в прогнозата. 
Европейската комисия и Министерството на финансите прогнозират и ръст на заетостта, съответно с 0,2 и 0,3 процента 
през 2015 година. Очакванията за равнището на безработицата в страната през настоящата година са за около 10 на сто. 
От Асоциацията на индустриалния капитал отбелязват също, че темпът на нарастване на средно месечната заплата на 
наетите многократно превишават темпа на нарастване на Брутния вътрешен продукт и на инфлацията и се противопоставят 
на продължаващото административно увеличаване на минималната работна заплата. 
Работодателите не подкрепят и увеличаване на разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" и 
настояват за реформи в здравно-осигурителната система. 
 
economic.bg 
 
√ Бизнесът очаква инвестициите и износът да останат без промяна през 2016 
Днес АИКБ внесе препоръки към проекта на държавния бдюжет 
Увеличената цена на електроенергията за индустрията чувствително ще влоши макроикономическите показатели за 
третото и четвъртото тримесечие, смятат от АИКБ. Данните на асоциацията сочат, че много от предприятията вече започват 
сериозни съкращения на персонала, като по оценка на Ernst and Young ще има загуба на над 100 000 работни места в 
страната. Това стана ясно от препоръките на АИКБ към проекта на държавния бюджет за 2016 г., внесени днес в 
Министерство на финансите. 
Половината от анкетираните от АИКБ управители и собственици на фирми очакват положителен ръст на БВП до 1 %, а 15 
% очакват ръст между 1 и 2 %. Данните показват, че повече от 80 % от работодателите очакват през 2016 г. износът да 
остане без промяна. Показателни са и очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност – 40 % от членовете 
на АИКБ обмислят увеличение на инвестициите, докато над 50 % от тях смятат, че размерът на инвестициите през 2016 г. 
ще остане без промяна спрямо 2015 г. 
Мнението на работодателите е, че министерството трябва да се придържа към по-реалистични очаквания относно 
икономическите показатели. Докато прогнозите за икономически растеж на Министерство на финансите предвиждат 
растеж на БВП с 1,4 % за 2015 г. и 1,7 % през 2016 г., то прогнозите на АИКБ са по-скромни – в интервала 1,3 и 1,5 %. 
От асоциацията призовават за решаване на проблема със събирането на такса битови отпадъци. Според тях тя трябва да 
се събира на основа на реално изхвърляните количества отпадъци, а не на стойността на дълготрайните активи. 
АИКБ оценява прогнозата за ръст на заетостта на МФ от 0,3 %, но тя може да бъде изпълнена единствено без 
административно вмешателство на пазара на труда от страна на държавата. От асоциацията настояват, че повишаването 
на равнището на заетостта би могло да се насърчи, ако се пристъпи към бипартитно договаряне на минималната работна 
заплата по браншове. Мнозинството от анкетираните заявяват, че МРЗ за 2016 г. трябва да е 380 лева. 
Работодателите отчитат като пречка за бизнеса неправомерно наложените социални разходи, като например: първите три 
дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност, платен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство и 
др. 
От асоциацията отчитат още, че заложеното в Бюджет – 2015 г. 10 % намаляване на административните разходи за всички 
държавни институции не е изпълнено от всички министерства и ведомства. Те предупреждават и за нереалистично 
високия брой на пенсии за инвалидност и апелират за спешна реформа в медицинската експертиза и експертизата на 
работоспособността. Работодателите настояват още за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на 
електронно правосъдие, електронно здравеопазване, цифровизация на кадастъра. 
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√ Бизнесът приветства „Фонда на фондовете” 
Работодателите изразиха желание за сътрудничество с новата институция 
Българският бизнес ще съдейства за успешната работа на новосъздадения „Фонд мениджър на финансови инструменти в 
България”.  
Това стана ясно от изказванията на представителите на четирите най-големи работодателски организации по време на 
представянето на състава и ръководството на т.нар. Фонд на фондовете, предаде репортер на Economic.bg.  
 „Приветстваме решението за създаването на тази институция. Очакваме надграждане и по-добър ефект от управлението 
на тези средства, така че те да достигнат до малките и средни предприятия и да подпомогнат различни проекти, които 
досега са имали затруднения с финансирането”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев.    
Той добави, че би било добре в тези структури да има представител на работодателите. Това би улеснило работата им.        
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) чрез своя изпълнителен директор Евгений Иванов 
също се обяви в подкрепа за новата инициатива. Той отбеляза, че вече имаме исторически опит с единното и 
централизирано управление на европейските средства.      
Иванов застъпи тезата, че България трябва да разполага със собствен експертен потенциал, за да е независима и 
ефективна. „Защо да даваме на консултантите часовника си, за да ни кажат колко е часа?”, попита риторично той.  
Евгений Иванов пожела късмет на надзорния съвет на фонда и ги призова когато имат нужда, да потърсят помощта  на 
работодателите.  
 „Държим на прозрачността в оползотворяването на средствата, ясни критерии при финансирането и оценка на 
ефективността на усвоените средства”, бе категоричен Камен Колев от Българската стопанска камара.  
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата изказа суперлативи за екипа на Фонда на фондовете. 
„Пред нас е един обещаващ и опитен, високоефективен екип, който се надяваме, че ще съдейства на малките и средни 
предприятия с експертни консултантски услуги.”  
Представителите на бизнеса се обединиха около тезата, че Фондът и социалните партньори трябва да работят в тясно 
сътрудничество. 
 
epicenter.bg 
 
√ Работодатели за проектобюджет 2016: Минималната заплата трябва да остане 380 лева 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България възнагражденията у нас растат „експлозивно“ и това не 
отговаря на икономическите реалности 
Минималната работна заплата в България расте „експлозивно“ на фона на останалите икономики в ЕС – „стара“ Европа, 
„нова“ Европа и Турция. Това се казва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по 
проектобюджета за 2016 г. Според работодателската организация това не отговаря на икономическите реалности у нас и 
затова тя се обявява против административното увеличение на най-ниското възнаграждение. 
Според направена сред членовете й анкета мнозинството от фирмите предпочитат за догодина минималната заплата да 
остане 380 лева, колкото е сега. Според плановете на кабинета обаче тя трябва да стане 420 лв. от 1 януари 2016 г. 
Прогнозите на Министерството на финансите предвиждат растеж на българската икономика с 1,4 % през настоящата 
година и с 1,7 % през 2016 г. Асоциацията смята, че реалистичният подход изисква да се придържаме към по-скромни 
очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,3 и 1,5 %. 
Според експертите двукратното повишение на минималната заплата в началото на 2015 г., както и очакваното й ново 
увеличение в началото на 2016 г., автоматично ще вдигнат и средната работна заплата. Това ще окаже сериозен натиск 
върху конкурентоспособността на бизнеса. Работодателите алармират, че темповете, с които расте средната заплата у нас, 
значително изпреварват ръста на БВП и инфлацията. 
Настояваме минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез двустранно 
колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Идеята е това да става по икономически дейности, като по този начин ще се замени договарянето на минималните 
осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална 
работна заплата от всички двустранно договорени суми в отраслите. 
АИКБ иска да отпадне т.нар. клас прослужено време в частните фирми. Аргументът е, че от две години това допълнително 
възнаграждение вече е премахнато за държавните служители. 
Правителството трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата, препоръчват работодателите. Според 
тях постигнатите резултати през 2015 г. трябва да бъдат стимул за изпълнителната власт за по-нататъшно ограничаване на 
данъчните измами, икономическите престъпления и неформалните практики. 
АИКБ категорично ще подкрепи евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука”, но 
не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана”. 
Според бизнес организацията трябва да се провежда целенасочена държавна политика, за да се повиши 
привлекателността на професии, от които пазарът на труда отчита дефицит – например от природо – математически и 
технически специалности. 
За пореден път АИКБ апелира за ограничаване на огромния брой инвалидни пенсии и настоява за спешна промяна в т.нар. 
експертиза на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от Националния осигурителен институт. 
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 √ Рециклиране на пари: Фонд ще управлява 777 млн. евро за евтини кредити за бизнеса 
Безвъзмездните помощи от ЕС ще намаляват, а заемите ще се увеличават 
Безвъзмездната помощ, която България получава по оперативните програми на ЕС, постепенно ще намалява, докато 
парите, отпускани за бизнеса под формата на кредити, ще се увеличават. Това е начинът да се повиши ефектът от 
инвестирането на едно евро. Европейската комисия нарича този процес рециклиране на пари.  
Вицепремиерът Томислав Дончев обясни това по време на брифинг за представянето на ново държавно дружество. По 
разпореждане на правителството е учреден т. нар. Фонд на фондовете, който ще управлява 777 млн. евро от ЕС – пари за 
отпускане на изгодни кредити за бизнеса и общините в периода до 2020 г.  
Новото дружество е регистрирано под името „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“. В предишния 
програмен период 2007-2013 г. сумата за кредитиране на бизнеса и общините беше два пъти по-малък – около 380 млн. 
евро. Те се разпределяха през програмите „Джерами“ и „Джесика“, интересът към които беше изключително голям. „Тези 
пари още във въздуха се разграбваха“, коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ).  
Ресурсът от 777 млн. евро ще бъде разпределен през новия програмен период по 4 оперативни програми - 355 млн. евро 
по Оперативна програма „Конкурентноспособност“, 253,8 млн. евро по ОП „Регионално развитие“, 148,4 млн. евро по ОП 
„Околна среда“ и 20 млн. евро за ОП „Развитие на човешките ресурси“. По Програмата за развитие на селските райони 
също ще има средства за изгодно кредитиране, но сумата по нея още не е известна, тъй като не е приключила 
предварителната оценка, поясни зам.-министърът на финансите Карина Караиванова.  
Фондът на фондовете няма да работи като банка. Той ще избира на конкурентна основа банки и други финансови 
институции, през които ще минават парите. Новото дружество ще се управлява от 3-членен управителен съвет - 
председател Валери Белчев, изпълнителен директор Иван Даков и член Мартин Дановски. Надзорници на Фонда на 
фондовете са зам.-министри, които отговарят за оперативните програми.  
По предложение на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ), АИКБ, Българската стопанска 
камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) към борда на фонда ще бъде създаден консултативен 
съвет с участието на социалните партньори. Ангажимент за това пое финансовият министър Владислав Горанов. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
 √ Новият държавен фонд: 777 млн. евро капитал и трима управители 
Валери Белчев ще ръководи мегаструктурата, която ще управлява финансовите инструменти по европейските 
програми 
Дългоочакваният нов фонд, който ще управлява всички финансови инструменти по новите европейски програми, беше 
представен официално, три месеца след като беше учреден с постановление на Министерски съвет. Вицепремиерът 
Томислав Дончев и финансовият министър Владислав Горанов представиха първите трима членове на управителния съвет 
на фонда - Валери Белчев, Иван Даков и Мартин Дановски. Белчев ще бъде председател на съвета, докато Даков и 
Дановски са негови заместници. Представен беше и надзорният съвет, който включва ръководителите на всяка от 
оперативните програми, които предоставят средства във Фонда. Така в него влизат зам.министрите на регионалното 
развитие, икономиката, труда и социалните грижи, финансите и земеделието, ръководителката на "Околна среда" Яна 
Георгиева и съветникът на Дончев и бивш ръководител на одитното звено Добринка Михайлова. 
Фондът ще събере 777.2 млн. евро от четири програми - "Конкурентоспособност и иновации", "Региони в растеж", "Околна 
среда" и "Развитие на човешките ресурси", като предстои да бъде решено каква част от Програма за развитие на селските 
райони също ще влезе в него. Той ще изпълнява функциите, които в настоящия период изпълняваха структури като 
Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и частни фондове и банки: ще изработва схеми за 
финансиране и кредитиране на проекти на общини и фирми, както и други финансови инструменти, които ще бъдат 
прилагани от банки и други финансови институции, избрани с конкурс. 
Вместо те, ние  
"Според нас слабост в стария период е липсата на връзка между реалните потребности на българския пазар и това, което 
се предлага от действащите инициативи", обясни Горанов. Основна цел на създаването на фонда е България да развие 
собствен капацитет и да не остане зависима от структури като ЕИФ и ЕИБ в управлението на такива инструменти, които ще 
заемат все по-голяма част от еврофинансирането. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев 
го подкрепи, като обяви, че организацията не е съгласна съвсем с твърдението, че досегашнихе схеми са успешни. "Трябва 
да се подкрепят проекти, на които малко не им достига, за да се финансират по стандартния начин през банков кредит или 
борсата. А не просто да се заменя скъп с евтин кредит, както досега". 
Томислав Дончев обаче се разграничи от нападките към европейските финансови структури, като посочи, че България 
продължава да работи с тях - 102 млн. евро по Инициативата за малък и среден бизнес ще бъдат управлявани от ЕИФ, както 
и наследството на JEREMIE от първия програмен период. "Дори да търпи коментари, прилагането на схемите по JEREMIE 
според Европейската комисия е история на успеха", припомни вицепремиерът. 
Според Дончев, няма нужда България да иска позволение от ЕК за това си решение, защото то е суверенно, но "имаме 
задачата да уверим партньорите, че сме на висота". Той индиректно призна, че Брюксел е имал колебания за това решение, 
като каза че "за да намалим съмненията на европейските колеги дали държавата има капацитет, бяха проведени 
преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната банка за развитие (МБВР) и ЕИБ". 
Трите институции ще помагат със съвети какви схеми да бъдат разработени и как да бъдат приложени, разказа пред 
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"Капитал" източник, запознат с преговорите. "България да се опита да управлява тези средства сама е израз на 
самочуствие. Не всички държави се опитват да го правят", каза вицепремиерът. 
"Ще работим напълно прозрачно" 
Новият председател на управителния съвет Валери Белчев не говори много, като изглеждаше видимо притеснен от 
внезапното журналистическо внимание. Посочи само, че има 15 години опит в работата с финансови инструменти. "Ще се 
постараем да привлечем най-качествените кадри, за да създадем структура за пример. Всяка наша стъпка ще ви бъде 
комуникирана, ще се стремим да работим напълно прозрачно", обеща той. Другите двама членове на съвета не взеха 
думата. Белчев е предложение на финансовото министерство, съобщи източник, запознат с подбора. 
Според Горанов, двустепенната система на управление - надзорен и управителен съвет, ще са гаранция за недопускането 
на политическа намеса в работата на фонда. Това е основно притеснение при създаването му, тъй като все още не е ясна 
структурата на контрол и как ще се гарантира, че парите няма да бъдат давани на банки по други критерии, освен чисто 
конкурентния подбор. Финансовият министър обясни, че новата структура ще се одитира по същия начин, както всички 
останали европрограми - от звеното "Одит на средствата от ЕС", което е в МФ. 
На въпрос на "Капитал", Горанов поясни, че новият фонд няма да е финансова институция и да извършва финансови 
операции, заради което не се нуждае от кредитен рейтинг. Очаква се до няколко месеца да са готови системата за 
управление и контрол, процедурите, структурата, плана за набиране на персонал, инвестиционната стратегия и др. 
Служителите ще са между 20 и 30 души, като тепърва се набират кандидатури. Капиталът на дружеството е бил вдигнат на 
800 хил. лв, за да поеме разходите преди подписването на договорите с четирите програми, които ще прехвърлят парите 
към фонда. 
Според Горанов реалистично е тези договори да се подпишат през февруари догодина. Източник от една от програмите 
обаче беше доста песимистичен за началната дата на който и да е инструмент за финансиране. "По-рано от края на 
следващата година не виждам как бихме могли да пуснем нещо", смята той. Това е също оптимистичен срок, като се има 
предвид, че предходният период финансовите инструменти се структурираха близо 2 години. 
Кои са управителите 
Валери Белчев е представен като бивш служител на CCF HSBC, Credi Agricole Indosuez, Fortis и Societe Generale. До 2013 г. 
действа като изключителен партньор в България на "Ротшилд и Сие". През 2014 г. се присъединява към Българската банка 
за развитие, като началник на отдел "Бизнес развитие". 
Иван Данков е в "МКБ Юнионбанк" от 1995 г. насам. Бил е директор "корпоративно банкиране" в банката, занимаващ се 
основно с финансирането на малки и средни предприятия. 
Мартин Дановски е съветник по икономическата политика на Томислав Дончев. Бил е управител на маркетинговата група 
"Havas Worldwide" за Балканите и управляващ партньор на "Болкан Експерт Холдинг". Бил е ментор при старта на Laucnh 
Hub. 
 
investor.bg 
 
 √ България ще управлява сама финансовите инструменти по европрограмите 
Решението за създаването на Фонд на фондовете е национално и не подлежи на одобрение от ЕК, заяви Томислав 
Дончев 
С учредяването на Фонд на фондовете България ще администрира самостоятелно финансовите инструменти по 
оперативните програми за новия програмен период 2014 – 2020 г. Това стана ясно на съвместна пресконференция на 
вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Владислав Горанов, на която беше представено ръководството 
на държавното дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. 
Томислав Дончев обясни, че докато традиционното европейско финансиране е грантово или безвъзмездно, то 
използването на финансови инструменти наподобява кредитите. Разликата е, че при ползването на инструмент за 
финансов инженеринг достъпността и лихвата са много по-изгодни. 
През новия период ще управляваме много повече средства за финансов инженеринг – делът им е 10% от всички 
евросредства, посочи Дончев. Владислав Горанов уточни, че става въпрос за 777 млн. евро, предвидени в оперативните 
програми под формата на финансов инженеринг. 
 „Трябва да се научим да управляваме тези пари сами. Досега това е ставало с помощта на партньорите ни от Европейския 
инвестиционен фонд. Но всяка страна има специфики и имаме амбицията те да бъдат отразени във финансови 
инструменти“, коментира Томислав Дончев. 
Решението за създаването на Фонда е национално и не подлежи на одобрение от Европейската комисия, каза 
вицепремиерът. 
Той подчерта, че различните бенефициенти – малки и средни предприятия, общини и други държавни структури, трябва 
да се научат да работят с тези инструменти. Защото в Европа делът на финансовите инструменти ще става още по-висок и 
това се очертава да е бъдещето на еврофинансирането особено след 2020 г. 
За Фонда мениджър той каза, че това ще бъде институцията – шапка, която ще отговаря за управлението на всички 
финансови инструменти в различни сфери: МСП, тежката инфраструктура, ВиК, отпадъци, интегрираното градско развитие, 
подкрепа на периферните райони, регионален туризъм, иновациите, и нещо ново – социалната сфера. 
Трябва да гарантираме, че всички тези инструменти работят по едни и същи правила, каза Дончев. 
„Това решение – България да опита да управлява инструментите за финансов инженеринг сама, е проява на самочувствие 
и не се прави от всички държави. Някои предпочитат да ползват услугите на Европейския инвестиционен фонд. Ние, като 
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Финландия, Португалия, Полша, Германия, Великобритания и Унгария, решихме да тръгнем по този път“, допълни 
вицепремиерът по еврофондовете. 
Финансовият министър Владислав Горанов представи концепцията на Фонда на фондовете. Той припомни, че досега сме 
ползвали финансови инструменти по инициативите JEREMIEи JESSIKA, които са подпомагали оперативните програми 
"Конкурентоспособност" и "Регионално развитие". 
Горанов допълни, че програмите, чиито финансови инструменти ще управлява Фондът на фондовете, са „Региони в растеж“ 
с предвидени 253,8 млн. евро за финансов инженеринг, „Конкурентоспособност“ - 355 млн. Евро ,„Околна среда“ - 148,4 
млн. евро и „Развитие на човешките ресурси“ - 20 млн. евро. 
За сравнение, през стария програмен период, 380 млн. евро са били отделени за финансови инструменти. 
Фондът на фондовете се очаква да администрира и финансовите инструменти по ПРСР 2014 - 2020, но това ще се изясни 
след анализ. 
Най-големият ефект е постигането на икономия от мащаба и ще започне изграждането на експертиза на национално ниво, 
смята Горанов. По думите му дружеството ще управлява средства, които се полагат на България като част от европейското 
финансиране. 
Горанов каза още, че сме ползвали техническа помощ при създаването на Фонда на фондовете от страна на МБВР, ЕИБ и 
ЕБВР. Експертизата на тези три финансови институции ще се ползва до края на 2015 г., а ако се наложи – и след това. 
В началото на януари 2016 г. предстои сключване на споразумения с Управляващите органи на четирите оперативни 
програми. След това ще бъдат обявени първите схеми, по които ще може да се кандидатства. 
Томислав Дончев допълни, че Фондът трябва да осигури лостов ефект – с 1 евро да бъдат задвижени повече пари и те да 
бъдат използвани неколкократно. 
Национално представителните работодателски организации одобриха създаването на фонда. 
Васил Велев от АИКБ препоръча средствата да достигнат до малките и средни предприятия и да подкрепят проекти, на 
които малко не им достига да се реализират чрез кредит или листване на борсата. Той поиска да има представители на 
социалните партньори в УС на дружеството. 
Виолина Маринова, като представител на Асоциацията на банките, заяви, че трябва да се постигне на създаване на работни 
места и рентабилност. Горанов отговори, че ще бъде създаден съвет, чрез който социалните партньори да се срещат с 
ръководството на Фонда. 
Томислав Дончев уточни, че дружеството е специфично, но подлежи на същите процедури за одит и контрол, както и 
останалото еврофинансиране. 
Горанов заяви, че структурата на фонда изключва политическа намеса в работата му. Той уточни, че фондът не е финансова 
институция и няма да извършва финансови операции. Ресурсът ще бъде разпространен на база на договори с финансови 
институции и не е задължително те да са само банкови.  
Държавното дружество ще се управлява от Валери Белчев (председател на УС и изпълнителен директор), който има 15-
годишен опит във финансовия сектор, Иван Даков и Мартин Дановски – членове на УС. 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 

 
Вестник 24 часа 
 
 √ Трима ще управляват 777 млн. евро във фонда на фондовете 
Парите тръгват най-рано в началото на 2016 г. 
Трима българи са избрани да ръководят “Фонд мениджър на финансовите инструменти в България”, по-познат като фонд 
на фондовете. Те бяха представени на заседание в четвъртък от финансовия министър Владислав Горанов и вицепремиера 
Томислав Дончев. 
За председател на Управителния съвет е избран Валери Белчев, позицията на зам.-председател ще заеме Иван Даков, а 
третият член е Мартин Дановски. 
Фондът на фондовете ще управлява 777 млн. евро по финансовите инструменти на ЕС за периода 2014-2020 г. Очаква се 
сумата да нарасне, тъй като все още не е ясно колко от европейското финансиране от над от 2,3 млн. евро по програмата 
за селските райони ще се използва за финансов инженеринг, обясни Горанов. 
Томислав Дончев съобщи, че през новия период ще управляваме повече средства за финансов инженеринг - делът им е 
10% от всички евросредства. 
“Най-трудно ще е да се промени мисленето в администрацията и бенефициентите, тъй като финансирането от 
безвъзмездно става възмездно. Заемите или гаранциите от тези средства ще са с по-ниски лихви или по-дълъг период за 
връщане от тези, които предлагат банките”, обясни Дончев. В началото на 2016 г. ще бъдат сключени споразуменията с 
управляващите органи на четирите оперативни програми. След това ще бъдат обявени първите схеми, по които ще може 
да се кандидатства. 
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Валери Белчев 
Валери Белчев е работил в няколко банки - Ейч Ес Би Си, Креди Агрикол Индосюез, Фортис Банк и Сосиете Женерал в 
периода от 2000 до 2006 г. 
Основател е на стратегическото партньорство с Ротшилд и сие, на което е изключителен партньор в България до 2013 г. 
Белчев е нещатен сътрудник към Комисията по икономическа политика в парламента през 2009 г. През 2014 г. е началник 
на отдел “Бизнес развитие” към Българската банка за развитие. 
Иван Даков 
Иван Даков започва кариерата си в банковата сфера в дирекция “Трежъри” на МКБ Юнионбанк през 1995 г. През 2008 г. 
заема позицията директор на “Корпоративно банкиране на МСП” в банката. Чрез сътрудничеството на банката с ЕБВР и 
Международната финансова корпорация придобива опит при финансирането на малките и средните предприятия с 
европейски средства. 
Като корпоративен мениджър има поглед върху оперативните програми на ЕС и финансирането на МСП с европейски 
средства. 
Мартин Дановски 
Мартин Дановски в момента е съветник по икономическата политика в кабинета на зам. мин. - председателя по 
европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. Дановски е управлявал маркетинговата група “Хавас 
Уърлдуайд” за Балканския регион. 
Бил е управляващ партньор на консултантската компания “Болкан Експерт Холдинг”. Дановски е съучредител на “Бизнес 
Институт България”. Управлявал е над 15 завършени проекта по ОП “Конкурентоспособност”, “Регионално развитие” и 
други. 
 
√ Метална двулевка сменя хартиената от 7 декември 
Новата монета от 2 лева влиза в обращение от 7 декември 2015 г., съобщиха от БНБ. 
На лицевата страна на металната двулевка е обозначена номиналната стойност на монетата - “2”, която е набраздена с 
линии. 
На обратната ѝ страна във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините 
“1722 - 1773”. 
От централната банка припомнят, че книжните банкноти с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще 
продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с металната двулевка. Причина за замяната им е по-
голямата трайност на металните пари в сравнение с хартиените, което ги прави и по-евтини за изсичичане и подмяна. 
Всеки, който има повредени книжни левчета, може да ги предаде на банкови гишета и в БНБ. От 26 октомври БНБ започва 
информационна кампания за монетата. От регистъра на обществените поръчки пък става ясно, че БНБ е обявила конкурс 
за подмяна на металните пари от 1 лев. 
 
√ Горанов за коледните надбавки на пенсионерите: Ще осигурим 50 млн. лева 
"Работим така, че да осигурим ресурс около 50 млн. лева", обяви министърът на финансите Владислав Горанов във връзка 
с коледните добавки за пенсионерите по време на представяне на състава на Надзорния и на Управителния съвет на 
новосъздадения „Фонд мениджър на финансови инструменти в България”, известен още като Фонд на фондовете, съобщи 
„Фокус”. 
"Позицията ни е от близо месец - заявявам, че работим, така че да осигурим ресурс около 50 млн. лв.", посочи Горанов. 
"Сметката показва, че за да може да се дадат такива добавки към пенсиите на пенсионерите с доход до новия праг на 
пенсиите до 300 лв. се очакват да са необходими около 51 млн. лв.", допълни Горанов. "Началото на месец ноември ще 
има окончателно решение и яснота, но с голяма степен на увереност и така както върви изпълнението на приходната част 
на бюджета това е реалистичен сценарий", каза още той. "Предпочитам да изкараме постановлението на правителството 
и после да го коментираме. Но това са намеренията ни и мисля, че няма никакви пречки да ги реализираме", уточни 
финансовият министър. 
За финансов инженеринг за периода 2014 - 2020 година са предвидени 777 млн. евро, добави Горанов.  "Контролът върху 
дейността на Фонда на фондовете се извършва от Надзорния съвет", обясни той. И допълни, че средствата ще се управляват 
по максимално най-прозрачния начин. 
Вицепремиерът Томислав Дончев допълни, че задачата пред нас е да уверим колегите си, че сме на висотата да се справим 
с тази донякъде нова задача, като уточни, че ще го направим. 
Министър Горанов заяви, че 777 млн. евро за периода 2014 - 2020 година са предвидените за инициатива под финансов 
инженеринг. "За ОП „Региони в растеж” са предвидени 253, 8 млн. евро, за ОП „Иновации и конкурентоспособност”-355 
млн. евро, за ОП „Околна среда”-148, 4 млн. евро и ОП „Развитие на човешките ресурси”-20 млн. евро", посочи той. 
 
Вестник Труд 
 
√ Танева: 82% е усвояването на бюджета по старата Програма за развитие на селските райони 
82 % е усвояването на бюджета по старата Програма за развитие на селските райони . Това каза министърът на земеделието 
и храните Десислава Танева в ефира на „Денят Започва” по БНТ. 
По думите й, с 2,5 млрд. евро са подпомогнати българските земеделски производители по старата програма. „Нашата 
амбиция и план за работа е да приключим годината с над 90 % усвояване на бюджета от програмата. Тя има отчисления за 
този 7-годишен период и 141 млн. евро загуба от 2010-2013. Работим тази година по план загубата да е минимална. 
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Направили сме нотификация на програмата, така че почти да не се загубят средства. По отношение на изпълнението на 
общинските проекти следва да подчертаем , че имахме по-големи притеснения . Голямата част от общините се вмъкнаха 
в удължения от нас срок, който беше близо месец. Само десет проекта не бяха подадени. По тях има изплатени аванси за 
6,5 млн. евро”, каза министър Танева. Тя поздрави общините за добрата работа. По думите й, след разглеждането на 
заявките за участие и в зависимост от корекциите ще се разбере окончателната сума, но според нея загубите ще са 
минимални. „На 121 мярка по старата програма отворихме извънреден месец. В момента има контрактуване над 100 
договора. До края на ноември ще се подават заявления. Взели сме всички възможни мерки да използваме ефективно 
стария бюджет и смятам, че ще го приключим добре”, категорична е Танева. 
 
√ Токът за бизнеса поевтинява символично 
Токът за бизнеса ще поевтинее от 1 ноември с 1,07 лева за мегаватчас. Това съобщи председателят на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Според думите му добавката, която се заплаща от фирмите на 
свободния пазар „Задължение към обществото“, ще бъде намалена от 37,90 лева на 36,83 лева. 
С около 2 % ще поевтинее и токът за фирмите, които използват електроенергия ниско напрежение на регулирания пазар. 
Не се предвижда намаление на цените за битовите клиенти, каза Иванов. Според думите му с решението на Комисията да 
не се пипат цените за бита се оставя буфер, в случай че природният газ поскъпне в разгара на зимния сезон. 
“Какво ще стане на 1 януари, ще разберем 20 дни по-рано, когато на 10 декември “Булгаргаз“ внесе своето предложение 
за цената на газа”, добави Иванов. 
Предложението за промяната на цената за бизнеса предстои да се гласува окончателно и приеме на 30 октомври. Така 
новите тарифи ще могат да влязат в сила от 1 ноември. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Еврокомисията предложи всяка страна да има борд за конкурентоспособност 
Веднага се появиха опасения от намеса в договарянето на заплатите 
Европейската комисия официално предложи всяка страна от еврозоната да има специална институция, която да следи 
колко конкурентоспособна е икономиката и колко бързо да се покачват заплатите, съобщи Reuters. За държавите извън 
19-те в клуба на еврото такъв борд за конкурентоспособност е препоръчителен. 
Мярката е част от по-широк план за засилена интеграция на еврозоната, която може да функционира добре, единствено 
ако няма значими разминавания в параметрите на икономиките. За прилагането му е нужно одобрението и на 
националните правителства, но Bloomberg припомня, че подобни мащабни проекти с 10-годишен хоризонт често са се 
разпадали поради несъгласия. Първоначалните реакции на инициативата за борд са нееднозначни най-вече заради 
притеснения, че тя може да се превърне в своеоборазен нов регулатор на трудовото договаряне. 
Каква е идеята 
Според предложението бордът за конкурентоспособност ще използва опит и познания на икономисти и статистици. Страни 
като Холандия и Белгия вече имат такава институция, а Германия - институти за анализ и препоръки за 
конкурентоспособност. Всяка държава сама ще определи подхода - било като създаде нов борд, било като разшири 
правомощията на вече съществуващи институции.  
Параметрите, на които бордът отговаря, включват: 
- да бъде независим от правителството и да следи конкурентоспособността в по-широк смисъл, политиките за 
подобряването ѝ и дали са ефективни; 
- да анализира не само разликите в производствените разходи, но също така и производителността, квалификацията, 
привлекателността на бизнес средата и иновациите; 
- да предоставя информация и експертиза за единни механизми за формиране на заплащането, но без да определя 
заплати и без да се меси на социалните партньори; 
- да дава съвети по политиките през призмата на еврозоната и ЕС; 
- да информира страните членки и eврокомисията при признаци за макроикономически дисбаланси; 
- да работи безпристрастно и с високо качество, като веднъж годишно публикува отчет. 
Защо е важно 
"Производителността е ключова за конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места. В държави от 
еврозоната има цялостно забавяне в производителността. Това е ключово предизвикателство", предупреждава 
eврокомисията в специалното съобщение. През лятото, когато за пръв път бе представена идеята, данните показваха, че 
от около 1% годишно в края на 90-те години ръстът на производителността е паднал до 0.4% през 2014 г. 
В същото време конкурентоспособността е жизнено важна и за избягване на кризи, тъй като в зона на единна валута 
държавите със сериозни разлики по този показател не могат да използват обменния курс на националните си валути за 
компенсиране на разминаванията с останалите членове. 
Случаите с Гърция, Ирландия, Португалия, Кипър и Испания са илюстрация за този проблем и ако навреме бяха засечени 
трупането на дълг и дисбалансите, адаптирането нямаше да е толкова болезнено за тях, казват от еврокомисията. 
Притесненията 
Инициативата предвижда еврокомисията да е координатор между националните бордове и да си обменя с тях идеи. Това 
вече е достатъчно да притесни столици като Лондон, където има силна съпротива срещу опитите на Брюксел да се дават 
нови правомощия, особено по политики в икономиката. 
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Критики има и от Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), допълва Rеuters, защото синдикалистите се 
опасяват, че един такъв борд ще поставя повече акцент върху формирането на заплатите и няма да обръща достатъчно 
внимание на такива фактори за конкурентоспособност като състояние на образователната система, публична 
инфраструктура или качество на продуктите и услугите. 
"Еврозоната страда от липса на инвестиции и вътрешно търсене. Създаването на бордове за конкурентоспособност ще 
сложи акцента върху заплатите, а това няма да помогне. Опасявам се, че дългосрочната цел е да се влияе по-силно на 
договарянето на пазара на труда, а за нас това е абсолютно неприемливо", казва Вероника Нилсон, зам. генерален 
секретар на ETUC. 
ЕС забрани консултиране на санкционирани руски компании 
Европейската комисия забрани на европейски фирми да правят анализи за руски компании, намиращи се в списъка със 
санкции, предоха РБК и РИА "Новости". "Забранено е пряко или косвено да се предоставят анализи и услуги, подпомагащи 
управлението на инвестициите на руските компании, попадащи в списъка със санкции", гласи официално съобщение. 
"Макар че формално проучванията не се считат за консултантски услуги, по същество те са форма на съвет, макар и косвен", 
допълват от комисията. Финансовите анализи могат да подпомогнат на инвеститорите. На тяхна база те могат да решат 
дали да купуват или да продават акции на руски компании, попаднали в забранителния списък на ЕС, се казва още в 
съобщението. Ето защо предоставянето на подобни услуги е забранено, уточняват от ЕК. Сред засегнатите са Сбербанк, 
ВТБ, Внешекономбанк, Газпромбанк и Роселхозбанк, петролни гиганти като "Лукойл", "Газпром", "Роснефт" и "Транснефт", 
както и военнопромишленият комплекс и самолетостроенето. 
 
Вестник Сега 
 
√ Данък "вредни храни" вероятно няма да влезе в сила през 2016 г. 
Финансовото министерство тепърва ще анализира предложението за налога  
Финансовият министър Владислав Горанов индиректно намекна, че предложеният от здравното министерство данък върху 
продукти, съдържащи вредни съставки, няма да е факт за бюджетната 2016 г. От думите на Горанов стана ясно, че 
законопроектът е на много начален етап, далеч от готовност да бъде внасян в парламента. В същото време още идната 
седмица МС ще гласува и внесе в Народното събрание проектобюджет 2016.  
Още не съм се запознал със законопроекта, към днешна дата предпочитам да не заемам позиция, коментира Горанов по 
повод отправени от бизнеса критики към предложените от здравното министерство текстове. При вече публикуван за 
обществено обсъждане законопроект Горанов допусна, че МЗ в момента води информационна кампания именно в опит 
да се намери най-правилното и балансирано решение. "Когато то бъде намерено, ще вложим ресурс в анализа", заяви 
Горанов. Той не коментира по същество предложената от МЗ структура на данъка - с облагане на крайните продукти с 
разнообразие от ставки, но предупреди, че трябва да се подхожда внимателно към промени, които могат да насочат 
пазара в една или друга посока. Целта на този данък не е да донесе приходи в бюджета, обратно - липсата на постъпления 
би означавала успех на данъка и по-здравословно потребление, обясни принципно Горанов. В същото време МЗ обяви 
очакван ефект от данък от 150 млн. лв. и дори има предложение за целевото му изразходване.  
Изказването на финансовия министър идва на фона на силно напреднала бюджетна процедура. Очаква се идната седмица 
МФ ударно да съгласува и внесе в кабинета и парламента проектобюджет 2016. Крайният срок за това по закон е 30 
октомври. Законът за публичните финанси забранява да се извършват промени в данъци, без те да са залегнали в 
държавния бюджет. По силата на тези текстове, ако законопроектът за новия данък не бъде прокаран навреме за 
бюджетната 2016, но мнозинството настоява той все пак да влезе в сила от 1 юли 2016 г., ще трябва да се прави и 
актуализация на бюджета. 
Предпазливата позиция на МФ бе предшествана от остри критики от страна на бизнеса към законопроекта. Според 
работодателски организации данъкът ще доведе до ръст на сивата икономика, повишаване на цените на храните и нивото 
на бедността, както и до фалити на фирми. Спорно е и доколко той ще може да се администрира и контролира. МЗ 
предлага да се облага краен продукт, а не самите вредни суровини, като за различните видове храни и вредни съставки се 
предлагат различни ставки. Това ще направи данъка много труден и за събиране, и за контрол, изтъкват данъчни експерти. 
Именно сложното администриране е една от причините у нас да не се допуска диференциране на ДДС извън намалената 
ставка за туризма, каквито призиви е имало неведнъж.  
ДЕФИЦИТ 
И вчера финансовият министър коментира, че не очаква процедура по свръхдефицит заради ревизията на дефицита за 
2014 от 2.8% на 5.8% от БВП. Както "Сега" писа, Евростат ревизира данните, защото включи към тях и разходите на фонда 
за гарантиране на влоговете в банките по изплащане на депозитите в КТБ. "Ние имахме индикации от страна на Евростат, 
че по аналог на Естония, Португалия имат намерение да сменят подхода си към класифицирането на фондовете за 
гарантиране на депозитите, които функционират в отделните европейски държави. ЕК още в края на миналата година 
имаше основание да започне процедура за свръхдефицит срещу България, на база на отчета за консолидираната фискална 
програма за 2014 г. Още тогава с комисията коментирахме, че проявлението на кризата в банковата система, в случая с 
фалита на КТБ през 2014 г., е еднократен ефект. В този смисъл не се налага да се влиза в такава процедура", заяви Горанов. 
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√ Държавен фонд ще управлява 780 млн. евро по 4 европрограми 
За евтини кредити и гаранции по европроекти се заделят два пъти повече средства в новия програмен период 
Парите за безвъзмездното финансиране на европейските проекти през новия програмен период ще бъдат намалени за 
сметка на по-сериозното прилагане на различни финансови инструменти като преференциални заеми и гаранции. Четири 
оперативни програми ще ползват финансови инструменти, като за целта от бюджетите им са запазени 777 млн. евро. Това 
е два пъти повече спрямо обема на финансовите инструменти през стария програмен период - 380 млн. евро. Целта е да 
се постигне максимална полза от наличните ресурси.  
Това съобщиха вчера вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият министър Владислав Горанов при представянето на 
фонда, който ще управлява финансовите инструменти в новия програмен период. Едноличното акционерно дружество под 
шапката на финансовото министерство вече е вписано в Търговския регистър. Очаква се първите активни схеми да тръгнат 
в началото на 2016 г.  
През новия програмен период България сама ще управлява финансовите инструменти по еврофондовете. Според 
Томислав Дончев това е повод за гордост. "Натрупан е достатъчно опит и преценихме, че сами можем да се справим", 
коментира вицепремиерът. Той припомни,че в предходния период те са били управлявани от Европейския инвестиционен 
фонд. 
За новия програмен период след анализ е преценено, че финансови инструменти ще ползват оперативните програми 
"Околна среда", "Човешки ресурси" и програмите, които ползваха подобни схеми и в предходния период - "Регионално 
развитие" и "Конкурентоспособност". Бюджетът по това перо на програма "Околна среда" е разчетен на 148.4 млн. евро, 
като проекти ще се допускат по два приоритета - води и отпадъци. За този тип финансиране са блокирани 10% от ресурса 
на съответната приоритетна ос. Предвидена е възможност за прилагане на финансови инструменти и за проекти, свързани 
с чистотата на въздуха. Управляващият орган възнамерява да предлага както изгодни кредити, така и гаранции. 
В оперативна програма "Човешки ресурси" за финансови инструменти е заделен далеч по-скромен ресурс - 20 млн. евро, 
като с тях ще се подпомагат проекти в областта на създаването на нови предприятия с цел стимулиране на заетостта. 
Планираният ресурс по оперативна програма "Региони в растеж" и "Иновации и конкурентоспособност", които прилагаха 
финансови инструменти и в предходния период, е съответно 253.8 млн. и 355 млн. евро. Всички тези подфондове ще са 
под една шапка. Това ще доведе както до икономия на ресурс, така и до по-безпроблемно прилагане на правилата, изтъкна 
финансовият министър Владислав Горанов. 
 
√ Новата ера на устойчиво развитие в енергетиката предстои 
Германски експерти залагат на природния газ като най-чист алтернативен енергоизточник 
Човечеството е изправено пред енергийните предизвикателства на бъдещето и трябва да свери часовника си. ООН си 
постави за цел в следващите 15 години да подобри управлението на водните ресурси и енергетиката и да започне битка с 
промените в климата.  
Повече ефективна енергия за повече хора и намаляване на въглеродния двуокис - това е сложното уравнение, което 
модерният свят трябва да реши, за да отговори на задълбочаващите се климатични промени.  
Със сигурност в бъдеще енергийната карта ще бъде далеч по-различна от това, което е днес. Именно затова 
задоволяването на потребностите на населението през следващите десетилетия е задача, за чието решение трябва да се 
мисли в аванс. Не случайно все по-усилено се работи в посока да използваме енергия с минимално негативно влияние 
върху околната среда. Заради нарастващите нужди общото предлагане на енергия от първични източници до 2050 г. ще се 
увеличи между 27% и 61%, сочат резултатите от изследване на енергийните нужди на Световния енергиен съвет (СЕС). 
Експертите на съвета призоваха политиците и световните лидери да се изправят пред реалността и да гарантират 
енергийното бъдеще на света още през 2013 г. Те представиха и два енергийни сценария за бъдещето до 2050 г., 
вдъхновени от музиката, за да илюстрират как светът трябва да се опита да постигне хармония в енергийната система. Те 
са резултат от тригодишен труд. Тяхната цел бе да дадат "неутрален инструмент, основан на фактите", на политиците и 
държавниците, с който те да се справят пред трилемата - екологична устойчивост, енергийна сигурност и енергийно 
равенство. 
Според СЕС първият сценарий, при който политиката се води от потреблението, може да се сравни с джаз музиката. "В 
джаза музикантите имат свободата да водят и да импровизират, а останалите в групата ги следват", обясняват 
специалистите от СЕС. Сценарият "Симфония" пък се фокусира върху постигането на устойчивост чрез международно 
координирана политика и действия. Сравнението е с музикално произведение на симфоничен оркестър, при което голям 
брой музиканти изпълняват специфична роля за постигане на крайния резултат. В първия сценарий е заложено 
предположението, че населението на Земята ще се увеличи до 8.7 млрд. души през 2050 г., докато при втория прогнозиран 
ръст на населението е още по-внушителен - до 9.4 милиарда души. Подобен развой на събитията предполага по-голямо 
потребление на енергия, но и засилено напрежение между задоволяването на потребностите и опазването на околната 
среда.  
И при двата сценария енергийните доставки се увеличават до 2050 г. - поне с 27% при сценария "Симфония" и до 61% при 
сценария "Джаз", като се очаква фосилните горива да останат доминиращ източник, осигуряващ 59% (при "Симфония") и 
77% (при "Джаз") в сравнение с дела си от 79% днес. 
"Често гледаме на света като на едно цяло и търсим глобални решения, но реалността е напълно различна и трябва да го 
признаем", коментира при представянето на сценариите директорът от СЕС Карл Роуз. Той отбеляза, че до 2030 г. около 
800 млн. души, предимно в Субсахарска Африка, все още няма да имат електричество. 
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Нисковъглеродните източници като ядрена енергетика, технологии за улавяне на въглеродните емисии, използване на газ 
и биомаса съставляват 80% от цялото производство на енергия според сценария "Симфония" и 40% според "Джаз". 
Очакванията са електричеството от възобновяеми източници да се увеличи почти двойно спрямо сегашните равнища.  
Прогнозите на големите енергийни компании стигат до приблизително едно и също заключение - бъдещето залага на 
възобновяемите енергийни източници. Те обаче имат нужда от по-сигурна, също толкова екологична алтернатива поради 
технологичното непостоянство в произвежданата от тях енергия.  
Германия, която е сред лидерите в използването на възобновяеми енергийни източници, си е поставила за цел да намали 
отделяните в атмосферата вредни емисии с 40% до 2020 г. Днес около 45% от енергията в страната се генерират от въглища, 
а природният газ е включен само с 10% в енергийния микс. Според проучване, поръчано от Statoil и Wintershall, 
преминаването от въглища към газ е единствената възможност за така желаната "декарбонизация" на Германия. Немските 
експерти се обединяват около решението, че природният газ е възможно най-екологично чистият енергоизточник, чието 
потребление не въздейства отрицателно на околната среда. При използването му се отделя 50% по-малко въглероден 
двуокис в сравнение с въглищата. Оказва се, че именно природният газ може да компенсира липсата на сигурност в 
доставките на енергия от възобновяемите източници.  
Доказаните залежи на природен газ в световен мащаб се увеличават непрекъснато, а сегашните налични количества са 
достатъчни за задоволяване на глобалните енергийни потребности за поне 100 години напред, сочи проучване на "Бритиш 
петролиъм" (BP). През 1994 г. известните количества са били в размер на 119.1 трилиона кубически метра, докато през 
2014 г. тази цифра вече е над 187 трилиона кубически метра. Освен това търсенето на нови находища дава резултат и 
откритите залежи се увеличават. 
Реализирането на амбициозните цели за намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване на състоянието 
на околната среда ясно очертава необходимостта от по-широко използване на природен газ - без значение дали ще влезем 
в "джазовия" или в "симфоничния" сценарий.  
Решимостта да бъде "излекувана" планетата и да бъдат "победени" причините за измененията в климата минава през 
предприемането на незабавни мерки по съкращаване на обемите на изхвърляните в атмосферата парникови газове. Така 
"новата ера на устойчиво развитие", за която призовава генералният секретар на ООН Бан Ки Мун, става все по-достижима. 
Заради нарастващите нужди общото предлагане на енергия от първични източници до 2050 година ще се увеличи между 
27% и 61%, сочи изследване на енергийните нужди на Световния енергиен съвет. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Брюксел иска да повишим енергийната ефективност  
Европейската комисия поиска от България и още 10 страни членки (Белгия, Кипър, Чехия, Литва, Испания, Финландия, 
Унгария, Люксембург, Полша и Португалия) да приложат напълно Директивата за енергийна ефективност. 
Според нея страните трябва да реализират икономии на енергия до 31 декември 2020 г. чрез въвеждане на задължения 
за енергийна ефективност или с други мерки за насърчаване на енергийната ефективност в бита, промишлеността, 
сградите и транспорта. 
 
√ MЕ: Тромави са правилата за търговия  
Предложените промени в правилата за търговия с ток предвиждат тромави процедури и част от тях могат да бъдат 
заменени с инструкции, одобрявани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това е част от становището на 
Министерството на енергетиката, изказано от експерта Мартин Тафров по време на общественото обсъждане на 
текстовете. 
Нуждата от промяна беше мотивирана от председателя на КЕВР Иван Иванов със сериозните промени в Закона за 
енергетиката, приети през тази година, както и с нуждата от старта на енергийната борса до началото на декември. 
"Промените са по-скоро редакционни, отколкото по същество", каза Виктория Поповска от Електроенергийния системен 
оператор (ЕСО) и коментира, че операторът ще внесе писмено своето становище по предложените текстове. По отношение 
на предложението за товарови профили на потребителите тя заяви, че текстовете не са прецизирани и трябва да бъдат 
допълнени. 
 
√ Горанов: Няма процедура за свръхдефицит  
Не смятам, че Еврокомисията ще открие процедура за свръхдефицит спрямо България, каза финансовият министър 
Владислав Горанов. Така той коментира повишаването на бюджетния дефицит за 2014 г. до 5,8% от БВП, след като Евростат 
включи разходите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за изплащане на депозитите във фалиралата КТБ към 
сектор "Държавно управление". Така бюджетният дефицит се оказа 4,826 млрд. лв. - с 2,489 млрд. лв. (3% от БВП) по-голям. 
"Пред ЕК обяснихме, че фалитът на КТБ е с еднократен ефект, и че отчитаме стабилизация на банковата и политическата 
система. В момента бюджетът е в излишък. Следователно не се налага да се влиза в такава процедура", обясни Горанов.  
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Вестник Класа 
 
√ Възможностите за икономическо развитие и реализацията на енергийни проекти. 
Възможностите за икономическо развитие и реализацията на енергийни проекти бяха основни теми на тристранна среща 
на делегации на комисиите по външна политика към парламентите на България, Румъния и Сърбия, която се проведе в 
София.  
Трябва да работим заедно, за да повишим ефективността и престижа на държавните институции и на националните ни 
парламенти, отбеляза председателят на Комисията по външна политика в 43-ото Народното събрание Джема Грозданова. 
По думите й с осъществяването на стратегическите за България, Сърбия и Румъния проекти ще бъде осигурена 
необходимата енергийна диверсификация по отношение на източниците, доставките и сигурността. 
По време на разговора председателят на Комисията по външна политика в Националното събрание на Република Сърбия 
Александра Джурович посочи, че с население от около 35 млн. души трите страни имат съществена роля както за 
икономическата стабилност на региона, така и на европейския пазар. Заедно можем да участваме в решаването на важни 
политически въпроси, но от значение за нашите граждани са също инвестициите в транспорта, туризма и изграждането на 
електроенергийни и газови интерконектори, допълни тя. Сръбските парламентаристи изразиха благодарността си към 
България и Румъния за оказаната подкрепа по пътя на западната ни съседка към европейска интеграция и пълноправно 
членство в Европейския съюз. 
Инфраструктурните проекти като паневропейския транспортен коридор X, както и изграждането на магистрала Букурещ – 
София – Белград бяха определени като основни проритети. 
Председателят на Комисията по външни отношения към Сената на Румъния Петру Филип отчете огромния потенциал на 
река Дунав като елемент от политиката и икономиката на региона. Според него по този начин са предоставени прекрасни 
възможности за развитие, с което Западните Балкани и Черноморският регион ще се превърнат в изключително важна 
геополитическа зона. 
В рамките на срещата Джема Грозданова определи като възможно тристранният формат да бъде разширен и с други 
държави от региона. Сигурността на нашите собствени страни е такава, каквато е сигурността на нашите съседи, заяви 
председателят на парламентарната Комисия по външна политика. 
 
√ Догодина дават заеми с пари от ЕС 
Още в първите месеци на новата 2016 г. проекти на бизнеса ще може да кандидатстват за евтино кредитиране с пари от 
европейските програми. Специалният фонд, който ще управлява средствата, ще сключи през януари споразумения с 
четири от оперативните програми, от които ще получи общо 777 млн. евро, пише "Стандарт". 
От тях 253 млн. евро ще дойдат от програмата "Региони в растеж", 335 млн. - от "Иновации и конкурентоспособност", 148 
млн. - от "Околна среда" и 20 млн. от "Развитие на човешките ресурси". Други 102 млн. евро се очакват от новата програма 
"Инициатива за малките и средните предприятия". На по-късен етап се очаква да се включи и Програмата за развитие на 
селските райони. 
"Преминаваме от грантово финансиране към финансиране с различни финансови инструменти, което ще мултиплицира 
парите", заяви вицепремиерът по европейските фондове Томислав Дончев. Вчера той представи новоизбраните трима 
директори на т.нар. Фонд на фондовете - Валери Белчев, който ще бъде председател на УС и изпълнителен директор, Иван 
Даков - зам.-председател на УС и изпълнителен директор, и Мартин Дановски - член на УС. Към фонда ще бъде създаден 
консултативен съвет, в който ще участват представители на работодателите и синдикатите. 
Предстои фондът да избере на конкурентен принцип банките, с които ще работи при финансирането на проектите. Фондът 
ще има около 30 служителя и в момента набира кандидатури за работа. 
 
√ Плащаме за тока по час 
Когато заработи енергийната борса, ще можем да плащаме за ток според потреблението на час, пише в. "Новинар". Ако 
искаме да сменим ЕРП-то, сегашната система за двойна нощна и дневна тарифа ще се отменя. За целта ще се въведе график 
(прогноза) за всеки клиент за почасово потребление за даден период.  
Той ще се изготвя от ЕРП-то. „Този график се нарича стандартизиран товаров профил и е един от механизмите, свързани с 
либерализацията на енергийния пазар, където ток ще се продава почасово от различни доставчици”, обясниха  от КЕВР. 
Новите правила са предложени от регулатора, за да може енергийната борса да заработи у нас. 
Те вече са качени в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Профилът ще се въвежда единствено при 
решение на потребителя за смяна на неговия доставчик. Ако такава смяна не настъпи, потребителите запазват сегашното 
си двойнотарифно таксуване. 
При техническа възможност доставчикът на либерализирания пазар може да предложи на клиентите си динамично 
ценообразуване, в зависимост от профила си клиентът да заплаща по различни тарифи дневното, нощното и върховото си 
потребление, уточниха от КЕВР. 
Целта е на малките битови потребители да се даде реален достъп до пазара на дребно, без да се въвеждат скъпи и сложни 
измервателни системи. 
Новите правила ще бъдат обсъдени в четвъртък, а борсата се предвижда да заработи преди Нова година. 
Шефът на КЕВР Иван Иванов обяви, че новите тарифи за тока за предприятията и дали те ще повлияят на крайните 
потребители ще станат ясни след закрито заседание на регулатора на 30 октомври. 
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√ Голямата игра с минималните прагове  
Работодателите, които отказаха да се споразумеят, може да излязат големият губещ, а пазарът на труда ще 
търпи негативи според експерт 
И тази година договарянето на минималните осигурителни прагове по браншове създаде напрежение. Казусът се завъртя 
и приключи в рамките на няколко дни след неочаквана намеса на премиера. Големият въпрос обаче остава – защо 
половината от икономическите сфери не пожелаха договаряне и как административният подход ще се отрази на пазара на 
труда. Възниква и въпросът дали работодателите, които отказаха да се споразумеят, може да излязат големият губещ в 
тази игра. 
Във всички случаи липсата на споразумение в няколко десетки сфери е лош сигнал, водещ до различни изкривявания на 
трудовия пазар – съкращения, ниски заплати при по-високи осигуровки, преминаване на непълно работно време и други, 
коментира за Investor.bg Иван Нейков, председател на Балкански институт по труд и социална политика. 
Всъщност минимални осигурителни прагове се договарят между работодателите, бизнеса и синдикатите вече 12 години. 
Досега нито един министър на труда, като изключим служебния Йордан Христосков от миналата година, не е упражнил 
правото си на административно налагане на ръст на праговете. Тази година обаче социалният министър Ивайло Калфин 
изненадващо упражни това свое законово право. 
И така Калфин обяви, че минималните прагове в недоговорените икономически дейности, които се оказаха 37 на брой, ще 
бъдат увеличени със 7,5%, като се изключи тютюневият бранш. Впоследствие, след намесата на Бойко Борисов, и тази 
икономическа сфера бе включена в списъка. Постигнатите споразумения се отнасят до 48 сектора, а в останалите 37 сектора 
партньорите не се разбраха и повечето ще бъдат засегнати от административно наложения ръст. 
Изключението на Калфин бързо бе коригирано въпреки представените обективни аргументи. Според министъра 
осигурителните прагове в тютюневия бранш не трябва да бъдат вдигани заради липсата на растеж в отрасъла. Позицията 
на премиера обаче обърна нещата с мотива да не се подхожда избирателно. 
„Това, което всъщност се случи, беше неочаквано за работодателите от тези 37 сфери“, коментира Иван Нейков. Той обърна 
внимание, че тази година половината от икономическите сектори въобще не са пожелали да преговарят, което на практика 
ги поставя в по-неизгодна позиция. 
Нейков подчерта, че става дума за няколко десетки отрасъла, за които наложеният ръст от 7,5% се е оказал висок, тъй като 
не са излезли от кризата, но откри в поведението им тактическа грешка. По думите на експерта е било възможно да 
предложат минимален ръст от 1-2%, но те не са го направили и сега ще са принудени да вдигнат праговете с цели 7,5%. 
Нейков предположи, че е възможно тези работодатели да са останали с грешно впечатление от практиката от минали 
години, когато министрите не са налагали административен ръст. Именно за тези работодатели се задава тежка 2016 
година, прогнозира Иван Нейков. 
Неговото очакване е, че работодателите от икономическите дейности, които все още са в криза, ще продължават да дават 
ниски заплати, но в същото време ще са длъжни да правят осигуровки на по-високи прагове, което е отдавна позната 
некоректна практика на пазара на труда у нас. Друга очаквана възможност е работниците да бъдат назначавани все повече 
на непълно работно време, което също би спестило от осигуровки. Възможна последица е и редуцирането на работни 
места за сметка на по-високи възнаграждения. 
В същото време работодатели отново извадиха на дневен ред идеята за отмяна на изискването за ежегодно договаряне 
на минимални осигурителни прагове по длъжности и икономически сектори, защото ефектът от тях е негативен. Според 
Иван Нейков има основания за преразглеждането на този инструмент, тъй като засега няма обективен анализ за 
ефективността на минималните осигурителни прагове. Време е за коректен анализ за смисъла от праговете, категоричен е 
експертът. 
 
√ Здравната каса ще влезе в 2016 г. с над 100 млн. лева дефицит  
Възможностите за покриване на недостига са само чрез трансфер от държавния бюджет, посочи Станимир 
Хасърджиев от Националната пациентска организация  
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще влезе с над 100 млн. лева дефицит през 2016 г. Това коментира пред 
журналисти представителят на пациентските организации в Надзорния съвет на НЗОК Станимир Хасърджиев, който участва 
в заседанието на съвета за бюджета на институцията за 2016 г., предава БТА. 
За плащания към болници, аптеки и по други пера не достигат 64 млн. лева, посочи Хасърджиев. Още над 60 млн. лева 
Здравната каса дължи на чуждестранни здравни фондове. 
Възможностите за покриване на този дефицит са само чрез трансфер от държавния бюджет, подчерта Хасърджиев. 
Той посочи, че в проекта за бюджет за следващата година не е предвидено да се покрие дефицит от тази година. В Бюджет 
2016 на касата се залагат 3,204 млрд. лева. 
Надзорният съвет на Касата ще продължи да обсъжда бюджета за следващата година в понеделник, допълни 
подуправителят на НЗОК Иванка Кръстева. На заседанието е взето решение да се изискат аналитични материали от 
експертите на Касата, допълни тя. 
Пред БНР Хасърджиев допълни, че остават неясни много параметри, заради които е трудно да се планира бюджета на 
институцията за 2016 г. Още не е ясно какво ще включват двата здравни пакета, както и какъв брой болници ще финансира 
Здравната каса. 
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√ Безработицата намаля до 9.2% 
За шести пореден месец регистрираната безработица в страната продължава да  намалява. Равнището на безработица 
през септември 2015 г. продължава да намалява спрямо август – с 0.1 процентни пункта до 9.2%. В сравнение със 
септември 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.3 процентни пункта. Продължава тенденцията 
за подобряване показателите на първичния пазар на труда, която се изразява в по-големия брой заявени работни места в 
бюрата по труда и постъпилите на работа безработни в реалната икономика. 
В бюрата по труда са регистрирани 302 775 безработни лица. Спрямо август те намаляват с 4 046 лица. На годишна база, в 
сравнение със септември 2014 г., безработните са значително по-малко – с 42 600 лица, което е най-голямото намаление 
за месеца от 2008 г. насам. 
Регистрираните младежи до 29 г. са 46 197 лица и представляват 15.3% от всички безработни. Спрямо август броят им 
намалява с 643 лица. В сравнение със същия месец на 2014 г. младежите до 29 години намаляват значително – с 13 154 
лица. 
На работа през септември 2015 г. са постъпили общо 19 999 безработни. Те нарастват значително в сравнение с август – с 
4 828 лица. Увеличението през този период се дължи както и през предходните години, на началото на учебната година – 
търсене и назначаване на работа на кадри в сферата на образованието. На годишна база, при постъпилите на работа на 
първичния пазар се наблюдава нарастване с 256 лица. 
Започналите работа на първичния пазар безработни са 17 952 лица. Чрез субсидирана заетост през септември са постъпили 
на работа 2 047 лица. По програми за заетост са започнали работа 662 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 361 лица. 
По схеми на ОП РЧР са постъпили на работа 1 024 безработни лица. 
В бюрата по труда са заявени 16 479  работни места в реалния сектор, с 1 240 места повече в сравнение с август. Най-много 
свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 080 места), 
от административни и спомагателни дейности (2 894 места), от образованието (2 523 места), от търговията (1 850 места), 
от строителството (791 места), от хотелиерството и ресторантьорството  (686 места), от транспорта, складирането и пощите 
(559 места). Следват заявените места от държавното управление (516 места), от операциите с недвижими имоти (515 
места), от селското, горското и рибното стопанство (515 места) и др. 
По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 606 работни места, а по схеми на ОП РЧР – 1 866 работни места. 
 
epicenter.bg 
 
√ Васил Грудев: Проекти, правени само заради европарите, са обречени 
Няма да финансираме фабрики, за да консервират виетнамски корнишони, предупреждава заместник министърът на 
земеделието 
- Г-н  Грудев, от месеци в публичното пространство циркулират черни прогнози за огромно количество пропуснати милиони 
по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Програмата приключва и вече се правят финалните изчисления. 
Какво показват те?  
- Усилията на администрацията и най-вече на кандидатите доведоха до следния резултат: ние ще приключим първия 
програмен период с повече от 90% усвояване на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони. Дали ще стигнем 92-93%, зависи от качеството на изпълнените проекти. В момента колегите правят т.нар. проверки 
за допустимост на инвестициите и след това ще се установи и реалната изплатена сума. Окончателно сметките ще са 
налице на 31 декември 2015 година. Но вече се вижда, че сме много далече от лошите сценарии, които можеха да ни се 
случат. Средно усвояване над 90 % е едно от най-добрите в рамките на Европейския съюз. Дори самата ЕК хипотетично 
изключва усвояване над 95% по ПРСР. Резултатът е доста добър за България, особено като се имат предвид всички 
туболенции, през които премина програмата. 
-Най-сложна изглеждаше ситуацията с общинските проекти – забавени търгове, затлачено строителство...  
-Това беше най-сериозната опасност - да загубим средства. Изпълнението на общинските проекти е свързано с провеждане 
на процедури за избор на изпълнител. А после и с доста мащабни строително-ремонтни дейности, които изискват време. 
През годините имаше сериозно изоставене, но в крайна сметка над 90% от общините подадоха заявки за плащане. 
Надявам се да приключим тази година с минимално неусвоени средства, които са под 50 млн. евро. 
-В края на краищата колко пари влязоха в земеделието за първите седем години от членството на България в ЕС?  
-Сметката е доста обширна, защото освен 3,2 млрд. евро по ПРСР, трябва да прибавим и основният финансов ресурс – 
директните плащания на площ. Като се включи и националното съфинансиране излиза, че над 15 млрд. лева се вляха в 
земеделието и селските райони. Това са сериозни пари. 
-Какво се случва с новата селска програма?  
-Официално тя беше одобрена в края на май, но реално започна да работи доста по-рано. Първо бяха отворени т.нар. 
„площни мерки“, които се прилагат заедно с директните плащания.Това е подпомагане за биологично производство, 
необлагодетелствани райони, НАТУРА 2000, агроекология и климат. В средата на април пуснахме 150 млн. евро за 
инвестиции в материални активи. Постъпиха много проекти. Те все още се обработват и към края на месеца вече ще бъдат 
сключени договорите. През юни приемахме проекти на млади фермери, за които отделихме 35 млн. евро. От всичките 
около 2000 предложения, над 1100 изготви напълно безплатно Националната служба за съвети в земеделието. Малко над 
60% от кандидатите ще получат финансиране.  
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В средата на лятото отворихме и подготвителната мярка за изготвяне на стратегии на местните инициативни групи. От края 
на ноември очакваме проекти на преработвателната индустрия, за тях ще има 100 млн. евро. Очаква се огромен интерес, 
защото повече от 3 години не е имало възможност да се финансират подобни инвестиции. С парите ще се изграждат нови 
или ще се разширяват съществуващи предприятия за преработка на селскостопанска продукция. 
- Наистина е голям инвестиционният глад. Преди броени дни винарите публично показаха колко са недоволни, понеже сте 
ги изключили от приоритетните сектори. Реално това ограничва до минимум шансовете им да получат финансиране, за да 
си обновяват избите. Даже ви обвиниха, че ще се правят фабрики, за да се консервират там виетнамски корнишони.  
- Винарите знаят много добре колко ценя техния бизнес. Но няма никаква новина и изненада при избора на чувствителните 
сектори, за които ще има приоритети. Те са ясни още преди одобрението на програмата. Това са производство и 
преработка на зеленчуци, плодове, месо и мляко. Направихме избора и заради огромният срив на български продукти 
през последните 10 години.  
Освен това няма да се финансират консервни фабрики, които ще внасят продукция и ще бъдат допълнителна нелоялна 
конкуренция на нашите производители. Затова въведохме едно новоа условие и с внимание следим какъв ще е ефектът. 
При подаването всеки един проект трябва да е придружен и с обосновка за суровината. Поставили сме условие най-малко 
40 % от суровините да са български. Кандидатите тряба да покажат, че имат собствено производство или пък да представят 
договори с наши земеделски производители.  
Най-лесно е да кажем – всички са равни и да класираме проектите в зависимост от това кой в колко часа ги е подал. Но 
дали ще постигнем търсения ефект? Ще видим какво ще се случи с първия прием, ще направим анализ и след това можем 
да направим промени. Програмата е пред нас. 
-Програма САПАРД беше най-критикувана, защото с европейски пари бяха изградени огромни мощности, които в 
последствие останаха празни и до ден днешен се пълнят с вносни суровини. Но сега може ли да ви обвинят в 
протекционизъм?  
-Не! Всичко е съгласувано с Брюксел. Анализът показва, че при т.нар. чувствителни сектори се къса връзката между 
производството и преработката. Нали всички ние, когато влизаме в магазина се питаме защо е толкова голям вносът на 
типични български продукти. Изобщо, в програмата добавихме много нови елементи в критериите за класиране – вече 
говорим за чувствителни сектори, за създаване на работни места в селските райони и т.н. 
-Хубаво поставяте на фокус плодовете и зеленчуците, но те без вода не стават. Напоителните системи са съсипани. Кога ще 
има финансиране за нови?  
-Анализът на водния сектор, който подготвя Световната банка, се забави. По тази причина до края на годината няма да се 
приемат поректи за инвестиции в напоителни системи. 
- Какви проекти да пишат фермерите за 2016 година?  
-През първата десетдневка на ноември ще публикуваме индикативния график за следващата година. Очакваме отново да 
е много силен интересът към проекти за инвестиции в материални активи. Общините пък ще могат да кандидастват с 
проекти за изграждане на пътища, водопроводи, за обновяване на читалища, училища, здравни заведения в селските 
райони... 
-Тъй като България се нареди сред първенците по калифорнийски червеи на глава на населението, кои са сегашните 
„модни“ проекти?  
-За съжаление, има кръгове, които единствено търсят как с минимални усилия да се получи максимално подпомагане. В 
миналата ПРСР такъв беше случаят с проектите на млади фермери за отглеждане на калифорнийски червеи. В момента 
наблюдаваме засилен интерес към отглеждане на зайци, понеже тези животни нямат ушни марки, лесно се превозват и 
не е нужно да се регистрира животновъден обект. Взели сме мерки с фонд „Земеделие“, които няма да оповестя публично, 
но ще направим такива проверки, които ще гарантират, че няма да има единствено и само усвояване на средства. 
-Представете си, че при вас дойде един човек и ви попита в какво да инвестира, за да получи европейско подпомагане, 
пък и да развие добър бизнес. Вие какво ще му кажете?  
-Въпросът трябва да бъде зададен така: в какво да инвестирам, за да се получи добър бизнес и ако се получи добър бизнес, 
може да бъде подпомогнат от селската програма? Ето, тогава ще се получи чудесно съвпадение. Всички проекти, които се 
правят заради самите проекти, изглеждат добре моментно, но после се оказват губещи. Ако се направи анализ на САПАРД 
и на първата ПРСР ще се види, че подобни проекти в крайна сметка се обръщат срещу инвеститора. Затова винаги трябва 
да се изхожда от икономическия анализ и в последствие да се търси възможност за финансиране. Затова съм доволен, че 
все повече засилваме ролята на Националната служба за съвети в земедилето. Тя е държавният консултант и там ще 
помогнат на земеделските производители. 
 
 


