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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Канал 3 
 
√ Васил Велев: Проектобюджет 2016 е лишен от реформи 
Твърде амбициозен е планираният от министър Горанов ръст от 2,1%, смята още индустриалецът 
Имаме над 200 хиляди охранители и най-много полицаи на глава от населението и въпреки това сме свидетели на 
инциденти като този с Волен Сидеров. Това коментира в студиото на "Факторът на Кошлуков"  председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал България Васил Велев. 
Предлага се отново драстично увеличение на минималната работна заплата, като се предвижда тя да стигне 420 лева. 
Това ще доведе до голям брой хора, които ще изпаднат в сивия сектор, защото това води до доближаване на 
минималната и средната заплата, което е абсурдно. Няма как в едно предприятие чистачката и висококвалифицираният 
работник да получават еднаква заплата, коментира още Велев някои от точките в новия бюджет. 
Твърде амбициозен е планираният от министър Горанов ръст от 2,1% за догодина, смята Велев. Той посочи редица 
фактори, които ще окажат влияние върху растежа на икономиката. 
Искаме балансиран бюджет, 
припомни председателят на АИКБ. Той е категоричен, че проектобюджет 2016 г. е лишен от амбиция за реформи. 
Видеото може да видите тук: 
http://kanal3.bg/broadcast_video/1425-%20Faktorat-Koshlukov%20-na-28-oktomvri-(Chast-1) – част 1 
http://kanal3.bg/broadcast_video/1426-%20Faktorat-Koshlukov%20-na-28-oktomvri-(Chast-2) – част 2 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ИЗПРАТИ ДО ВИЦЕПРЕМИЕРА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА 
ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2016 Г. 
АИКБ изпрати до вицепремиера и председател на НСТС г-н Ивайло Калфин позиция по проекта на Държавен бюджет на РБ 
за 2016 г.  
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание в Министерски съвет днес, като в дневния 
ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закони – за държавния бюджет на 
Република България за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каза за 2016 г. 
Ще бъде обсъден и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната 
работна заплата за страната през следващата година. 
Припомняме Ви, че на 22 октомври 2015 г. АИКБ изпрати до Министерство на финансите препоръки към проекта на 
Държавен бюджет на РБ за 2016 г. 
 
money.bg 
 
√ Тристранката обсъжда проектобюджета за 2016 г. 
Съветът за тристранно сътрудничество ще разгледа днес проектобюджета на Министерство на финансите (МФ) за 2016 г. 
Документът предвижда дефицит от 1,8 млрд. лв. за следващата година и праг на дълга не повече от 5,3 млрд. лв. Освен 
това в проекта се предлага и актуализация на Бюджет 2015 г. 
От финансовото министерство предлагат минималната работна заплата през следващата година да бъде в размер на 420 
лв., а помощта за втората година от майчинството да е 340 лв. 
Междувременно през 2016 г. осигурителните прагове ще бъдат увеличени средно със 7,5%. Това важи и за пенсиите, които 
ще нараснат с 2,5% по швейцарското правило. 

http://kanal3.bg/broadcast_video/1425-%20Faktorat-Koshlukov%20-na-28-oktomvri-(Chast-1)
http://kanal3.bg/broadcast_video/1426-%20Faktorat-Koshlukov%20-na-28-oktomvri-(Chast-2)
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91-%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91-28.10.2015.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91-%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91-28.10.2015.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2015/10/Preporuki_na_AIKB_po_byudzhet_2016.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2015/10/Preporuki_na_AIKB_po_byudzhet_2016.pdf


2 

 

 

Очаква се работодателите и синдикатите да се обявят против увеличаването на данъчната тежест по време на заседанието 
днес. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев темпът на растеж на българската 
икономика ще се забави повече през 2016 г. от очакванията на правителството. 
По неговите думи правителството има възможност да елиминира дефицита в държавната хазна, но това ще стане 
невъзможно след актуализацията на Бюджет 2015. 
"Последните няколко години, въпреки ръста на БВП, поддържаме не малки дефицити, от което нараства външният дълг", 
смята той, цитиран от БНР. 
Освен това бизнесът у нас не е съгласен с идеята за въвеждане на акциз върху пропан-бутана. От своя страна синдикатите 
са срещу въвеждането на данък „вредни храни". 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Тристранката обсъжда държавния бюджет 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание в Министерски съвет днес, съобщиха от 
правителствената информационна служба. 
В дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закони – за държавния 
бюджет на Република България за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каза за 2016 г. 
Ще бъде обсъден и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната 
работна заплата за страната през следващата година. 
Междувременно Народното събрание ще гласува 5 законопроекта без дебати на редовното си пленарно заседание. Това 
стана поради факта, че вчера в зала нямаше кворум, депутатите успяха да проведат само дебатите по тях и оставиха 
гласуването за следващото си заседание. 
Така днес ще бъдат гласувани промените в Закона за обществените поръчки, в Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража, в Закона за защита на животните и в Закона за пътищата. Ще бъде ратифицирана и Спогодбата 
между България и Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта. Народните 
представители ще разгледат и отчетите за 2014 година на дейността на Съвета за електронни медии (СЕМ) и Българската 
телеграфна агенция (БТА). 
 
epicenter.bg 
 
√ Тристранният съвет обсъжда днес бюджет 2016 
Социалните партньори ще разгледат на заседанието си също парите, с които ще разполагат общественото осигуряване и 
Здравната каса 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира днес, за да бъдат обсъдени три проекта на закони, от 
които зависи как ще се нареже общата "пица" в държавата догодина.  
Трите проекта са за държавния бюджет за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каза за 2016 г. 
Правителството предлага за разглеждане и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов 
размер на минималната работна заплата за страната през следващата година от 380 на 420 лв. на месец. 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

 
Вестник 24 часа 
 
√ Китайска строителна компания избра България за инвестиционна база  
Частната китайска компания "Пасифик кънстракшън корпорейшън груп лимитед" е избрала България за място, от където 
ще насочва инвестициите си към страните от Европейския съюз. Това е станало известно от официално писмо за намерения 
за инвестиции, които изпълнителният директор на компанията Ю Шъчун е връчил на премиера Бойко Борисов. 
"Пасифик кънстракшън корпорейшън груп лимитед" възнамерява да създаде в България център за обучение, иновации и 
инвестиции, се казва в съобщението на правителствената пресслужба. 
Премиерът Борисов и Ю Шъчун са обсъдили възможностите за улесняване на българо-китайските проекти. Обсъдено е и 
участието на китайската компания в изграждането на инфраструктурата на България. 
В срещата са участвали министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на 
парламентаранта транспортна комисия Гроздан Караджов. 
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√ Ангелкова: 426 млн. евро са приходите на туризма за миналия зимен сезон 
426 млн. евро са приходите на туризма за миналия зимен сезон. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова на 
заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
 „Проведохме срещи с най-големите зимни курорти. – „Пампорово”, „Банско” и „Боровец”. Проведохме срещи с всички 
контролни органи. Намалели са нарушенията на бранша, което показва, че се спазват все повече законите. Миналият 
зимен сезон беше доста успешен от гледна точка на брой туристи, посетили България – 8,2 % ръст на туристите и 426 млн. 
евро приходи, което е ръст от 4,5%. Надявам се този да бъде по-добър от предишния”, заяви Ангелкова. Тя уточни, че по 
отношение на предстоящия зимен сезон, за първи път ще действа системата за информационната обезпеченост.  
„Предстои пистите да се заснежат. По отношение на визите за гражданите на Турция, има голям интерес към България, 
като туристическа дестинация. Проведохме необходимите разговори. Залагаме на онлайн рекламата, в социалните 
мрежи”, допълни Ангелкова. По думите й, Министерството на туризма е подготвило изменение на Закона за туризма, за 
да се подпомогнат максимално всички видове туризъм, но най-вече зимният.  
„България е в Топ 6 в зимните дестинации, което е доста добро постижение. Продължаваме да водим разговори и с 
нискотарифни авиокомпании”, каза още Николина Ангелкова. 
 
√ През октомври бизнес климатът в страната се подобрява 
През октомври бизнес климатът в страната се подобрява, след като през септември записа влошаване. Това показва 
ежемесечното проучване сред близо 4200 предприятия в страната, проведено от Националния статистически институт 
(НСИ). 
Общият показател за бизнес климата* се покачва с 1,0 пункт през октомври, сравнено с предходния месец. За сравнение, 
през септември националната статистика отчете намаление на индикатора от 2,9 пункта. Данните за общия показател се 
получават на база информацията за четири отраслови показателя – за промишлеността, строителството, търговията на 
дребно и услугите. 
В промишлеността се отчита подобряване на конюнктурата, като съставният секторен измерител нараства с 2,3 пункта 
спрямо предходния месец. За сравнение, през септември индикаторът отчете понижение от 4,8 пункта на месечна база. В 
очакванията на предприемачите в сектора за „следващите три месеца се наблюдава известен оптимизъм, макар и по-
умерен в сравнение с предходната анкета“, посочват от НСИ. По отношение на продажните цени мениджърите очакват те 
да останат без промяна в следващите три месеца. 
В строителството бизнес климатът също се повишава, като индикаторът тук расте с 0,6 пункта на месечна база, но не успява 
да преодолее спада от 4,8 пункта, отчетен през септември. Прогнозата на мениджърите в сектора за следващите три 
месеца са все още оптимистични, но не чак толкова, колкото са били месец по-рано. Относно продажните цени в сектора 
и тук виждането е, че ще останат без промяна в следващите три месеца. 
Секторният показател за бизнес климата в търговията на дребно нараства с 1,3 пункта през октомври на месечна база. През 
септември индикаторът отчете намаление от 1,7 пункта. Този месец анкетираните са били по-оптимистични относно 
поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар за следващите три месеца. Що се отнася до 
продажните цени в отрасъла, то ръководителите в сектора са на мнение, че те ще останат без промяна. 
Единствено оценката на мениджърите в услугите е по-лоша в сравнение с предходния месец, показват още данните на 
НСИ за октомври. Секторният индикатор се понижава с 1,8 пункта, след като записа два месеца без промяна, а през юли 
спадна с 3,6 пункта. Мнението на ръководителите в сектора по отношение на настоящото търсене на услуги, а също и за 
следващите три месеца остават резервирани. И мениджърите в компаниите, занимаващи се с услуги, са на мнение че 
цените в сектора ще запазят нивото си през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчната търсене продължават да са причините за 
затрудненията пред компаниите. 
*Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес 
ситуация в предприятията през следващите шест месеца. Общият показател на бизнес климата е претеглена средна 
аритметична на четирите отраслови показателя за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите. 
 
Вестник Труд 
 
√ В индустрията - най-големи оптимисти 
Предприемачите в индустрията са най-големи оптимисти в бизнес средите за състоянието на оглавяваните от тях 
предприятия през следващите 6 месеца, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за октомври. На 
база на техните очаквания бизнес климатът в промишлеността се повишава с 2,3 пункта през този месец. 
Мениджърите в отрасъла са оптимисти за дейността на предприятията през следващите месеци. Въпреки това обаче 
натовареността на мощностите им се е понижила с 1,8 пункта спрямо нивата от юли до 72,5%. Затова и очакванията на 
предприемачите са през следващите месеци да има излишък от мощности в индустриалните компании. 
Оптимистично настроени за развитието на бизнеса са и търговците на дребно. В този бранш бизнес климатът се повишава 
с 1,3 пункта спрямо септември. 
Бизнес климатът в строителството се повишава леко с 0,6 пункта и единствено в услугите се отчита намаление с 1,8 пункта. 
Така общият показател нараства като цяло с 1 пункт. За сравнение през септември беше отчетен спад спрямо предходния 
месец с 2,9 пункта. 
Предприемачите обаче продължават да посочват, че несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене са 
основните пречки пред развитието на бизнеса им. От индустрията се оплакват още от „слабости в икономическото 
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законодателство“. Мениджърите в строителството и търговията посочват още, че пречки пред развитието на бизнеса им 
създава и високата конкуренция. 
По отношение на цените във всички водещи отрасли не очакват промяна през следващите три месеца. 
 
√ Нови правила за отпускане на държавни заеми 
Нови изисквания за инвестиционните проекти, изпълнявани с държавни заеми, и за тези, които кандидатстват за 
финансиране с държавна гаранция, предлагат от Министерството на финансите с проект на наредба. 
Промените ще засегнат министерствата, които са ангажирани с изпълнението на такива проекти. Те вече ще трябва да 
правят анализ дали може да се ползват държавни помощи за конкретните дейности, за които искат финансиране. Ако става 
въпрос за държавна гаранция, ведомствата ще трябва да дават подробна информация за етапа на подготовка на проектите. 
Освен това те ще трябва да мотивират значимостта на проектите, защо не могат да се финансират от еврофондовете или 
на принципа на публично-частното партньорство. Министерствата ще трябва да представят анализ и на всички действащи 
заемни споразумения, по които са страна. 
От финансовото министерство посочват, че често през последните години се представят проекти с ниска степен на 
готовност, което води до забавяне на усвояване на средствата по държавните инвестиционни заеми. В същото време всяка 
година в бюджета се отделят пари за тези проекти. Отделно от това се предвиждат средства и за държавните гаранции. 
Затова от финансовото министерство искат да насърчат ведомствата да проверят всички други възможности за 
финансиране. 
 
√ Половин милиард повече от ДДС и акцизи догодина  
501 млн. лв. повече се очаква да събере държавата от ДДС и акцизи през следващата година в сравнение със заложените 
в актуализацията на бюджет 2015 суми. Това става ясно от законопроекта на държавния бюджет за следващата година. 
От ДДС през 2016 г. трябва да бъдат събрани 8,41 млрд. лв., което е увеличение с 320 млн. лв. При акцизите са планирани 
4,67 млрд. лв., като ръстът е със 181 млн. лв. 
Според икономиста от „Отворено общество“ Георги Ангелов приходите за следващата година изглеждат подценени. 
Общо приходната част в бюджета за догодина ще се увеличи с 1,35 млрд. лв. спрямо актуализираните прогнози за 
постъпленията за 2015 г. до 32,99 млрд. лв. Разходите във финансовия план на държавата ще достигнат 34,80 млрд. лв. 
догодина. Значителни средства са предвидени за капиталови разходи - 6,14 млрд. лв. Това обаче е със 137 млн. лв. по-
малко спрямо предвидените за тази година разходи в актуализирания вариант на бюджет 2015. 
Междувременно от Министерството на енергетиката обясниха защо приходите им за 2016 г. се увеличават със 114 млн. 
лв. спрямо тази година до 240 млн. лв. Това се дължи на планираните постъпления във връзка с изпълнението на 
Националния план за инвестиции до 2020 г. Приходите са генерирани от вноски на над 27 оператори на инсталации, сред 
които са „Булгартрансгаз“, НЕК, заводски централи и топлофикации. Според плана всички оператори, които получават 
безплатни квоти за парникови газове, трябва да изпълняват проекти за подобряване управлението на енергийната 
система. 
 
√ ЕК: Парите за вино са усвоени по правилата 
Одит на Европейската комисия не е открил нито едно нарушение в прилаганата у нас Национална лозаро-винарска 
програма през последните 5 години. Писмо от одиторите е постъпило вчера във ведомството на Десислава Танева, научи 
"Труд". 
В него се констатира, че при проверени 450 финансирани проекти, европарите са усвоени при стриктно спазване на 
правилата, затова ЕК  не е направила нито една забележка и няма да наложи нито една финансова корекция. 
Програмата се управлява от Изпълнителната агенция за лозата и виното, оглавявана от инж. Красимир Коев. През периода 
2009 - 2013 г. общо в ЕС са изразходвани 522 млн. евро по 
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√ Условията за правене на бизнес в България се влошават 
Страната ни пада с две места в класацията Doing Business 2016, изготвяна от Световната банка 
Правенето на бизнес в България е станало още по-трудно, показва тазгодишната класация Doing Business 2016, изготвяна 
от Световната банка. В рамките на 12 месеца страната ни е изостанала с две места и се нарежда точно зад Румъния. 
Потъването е факт за втора поредна година, след като предходната година загубихме други две места. Детайлните данни 
за 10-те подиндекса показват, че при половината има значително подобрение, четири се влошават, а един остава без 
промяна. Въпреки че повечето индикатори се подобряват, мястото ни в класирането пада до 38-о заради по-голямата 
тежест на влошаващите се индикатори. 
Анализаторите на Световната банка посочват, че ако се погледне миналогодишната класация, ще се види, че България 
отново е била поставена на 38-о място. Те обаче уточняват, че разминаването е заради смяна на методологията и 
миналогодишното 38-о място отговаря на сегашното 36-о. 
Влошаване при бизнеса 
Най-голямо влошаване индексът отчита при процедурата по обявяване в несъстоятелност. Там падаме с цели 10 места до 
48-о. Изчисленията на Световната банка показват, че за да бъде обявена в несъстоятелност една фирма, това отнема 
средно 3.3 години, а цената на процедурата струва на кредитора около 9% от вземането му. В крайна сметка той получава 
средно 34% от своето вземане. С малко по-малко – 6 места – България пада и по отношение на регистрацията на 
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собственост. Оказва се, че процедурата става все по-трудна от гледна точка на регулациите, по-продължителна като време 
и доста по-скъпа. Изчисленията показват, че средно се извършват осем процедури, които отнемат 11 дни, а всичко това 
струва около 3% от стойността на движимото или недвижимото имущество. Влошаване има още при започването на бизнес 
и при взимането на кредити. В първия случай на всеки инвеститор ще му е необходимо да отдели 18 дни, за да регистрира 
фирма. Процедурите са сравнително малко – 4, а цената е символична. 
България отчита подобрение при свързването към електрическата мрежа. Изкачваме се с 25 места до 100-ата позиция. Тук 
ситуацията продължава да не изглежда добре. За да се случат нещата, трябват средно 130 дни, 6 процедури, а цената е 
над 300% от средния доход на човек в България. Най-голямо подобрение всъщност има при издаването на разрешителните 
за строеж. Там се изкачваме с 50 места до 51-во място в класацията. Въпреки значителното подобрение времето за 
издаване на разрешителното е над 110 дена, процедурите са средно 16, а цената – около 4% от стойността на имота. 
По критерия плащане на данъци България заема 88-о място. Най-добре страната ни се представя по отношение на защита 
на инвеститорите, където заема 14-а позиция. 
Световни тенденции 
Сингапур продължава да оглавява класацията, като Световната банка очертава сравнително лесното получаване на 
разрешителни, изпълнението на договорите и защитата на миноритарните собственици като основни причини за 
позицията на страната в класацията. След азиатската държава се нареждат Нова Зеландия, Дания, Южна Корея, Хонконг, 
Великобритания, САЩ, Швеция и Норвегия и Финландия. 
На дъното на класацията са Еритрея, Либия, Южен Судан, Венецуела и Централноафриканската република. В документа се 
отбелязват реформите в Африка на юг от Сахара и Централна Азия. Руанда, Уганда, Кения, Узбекистан и Казахстан се 
посочват като страни, отчели значителен напредък в класацията, 
Засегнатата от санкции Русия също е сред страните, които са подобрили бизнес сектора си, изкачвайки се с 3 позиции до 
51-во място в списъка. Китай и Индия също продължават да подобряват бизнес климата си, макар че стартират от ниски 
позиции, като се изкачват с няколко места съответно до 84-та и 130-а позиция. 
 
√ Данък добавена стойност за ски услугите остава 20% 
Данък добавена стойност за ски услугите няма как да се намали от 20 на 9%, както поискаха за пореден път представителите 
на големите ски курорти в България. Това стана ясно в сряда по време на заседание на икономическата комисия в 
парламента, на която се проведе дискусия за предстоящия зимен сезон с участието на министъра на туризма Николина 
Ангелкова и браншови организации. "Отсега казвам, че това няма как да стане, тъй като бюджет 2016 вече е готов и внесен 
за разглеждане от парламента", посочи Петър Кънев (БСБ), председател на икономическата комисия в парламента. "Ние 
можем да повдигнем въпроса по време на обсъждането на закона в комисии, но подобна промяна е малко вероятно да 
се приеме", посочи той. 
Ставката в туризма е 9%, но облекчението се отнася само за хотелските услуги, не и за ползването на ски съоръжения. 
Според Нели Сандалска, управител на "Бороспорт", облекчението е начин да се стимулира зимният туризъм. Той е 
привлякъл 1.2 млн. туристи през изминалия сезон и близо 1 млрд. лв. Ръстът на годишна база е 8%. Сандалска посочи, че 
и тази година очаква силен сезон, а Боровец вече отчита 25% ръст на записванията на английските туристи. Този 
чуждестранен пазар остава основен за курорта и в края на предстоящия сезон тя очаква ръст от поне 10% на посетителите 
от Великобритания. 
Проблемите с инфраструктурата 
Лошата инфраструктура остава един от основните проблеми пред зимния и ски туризъм, посочиха от бранша. Ремонтът на 
пътя Смолян – Чепеларе не е завършил и е на практика непроходим, а пътят Самоков – Радуил – Боровец е в много тежко 
състояние, посочи депутатът Корнелия Нинова. Тя остро критикува отсъствието на регионалния министър Лиляна Павлова, 
която е била поканена, но е отменила посещението си един час преди заседанието. Много от проблемите, които 
обсъждаме, са от компетенцията на регионалното министерство, добави тя. 
Нов инспекторат поема категоризацията на хотелите 
Хотелиерите повдигнаха въпроса с контрола върху категоризацията на местата за настаняване и условията в тях, който е 
поверен на Комисията на защита на потребителя. Тя няма капацитет да се справи с тази задача и контролните функции 
трябва да преминат към Министерството на туризма, каза Сандалска. 
Ще създадем туристически инспекторат с новия Закон за туризма, потвърди министър Ангелкова. Контролните функции за 
звездите или изцяло ще преминат към новото звено, или то ще може да дублира функциите на КЗП, посочи тя. Законът 
предстои да се внесе в парламента за обсъждане. 
 
Вестник Сега 
 
√ Реформите в здравния сектор тръгват най-рано от 1 април 
Очакват се 80 млн. лв. повече от осигуровки в НЗОК догодина 
Заявените от здравния министър Петър Москов промени във финансирането на лечението ще започнат най-рано от 1 
април, а не от началото на годината, както се очакваше. В проектозакона за бюджета на здравната каса за 2016 г. не са 
отразени нито разделянето на пакета лечение на основен и допълнителен, нито обещаните индивидуални пакети за всеки 
пациент в доболничната помощ, нито финансирането на болниците през здравна карта.  
В проекта отново присъстват предизвикващите от години недоволство лимити - и в доболничната, и в болничната помощ. 
В самия закон е записано и че те остават в този си вид до 1 април 2016 г. За тогава е отложено и подписването на 
националния рамков договор, отново с промяна в закона. В момента НРД се подписва в края на декември. Идеята е сега 
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да се гласува условен бюджет от правителството и парламента, като през първите три месеца на годината се работи по 
старите правила и системата се финансира на исторически принцип, обясни пред Медиапул представителят на БСК в 
надзора на здравната каса Григор Димитров. След 1 април ще има нов бюджет, в който вече ще фигурират и реформите, 
замислени от министър Петър Москов. Това ще стане с вътрешно преразпределение в бюджета на НЗОК от надзорния 
съвет, който има право да пренасочва средства между отделните пера.  
НЗОК ще може да намалява цените на клиничните пътеки за болниците в случай на преразход, предвижда още бюджетът. 
Подобна възможност беше предвидена и през тази година, но въпреки опасността от дефицит, цените не бяха намалени. 
Законът за бюджета предвижда и възможност държавата да дава субсидии на НЗОК за дълговете й към европейските 
здравни фондове за лечение в ЕС на български пациенти, които понастоящем са 66 млн. лв. Дали хазната ще отпусне 
подобни средства, е друг въпрос. 
БЮДЖЕТ 
Настоящият проект за бюджет на касата е за 3.334 млрд. лв. Това е вариантът на самата каса и е със 130 млн. лв. по-голям 
от предвидения от Министерството на финансите бюджет. Според него очакваните приходи от вноски са 2.121 млрд .лв., 
или с 80 млн. лв. повече от тази година. Трансферът от държавата за близо 4 млн. души, осигурявани от нея, е с 67 млн. лв. 
повече от 2015 г., или общо 1.045 млрд. лв. Увеличението е резултат от промяната в закона, според която държавата трябва 
да осигурява с 5% повече, или общо с 55% от половината минимален осигурителен доход, пенсионери, деца и бедни. За 
болниците са предвидени 1.368 млрд. лв., с 86 млн. лв. повече от т.г. За лекарства са 785 млн. лв., при 544 млн. лв. тази 
година. Сериозен ръст има и при медикаментите за рак - предвижда се за тях да се платят 220 млн. лв,. при 175 млн. лв. 
тази година. 
 
√ Кабинетът ще се бори с чиновническия бойкот на ПОС терминалите 
Служители не казвали, че имат устройства, и препращали гражданите към банките 
Правителството одобри план за справяне с чиновническия бойкот на ПОС терминалите. Оказва се, че служителите в 
различни ведомства отказвали да предлагат тази услуга за плащане на гражданите и ги препращали към банките, с които 
работели. Един от изводите в анализ на финансовото министерство е, че ПОС терминалите, които вече са инсталирани в 
държавните ведомства, не се използват оптимално, въпреки че услугата се търси все повече от гражданите. Анализът е 
направен на база на тримесечните отчети на първостепенните разпоредители на бюджетни средства. Затова вчера 
Министерският съвет одобри мерки, които бюджетните организации да предприемат, за да насърчат картовите плащания. 
Според МС правната рамка и конкретните указания за внедряването на устройствата в институциите вече са разработени, 
но "инициативата за реалното въвеждане и прилагане на тази форма за плащане е на съответните бюджетни организации". 
Затова правителството вече ги задължава да информират гражданите за тази възможност за внасяне на пари в бюджета, 
включително с информационни табели и съобщения на гишетата. В срок до 2 декември ведомствата трябва да извършат 
анализ защо терминалите им не се използват ефективно, писмено да уведомят Министерството на финансите за причините 
за проблемите и планираните мерки за тяхното преодоляване. Нужно е също така да се контролират министерствата и 
държавните агенции за въвеждането на картовите плащания и ефективността от тяхното прилагане. 
По неофициална информация две са причините, поради които чиновниците бойкотират ПОС терминалите. Първата е чисто 
бюрократична. Ако при даден чиновник трябва да бъде извършено плащане чрез такова устройство, то той трябва попълни 
допълнителни бланки. За служителите е много по-лесно да получат вече попълнени формуляри за извършено плащане 
чрез банката, с която ведомството има договор. Втората причина е именно в сключените вече договори за обслужване от 
определени банкови институции. ПОС терминалите към държавната администрация позволяват на гражданите да правят 
плащания към бюджета без такси, докато това облекчение липсва при плащане на гише към банката. 
 
√ Македония изпревари България с 26 места по условия за правене на бизнес 
У нас фирма може да се открие за 18 дни, в Скопие - за 24 часа 
Декларациите на икономическото министерство за ударно подобряване на бизнес средата у нас видимо не се сбъдват. 
България за поредна година не успява да подобри осезаемо условията за работа на фирмите. Това показва годишната 
класация на Световната банка - Doing Business 2016. Проучването обхваща 189 държави. В класацията страната ни за втора 
поредна година е поставена на 38-о място, което делим с Мексико. 
Една позиция пред нас е Румъния. На престижното 12-о място, 26 позиции преди България, е поставена друга наша съседка 
- Македония. Само за една година тя буквално се е изстреляла с 18 места нагоре в класацията, където преди година е била 
30-а. Причината за това е, че съседите са съкратили почти двойно голяма част от дейностите, свързани със стартирането и 
работата на една компания. 
За поредна година лидер в правенето на бизнес и облекчени условия за фирмите е Сингапур. Тройката на най-добрите се 
допълва от Нова Зеландия и Дания, която измества миналогодишния номер 3 - Хонконг. Най-зле в проучването се 
представят Еритрея, Либия и Южен Судан. 
България изостава по редица от критериите, следени от Световната банка. Най-отчайващо се представяме при достъпа до 
елмрежа. По този показател страната ни е на 100-тна позиция, като "опъването на жицата" губи на фирмите 130 дни, 6 
процедури и много допълнителни разходи. Подобна е ситуацията и с регистрирането на собственост, за което са нужни 8 
дни и 6 процедури. За да си платят данъците, фирмите губят по 423 часа годишно и затова по този показател България е 
поставена на 88-о място. По показателя "процедура по фалит" страната ни е 48-а. У нас производството по несъстоятелност 
продължава средно 3.3 години. 
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Да започнеш бизнес в България отнема цели 18 дни, докато в съседна Македония например, която не е член на ЕС, има 
една-единствена процедура и това става само в рамките на един ден. Включването на фирма към електромрежата също е 
улеснено - отнема малко повече от месец и изисква три процедури. 
Изненадващо, въпреки често променящото се законодателство и оплакванията от несигурната среда, страната ни заема 
престижната 14-а позиция по отношение на защитата на инвеститорите. Основна заслуга за това има краткото време, 
нужно за транспортиране на стоките при внос и износ, показва докладът Doing Business 2016. 
НАСТРОЕНИЯ 
Бизнес климатът през октомври се подобрява с 1 пункт, след като месец по-рано бе отчетено влошаване. Това показва 
оповестено вчера проучване сред почти 4200 предприятия у нас, проведено от Националния статистически институт (НСИ). 
То засяга фирми от промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите. Негативни очаквания има само в 
сферата на услугите. 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Стартираме нов бизнес за 18 дни 
България запазва 38-та си позиция в класацията на Световната банка Doing Business 2016, която заемаше и през миналата 
година. По отношение на стартирането на бизнес България е на 52-о място, като според доклада една фирма трябва да 
премине през четири различни процедури и да чака 18 дни, за да бъде регистрирана. 
Докладът присъжда много добро място на страната ни по отношение на защитата на инвеститорите - 14-та позиция, както 
и при външната търговия - 20-то място, отчитайки краткото време, което е нужно за изпълнение на регулаторните 
изисквания и за транспорт на стоката при износ и внос. Според Световната банка най-зле страната се представя при 
свързване към електропреносната мрежа, нареждайки се на 100-та позиция. България е на 88-о място по отношение на 
плащането на данъци, като Световната банка се базира на броя на необходимите плащания през годината (14), нужните 
часове за това (423), както и общата данъчна ставка от 27%. 
 
√  Хазната губи 450 млн. от данъчни облекчения 
450 млн. лв. е загубила хазната през 2014 г. заради съществуващите данъчни облекчения. Това се посочва в доклад за 
данъчните разходи, изготвен от Министерството на финансите. Данъчните разходи всъщност са приходи, които хазната 
губи, заради различни преференции като например по-ниски данъчни ставки, данъчни ваканции, ускорена амортизация, 
пренасяне на данъчни загуби и други. За 2014 г. в България са установени 41 броя данъчни разходи. Но само за 24 от тях 
има достатъчно информация за да бъде определена стойността им. От тези 24 преференции хазната е загубила 450,6 млн. 
лв., което е 0,55% от БВП, и 1,96% от всички данъчни приходи. За сравнение, загубите в хазната варират от 0,74% от БВП за 
Германия, 2% за Холандия и 4,9% за Полша, до 12,8% за Великобритания. Има страни, в които данъчните разходи достигат 
до 380 броя. Това се дължи на факта, че у нас се използва подхода на ниски данъци, с които се облага по-широка база, 
докато в страните с високи данъци има по-големи облекчения. 
Най-много хазната губи от облагането на фирмите с корпоративни данъци - 237,1 млн. лв. Оценените загуби от 
преференциите при облагане с ДДС са в размер на 96,7 млн. лв. Те се дължат на намалената данъчна ставка от 9% за 
настаняване в хотели. Загубите за хазната от преференциите в акцизите са 75,2 млн. лв., а от данъците върху доходите на 
гражданите - 41,5 млн. лв. 
Например от намаления акциз за природен газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, хазната губи 41,7 
млн. лв. Разходите на бюджета от облекчението за производство на домашна ракия са 645 хил. лв., а от нулевия акциз 
върху тока за бита - 20,6 млн. лв. От нулевия акциз върху въглищата и кокса при продажбата им на граждани хазната губи 
5,8 млн. лв. 
По отношение на данъка върху доходите на гражданите, облекчението за хора с намалена работоспособност струва на 
хазната 22,8 млн. лв. Благодарение на облекчението за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане 
гражданите са спестили 3,4 млн. лв. Облекчението за дарения струва на бюджета 299 хил. лв., а облекчението за млади 
семейства е оставило в джоба на хората, които изплащат ипотечни заеми за единствено жилище, 1,76 млн. лв. 
Облекчението за хората, които имат доходи до минималната заплата струва 3,3 млн. лв. А преференциите в 
корпоративното облагане, от които могат да се възползват едноличните търговци, водят до намаляване на приходите в 
бюджета с 5 млн. лв. По отношение на корпоративните данъци най-големият разход на хазната идва от възможността за 
пренасяне на данъчни загуби - 181 млн. лв. Като именно при корпоративните данъци има много облекчения, които не 
могат да бъдат оценени, като например ускорената амортизация. 
За 2014 г. делът на данъчните разходи с икономическа цел като насърчаване на инвестициите, производството и 
разкриването на работни места е 83,8%. А данъчните разходи, които имат роля на социално подпомагане за определен 
кръг от граждани, имат дял от 16,2%. 
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Вестник Класа 
 
√ Казахстан и ЕС подписват споразумение за партньорство? 
Казахстан очаква официално посещение на ръководството на Европейския съюз (ЕС) за подписване на ново споразумение 
за засилено партньорство и сътрудничество, съобщи президентът Нурсултан Назарбаев, цитиран от Фокус. 
„През октомври 2014 година, по време на посещението ми в Брюксел, завършихме преговорите за споразумение за 
разширяване на партньорството и сътрудничеството с ЕС, както и условията за присъединяването на Казахстан към 
Световна търговска организация (СТО). Очакваме ръководството на ЕС на официално посещение в Астана за подписването 
на този исторически документ", каза Назарбаев. 
 
investor.bg 
 
√ Универсалните пенсионни фондове с 3,25% доходност към края на септември 
Минималната доходност, която УПФ трябва да покрият за последния период от 24 месеца, е 0,25% 
Универсалните пенсионни фондове (УПФ) постигат среднопретеглена доходност от 3,25% на годишна база при 
управлението на активите си за период от две години до края на септември 2014 г. Това става ясно от актуалните данни на 
Комисията по финансов надзор (КФН). 
Всеки от фондовете е покрил минималната доходност от 0,25% за периода от 30 септември 2013 г. до 30 септември тази 
година, определяна със заповед на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. 
Постигнатата доходност за периода е по-висока от минималната определена за двегодишния период, приключващ на 30 
юни тази година. Тогава тя беше 2% за УПФ и 2,1% за професионалните пенсионни фондове (ППФ). 
През периода най-висока годишна доходност постига УПФ „ЦКБ-Сила“ – 5,31%. След него се нареждат УПФ „Съгласие“ – 
5,28% и УПФ „ПОИ“ – 3,77%. И трите фонда постигат по-висока доходност от среднопретеглената. 
 

ДОХОДНОСТ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ 
ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г. 

№ 
по 

ред 
Пенсионни фондове 

Немодифициран  относителен 
дял 

Модифициран 
относителен 

дял 

Доходност за последния 
24-месечен период на 

годишна база 

1 2 3 4 5 

1 УПФ "Доверие"  28.05% 20.00% 2.96% 

2 УПФ "Съгласие"  11.70% 13.84% 5.28% 

3 УПФ "ДСК-Родина"  13.85% 16.39% 3.44% 

4 
"ЗУПФ Алианц 
България" 

21.23% 20.00% 1.69% 

5 "Eн Ен УПФ"  10.49% 12.41% 1.77% 

6 УПФ "ЦКБ-Сила"  10.23% 12.10% 5.31% 

7 "УПФ - Бъдеще" 2.30% 2.73% 2.74% 

8 УПФ "Топлина" 1.12% 1.33% 3.40% 

9 УПФ    "ПОИ" 1.03% 1.21% 3.77% 

Немодифицирана претеглена доходност 3.15% 
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Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) 3.25% 

Средноаритметична доходност 3.37% 

Минимална доходност 0.25% 

Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО 6.25% 

Таблица: КФН 
 
В същото време за последните две години професионалните пенсионни фондове постигат среднопретеглена доходност от 
3,51% при управлението на активите си, показват още данните на регулаторния орган. Определената минимална 
доходност за ППФ е 0,51% на годишна база. 
ППФ „Съгласие“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ постигат годишна доходност от 5,34%, ППФ „ПОИ“ – 3,89%, а ППФ „Топлина“ – 3,27%, 
като и трите фонда постигат по-висока доходност от средната. 
 

ДОХОДНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ 
ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г. 

№ 
по 

ред 
Пенсионни фондове 

Немодифициран 
относителен дял 

Модифициран 
относителен 

дял 

Доходност за последния 24-
месечен период на годишна база 

1 2 3 4 5 

1 ППФ "Доверие"  25.04% 20.00% 2.98% 

2 ППФ "Съгласие"  18.17% 19.39% 5.34% 

3 ППФ "ДСК-Родина"  12.44% 13.28% 3.08% 

4 "ЗППФ Алианц България"  17.59% 18.77% 1.91% 

5 "Ен Ен ППФ"  7.09% 7.56% 2.29% 

6 ППФ "ЦКБ-Сила"  11.67% 12.45% 5.34% 

7 "ППФ - Бъдеще" 1.31% 1.40% 2.11% 

8 ППФ "Топлина" 5.04% 5.38% 3.27% 

9 ППФ "ПОИ" 1.65% 1.77% 3.89% 

Немодифицирана претеглена доходност 3.48% 

Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена 
доходност) 

3.51% 

Средноаритметична доходност 3.36% 
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Минимална доходност 0.51% 

Горна граница, съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО 6.51% 

Таблица: КФН 
 
Доходността, която постигат доброволните пенсионни фондове (ДПФ), е 3,79%. От тези дружества най-висока доходност 
постига ДПФ „Съгласие“ – 5,08%, а след него се нареждат ДПФ „ЦКБ -Сила“ – 5,06% и ДПФ „ДСК - Родина“ – 4,55%. Тук пет 
от общо деветте фонда постигат по-висока доходност от среднопретеглената. 
 

ДОХОДНОСТ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ 
ЗА ПЕРИОДА 30.09.2013 г. - 30.09.2015 г. 

№ 
по 

ред 
Пенсионни фондове 

Немодифициран  относителен 
дял 

Модифициран 
относителен 

дял 

Доходност за последния 
24-месечен период  на 

годишна база 

1 2 3 4 5 

1 ДПФ "Доверие"  15.86% 20.00% 3.27% 

2 ДПФ "Съгласие"  8.38% 12.86% 5.08% 

3 ДПФ "ДСК-Родина"  7.82% 12.00% 4.55% 

4 
"ДПФ Алианц 
България"  

45.03% 20.00% 2.46% 

5 "Ен Ен ДПФ"  12.70% 19.48% 3.56% 

6 ДПФ "ЦКБ-Сила"  8.44% 12.95% 5.06% 

7 "ДПФ - Бъдеще" 0.36% 0.56% 1.03% 

8 ДПФ "Топлина" 1.30% 2.00% 4.16% 

9 ДПФ   "ПОИ" 0.10% 0.16% 4.52% 

Немодифицирана претеглена доходност 3.35% 

Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност) 3.79% 

Средноаритметична доходност 3.74% 

Таблица: КФН 
Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ реализира доходност от 3,86% през 
последните две години, приключващи на 30 септември. 
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√ Бизнес климатът се подобрява през октомври 
Единствено мениджърите в сектора на услугите дават по-негативни оценки в сравнение със септември 
След като през септември записа влошаване, бизнес климатът в страната се подобрява през октомври, става ясно от 
ежемесечното проучване сред близо 4200 предприятия в страната, проведено от Националния статистически институт 
(НСИ). 
Общият  показател за бизнес климата* се покачва с 1,0 пункт през октомври, сравнено с предходния месец. За сравнение, 
през септември националната статистика отчете намаление на индикатора от 2,9 пункта. Данните за общия показател се 
получават на база информацията за четири отраслови показателя – за промишлеността, строителството, търговията на 
дребно и услугите. 
 
Общ показател на бизнес климата: 
 

 
 
Графика: НСИ 
 
В промишлеността се отчита подобряване на конюнктурата, като съставният секторен измерител нараства с 2,3 пункта 
спрямо предходния месец. За сравнение, през септември индикаторът отчете понижение от 4,8 пункта на месечна база. В 
очакванията на предприемачите в сектора за „следващите три месеца се наблюдава известен оптимизъм, макар и по-
умерен в сравнение с предходната анкета“, посочват от НСИ. По отношение на продажните цени мениджърите очакват те 
да останат без промяна в следващите три месеца. 
В строителството бизнес климатът също се повишава, като индикаторът тук расте с 0,6 пункта на месечна база, но не успява 
да преодолее спада от 4,8 пункта, отчетен през септември. Прогнозата на мениджърите в сектора за следващите три 
месеца са все още оптимистични, но не чак толкова, колкото са били месец по-рано. Относно продажните цени в сектора 
и тук виждането е, че ще останат без промяна в следващите три месеца. 
Секторният показател за бизнес климата в търговията на дребно нараства с 1,3 пункта през октомври на месечна база. През 
септември индикаторът отчете намаление от 1,7 пункта. Този месец анкетираните са били по-оптимистични относно 
поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар за следващите три месеца. Що се отнася до 
продажните цени в отрасъла, то ръководителите в сектора са на мнение, че те ще останат без промяна. 
Единствено оценката на мениджърите в услугите е по-лоша в сравнение с предходния месец, показват още данните на 
НСИ за октомври. Секторният индикатор се понижава с 1,8 пункта, след като записа два месеца без промяна, а през юли 
спадна с 3,6 пункта. Мнението на ръководителите в сектора по отношение на настоящото търсене на услуги, а също и за 
следващите три месеца остават резервирани. И мениджърите в компаниите, занимаващи се с услуги, са на мнение че 
цените в сектора ще запазят нивото си през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчната търсене продължават да са причините за 
затрудненията пред компаниите. 
*Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес 
ситуация в предприятията през следващите шест месеца. Общият показател на бизнес климата е претеглена средна 
аритметична на четирите отраслови показателя за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите. 
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√ МФ настоява институциите да използват по-активно ПОС терминали 
Горанов чака отчети доколко са изпълнени препоръките за въвеждане на картови плащания  
Общини, министерства и други държавни институции не използват в достатъчна степен възможността граждани и фирми 
да плащат за административни услуги чрез ПОС терминали. Тези плащания са алтернатива на банковите преводи, при 
които се дължат такси за превода. 
Затова до 2 декември първостепенните разпоредители с бюджет трябва да анализират прилагането на плащанията чрез 
ПОС терминали и да пратят отчетите на Министерството на финансите. Решението за тази мярка е взето на днешното 
заседание на Министерския съвет, съобщи пресцентърът на кабинета. 
Там се отчита, че гражданите търсят все повече този безплатен за тях начин на плащане при алтернатива банков превод за 
уреждане на  задълженията. Очевидна е необходимостта от оценка и анализ за неусвоения капацитет и възможностите за 
използването на инсталираните ПОС терминали, се казва в решението. 
Според решението общини, министерства и други администрации трябва да информират по-добре физическите и 
юридическите лица за осигурената от тяхна страна възможност за извършване на картови плащания и да насърчат тяхното 
използване. Трябва да бъдат поставени подходящи съобщения, например информационни табла, за да знаят гражданите 
и фирмите, че има възможност за такова плащане. 
Към момента Министерството на финансите е осигурило правната рамка и конкретни указания за плащанията с карта. 
Инициативата обаче е на съответните бюджетни организации. 
С указанията на МФ за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета текущо 
се напомнят изискванията за безкасово плащане на бюджетните организации, се казва още в решението. 
Там се уточнява, че определянето на броя на ПОС терминалите за всяка организация следва да е взето след анализ 
„разходи-ползи“ и да се осигури оптимално обслужване на лицата при минимални разходи за сметка на бюджета. 
 
√ Л. Хампарцумян: Критериите за кредитиране след кризата навсякъде са затегнати 
Има банки, които, очаквайки прегледа на качеството на активите, не са толкова активни при отпускането на заеми, 
коментира директорът на УниКредит Булбанк 
Критериите за отпускане на кредити след кризата навсякъде са затегнати. Това заяви главният изпълнителен директор на 
УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. Той коментира и ефектите от бавния растеж 
върху кредитната активност и предстоящите стрес тестове на банките. 
Спестяванията 
Банкерът заяви, че има повече от едно обяснение за продължаващия ръст на депозитите въпреки непривлекателните 
лихви. 
„От една страна това, че се трупат депозити, означава, че при един по-голям ръст на икономиката, имаме местен депозитен 
ресурс, който може да подкрепи този ръст. 
А ако го гледаме от песимистичната страна, ще кажем "Да, хората се чувстват неуверени, средата не е достатъчно 
предсказуема, не се чувстват сигурни за доходите и за бизнеса си и затова спестяват“, коментира Хампарцумян. 
Той подчерта, че растежът от 1-2%, постигнат през последните години, „се усеща само от икономически най-активните хора 
- собственици на фирми, скъпоплатени мениджъри, телевизионни звезди... някакви хора с по-високо положение в 
обществото. Докато, за да се усети масово като растеж, някъде границата в България според мен е 4-5%. Имали сме тези 
темпове напоследък. Знаете какво беше усещането на всеобщ подем“. 
Тенденцията за ръст на алтернативните инвестиции (провокирана от ниската доходност по традиционните спестявания - 
бел. ред.) е налице, но не е масово явление. По думите му растежът при недепозитните форми на спестявания е доста 
бърз, но говорим все пак за няколко процента от депозитната база. 
Кредитите 
Критериите за отпускане на кредити след кризата навсякъде са затегнати, оцени Хампарцумян. 
„Ситуацията е по-специфична от гледна точка на това, че имаме гръцки банки, които по разбираеми причини не са толкова 
активни. Има и други банки, които, очаквайки прегледа на качеството на активите, не са толкова активни. Имаме и реален 
сектор, който днес се научи да си води бизнеса с по-малко кредити, отколкото в онзи оптимистичен период преди кризата. 
Миналогодишната криза с КТБ също има роля. Така имаме една система, която излиза от стреса и, слава Богу, излиза 
сравнително незасегната“, продължи коментарите си директорът на УниКредит Булбанк. 
Стрес тестовете 
Предстоящият преглед на качеството на активите и стрес тестове по-скоро ще бъдат печат за качество и там, където се 
получи недостиг на капитал, ще се вземат мерки. 
Банкерът припомни, че и банките, които не издържаха стрес тестовете на ЕЦБ, имаха възможност да се рекапитализират. 
„В световен мащаб имаме значително по-тежки капиталови и други регулативни изисквания в сравнение с преди кризата. 
И то е естествено - след всяка криза пишем такива правила, че кризата никога да не се повтори. Разбира се, зад завоя ни 
чака нещо, което не познаваме. Тези засилени регулативни изисквания водят до промени в търговската политика на 
банките, до промени в поведението на акционери и т.н.“, добави той. 
В момента се изпълнява план за преструктуриране на централната банка и промените в правилата й ще бъдат направени 
публично. 
„Нека приемем, че тази къщичка се нарежда“, обобщи банкерът. 
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√ Според анкета на НСИ: Бизнес климатът се подобрява през октомври 
По-негативни оценки в сравнение със септември дават единствено мениджърите на предприятия в сектора на услугите, 
показват данните. Проучването е сред общо 4200 дружества в страната от различни сектори на икономиката 
Бизнес климатът се подобрява. Това показват резултатите от ежемесечната анкета на Националния статистически институт. 
Проучването се прави сред 4200 предприятия в цялата страна от различните сектори на икономиката. 
През октомври 2015 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1 процент в сравнение с предходния месец, което 
се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно. 
Показателят "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2,3% в сравнение със септември. "Бизнес климатът в 
строителството" се покачва с 0,6 на сто спрямо месец по-рано, а в търговията на дребно с 1,3 на сто. 
По-негативни оценки за ситуацията в сравнение със септември дават само мениджърите в сектора на услугите. Показателят 
за бизнес климата в тази сфера намалява с 1,8 на сто заради изместване на очакванията за състоянието на предприятията 
за следващите шест месеца от „по-добро“ към „запазване на същото“. Несигурната икономическа среда и конкуренцията 
в бранша продължават да са основните пречки, които мениджърите посочват за развитието на бизнеса в отрасъла. 
 


