
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Васил Велев, АИКБ: Искаме в бюджета да има повече пари за образование, а не за въоръжаване  
Срещу кого ще воюваме, кой ни застрашава? Има ли нормален човек в нашата страна, който да се притеснява, че Русия ще 
ни завземе? Защо тогава пълним гушите на чужди производители на оръжие, недоумява председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал 
Васил Велев е роден на 1 април 1959 г. Завършил е Техническия университет в София, специалност “Aвтоматизация на 
производството” и Икономическия университет във Варна, специалност „Корпоративно развитие и управление“. 
Изпълнителен директор на “Стара планина Холд” АД. Председател на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
- Г-н Велев, стана ясно, че ще има актуализация на бюджета за 2015 г. Това притеснява ли ви? 
- С тази актуализация се оказва, че вместо да намалят дефицита, а оттам и външния дълг, събраните допълнителни приходи 
в държавата ще отидат за разходи главно в две направления. Едното е свързано с финансирането по европейски програми, 
за да се усвои максимален размер на средствата по тях, това не го коментирам. Но другото е за издръжка на 
администрацията, като огромната част е за МВР – 180 млн. лв. допълнително, а за Министерство на отбраната – 57 млн. 
лв. Това означава липса на реформи и задълбочаване на проблема – от години говорим, че сектор „Отбрана и сигурност” 
у нас е прекалено финансиран - и като процент от БВП, и като дял от бюджета спрямо средното за ЕС равнище. А в същото 
време образованието е недофинансирано. Затова ние се обявяваме в категорична подкрепа на усилията на министъра на 
финансите Владислав Горанов през икономически лостове да повлияе за реформите. Казвам го по повод на протестите на 
МВР. 
- Полицаите обаче са недоволни от разчетите на Горанов и искат да го „арестуват“! 
- В МВР има много служители, които не работят на улицата, на терен, и от които могат да се съкратят една трета. От това 
работата на администрацията само ще се подобри. Всеки, който е опрял до някаква услуга от МВР срещу заплащане, вижда 
каква тромава бюрокрация и колко излишни хора има. Същите тези чиновници не стига, че предоставят ниско качество на 
услугата, но имат и право на ранно пенсиониране, на 20 заплати при пенсиониране и всякакви други привилигии. И срещу 
какво – тези пари идват от бюджета, но някой ги вкарва там. С какво трудът на тези, които създават добавената стойност, 
които произвеждат, на строителя през зимата по обектите или на машиностроителя, или на тъкача във фабриката при тоя 
шум на машините, е по-лек от този на служителите в МВР? Затова, ако има упрек относно актуализацията на бюджета, не 
трябва да го отнася министър Горанов, а министрите на вътрешните работи и на отбраната, които не са направили нужните 
реформи. Ние избираме да има повече пари за образование, а не за въоръжаване. 
- С което стигаме и до проектобюджета за 2016 г., в който отново има заделени сериозни средства за отбрана и сигурност. 
Говори се за купуване на половин ескадрила, на фрегати... 
- Да, въпросът е срещу кого ще воюваме, кой ни застрашава? Около нас са страни-съюзници от НАТО - Турция, Гърция, 
Румъния. Срещу Събрия ли ще воюваме. Или Македония? Или ще ни напада Русия? Има ли нормален, здравомислещ човек 
в нашата страна, който да се притеснява, че Русия ще ни завземе? Защо тогава се въоръжаваме? Защо харчим пари за това, 
защо пълним гушите на чуждите производители на оръжие? Ние сме категорично против заделянето на толкова средства 
за сектор сигурност. Това е най-човеконенавистният подход - да харчиш пари за оръжие вместо за образование, 
здравеопазване, инвестиции. Тези, които сме служили в армията, помним, че когато бяхме въоръжени до зъби по времето 
на Варшавския договор, нашата задача беше да удържим няколко часа, докато дойдат войските на договора... Никога не 
можем да се въоръжим, както тогава. Към какво тогава се стремим? 
- Догодина ще има повече пари и за образование. 
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- Да, но отиват основно за увеличение на заплатите в средното образование. Голям проблем е подготовката на висшистите 
– има глад за редица специалности, а няма предлагане, редица професии не са привлекателни. Затова смятам, че  е време 
да се върне механизмът на държавните стипендии – държавата да определя стипендианти в секторите, в които има 
дефицит на кадри. Сега съществува огромна диспропорция - над 70 000 са местата в университетите при 50 000 
завършващи средно образование. А в същото време няма инженери, АйТи специалисти, лекари, сестри, педагози, учители 
-особено по природоматематическите науки. 
- Чуха се различни оценки за бюджета за догодина – от това, че е реалистичен до вкарване в гръцката спирала на криза. 
Вие как го оценявате? 
- Проектобюджетът за догодина има предимства в сравнение с тазгодишния. Предвижда се по-малък бюджетен дефицит, 
върви се към по-бърза консолидация, което е безспорен плюс. Ще завършим годината с икономически ръст от порядъка 
на 1,5-2%. За догодина е заложен 2,1% прогнозен растеж на БВП. Антицикличната икономическа политика повелява като 
има ръст, да се трупат резерви, а при спад те да се харчат. Затова казвам, че сме за този стремеж за по-бърза консолидация. 
Бихме подкрепили и по-амбициозен бюджет в това отношение, което обаче безспорно е свързано с реформи - 
административна, в секторите сигурност и отбрана, в здравеопазването, не на последно място в инвалидните пенсии. 
Догодина явно ще продължи явлението 8 часа работещи инвалиди – в света няма такъв феномен. А при нас има шофьори 
на такси, които по документи са 100% инвалиди и следователно, без придружител не могат да се предвижват ... 
Подкрепяме запазването на ниското равнище на преките данъци и сравнително ниския процент на преразпределине на 
БВП през бюджета – т.е. оставяне на повече средства в бизнеса и домакинствата, а не изземването и харченето им от 
чиновниците. Това са все предимства на проектобюджета за следващата година. 
- Реален ли е заложеният за догодина ръст на БВП? 
- Нашата прогноза е по-предпазлива – за растеж от 1,3-1,5%. Смятаме, че заложеният 2,1% няма да се достигне, тъй като 
не е достатъчно оценен рискът от няколко фактора. На първо място е свиването на индустрията заради прекомерното 
повишение на цената на тока за бизнеса. Това не е калкулирано при прогнозата за БВП. Ние гледаме и поръчките - трендът 
се променя. Има забавяне на износа, даже спад. В редица предприятия 5% от персонала вече е съкратен. Според нас не се 
дооценява и бежанската криза – тя вече дава ефект. Това, което най-ясно се вижда е срока на доставките – отдалечихме 
се с три дни от Западна Европа, т.е. с три дни повече пътуват нашите доставки – образно казано, вече сме като страна от 
Централна Азия, а не от Югоизточна Европа. А бързината на доставките е важно наше предимство. Не мога да подмина и 
администартивното вмешателство на пазара на труда. На първо място имам пред вид рязкото покачване на минималната 
заплата, която ще стане 420 лв. от 1 януари догодина. От декември 2014 г. до януари 2016 г. тя се повишава с 24%. 
Забележете – на фона на анемичен ръст на икономиката. Като се добави т.нар. клас прослужено време, който е средно 
12%,  излиза, че тази заплата няма да е 420, а 470 лв. Какво да правят в дейностите като производство на облекло, 
например, в които средните възнаграждения сега са около тази сума. Какво им остава – да съкратят персонал или да минат 
в сивия сектор. Просто, защото не става така, с вълшебна пръчица, предприятието да оцелее с административно 
определената по-висока цена на труда. 
- Какво предлагате? 
- Минималната заплата да се договаря между бизнеса и синдикатите, и да бъде различна в отделните икономически 
дейности. Това няма да е някакъв български експеритемент – така е в Австрия, Дания, Италия, Швеция. Защо МРЗ в 
секторите „Хотели и Ресторанти“ и „Ай Ти“ трябва да е еднаква, ако средните работни заплати се различават близо 4 пъти!!!  
Грубо вмешателство е и административното покачване на минималните осигурителни прагове. Според нас в 
проектобюджета за догодина са подценени и други фактори – например, ефектът, който оказват разменените санкци 
между Русия и ЕС по повод Украинската криза – за редица сектори вече има спад на продажбите от порядъка на 5-6%. 
- Има идеи за данъчни промени. 
- Данъчната стабилност е голямо предимство на бюджета. Няма как обаче да подкрепим предлаганите промени за т.нар. 
частично признаване на данъчен кредит за активи над 5000 лв., например. Ако това изобщо се прави, трябва да е за активи 
над 50 000 лв. Така ще бъде засегнат по-тесен кръг от фирми, няма да затормозява малкият и среден бизнес с купища 
документи. Как да познаем, че колата на фирмата се ползва 70% служебно, а не да речем 60% или 80%. Пътни листове ли 
ще пишем? Един вид няма да работим, а ще попълваме документи. Няма как да подкрепим и въвеждането на акциз на 
пропан бутана, защото това ще е удар също по малкия и среден бизнес – най-вече в хотели и ресторанти. Още повече, че 
това не е изискване на европейското законодателство и няма защо да се правим на по-големи католици от папата. За 
съжаление, продължават да действат и различни квазиданъци. Например задължението работодателят да плаща първите 
три дни болнични на служителите си е такъв. Такса битови отпадъци си е данък върху дълготрайни активи. Отдавна 
настояваме да се състои реформата и този такса да се събира на друг принцип - замърсителят плаща. Все още има време 
това да се случи, а не да се отложи за пореден път. 
- А за т.нар. „данък вредни храни”? 
- За него искаме да видим оценка на въздействието. Априори ние сме против всякакви нови данъци. Смятаме, че 
проблемът със здравословното хранене може да се реши по друг начин - чрез просвещение, информационни кампании... 
Ако чипсът стане по-скъп, консумацията му едва ли ще падне. Ето, наркотиците са още по-скъпи, че и забранени. Нека да 
се направят повече спортни площадки, а не да купуваме самолети и фрегати. Защо да плащаме на производителите за 
нещо, с което се убива, вместо да правим площадки за здрави деца? 
Достатъчни ли са заделените в бюджета 73 млн. лв. за мерки на пазара на труда? 
Не. Сумата си стои все такава от пет години. Ние предложихме тя да се завиши с 24% - колкото е ръстът на минималната 
заплата в последните две години. Има нужда от обучение и преквалификация на кадрите, за да отговорят на потребностите 
на предприятията. 
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- Откъде да се вземат пари? 
- От адиминситративна реформа и от съкращаване на разходите в отбрана и сигурност. Малкото останали работници в 
реалния сектор вече не искат да издържат такава огромна администрация, такъв огромен и неефективен сектор  
„Сигурност“. 
- КЕВР взе решение за минимално намаление на цената тока за на индустрията. Как го посрещате, ще има ли нови протести 
на бизнеса? 
- Разочаровани сме от това решение. Въпросното намаление с 2,8 на сто е пренебрежимо малко на фона на предишното 
решение за поскъпване със 100% на добавката „задължение към обществото”. Тя продължава да е най-високата у нас в 
Европа след Дания. Това прави българската индустрия неконкурентноспособна – не защото се управлява лошо, а защото 
КЕВР е определила такава цена на еленергията, която не зависи от никакъв пазар. Ние продаваме на пазара нашата 
продукция, но КЕВР ни определя цената на тока, а социалното министерство в съдружие със синдикатите ни определя 
цената на труда. Ако можеше да определят на купувачите на каква цена да купуват нашата продукция и да сметнат тези 
увеличния, щяхме да се върнем 30 години назад. Но нали сме пазарна икономика. 
- Сега накъде? 
- Сега търсим подновяване на разговорите в парламента, с изпълнителната власт и КЕВР. Те бяха прекратени заради 
изборите и защото Народното събрание не работеше. Внесени са предложения за законодателни поправки, срещнахме 
подкрепа от политиците. Протестите не са отменени. Те бяха отложени, защото срещнахме разбиране, а и за да не се 
смущава изборният процес. Но сега, ако управляващите ни кажат: Случаят е приключен, забравете, то тогава протестите 
остават като последна възможност. Ние сме парламентарна, а не кевърска република. Затова очакваме подновяването на 
диалога. 
 
 
 
politikata.net 
 
√ Бизнесът иска по-евтин ток, заплашва със съкращения 
Бизнесът иска още по-ниска цена на тока, като в противен случай предупреждава, че ще последват масови 
съкращения. 
Цената на такса задължение към обществото беше удвоена през лятото и въпросните 2,8 процента сега се виждат 
пренебрежимо малки за предприятията. 
Бизнесът предупреждава, че в опит да не се вдигат сметките на хората, всъщност именно обикновеният човек ще плати 
скъпия ток на фирмата, в която работи. 
За да не се стигне до затваряне на предприятия и освобождаване на хора, работодателите настояват за поне 35 – 40 
процента намаляване на цената на тази такса. 
В противен случай предупреждават, че 107 хиляди служители от различни предприятия ще загубят работа в срок до една 
година. 
Налице са първите ефекти от по-високите цени на тока за бизнеса – в някои предприятия съкращенията вече текат. 
В едно предприятие за отливки от висококачествен чугун в Стара Загора работят 500 души, все още. Ръководството обмисля 
да освободи поне 25 души, за да компенсира по-високите сметки за ток. 
 „Преди увеличението бяха между 200 и 220 000 лева месечно, сега в момента са между 240 и 250 000 лева”, съобщи 
Славин Янакиев, изпълнителен директор на предприятието. 
Теглили са 3 милиона лева кредит. Не може да си позволят да вдигат цени на продукцията си, тъй като клиентите основно 
от чужбина настояват дори за по-ниски цени. 
 „Орязване на придобивки, да съкратим персонал, да намалим заплати, което в този момент в държавата, при липса на 
квалифицирана работна ръка, да се правят тези неща е просто пагубно за производството”, добави Славин Янакиев. 
В София бизнесът разчита на парламента да повлияе на регулатора и токът им да поевтинее от декември. И поставят срок 
– декември, пише бТВ. 
 „Когато видим, че това няма да се случи – протестите ще бъдат възобновени”, категоричен е Васил Велев. 
За нови цени от следващия месец е нужно поредно пренаписване на закона. Според действащите правила тези цени на 
тока трябва да важат до февруари. 
В това предприятие, а и в станалите, чиито производства харчат повече ток трябва да се готвят и за загуби от нереализирана 
продукция – анализите показват поне 10 милиарда евро загуби. 
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√ Финансовите дупки в държавния транспорт стават все по-големи 
НКЖИ и БДЖ продължават да реализират големи загуби 
Все по-лошо финансово състояние в основните проблемни транспортни компании. Това показват отчетите на дружествата 
от сектора за деветмесечието на тази година. Или железниците ще чакат помощ от държавата. Пощите увеличават с всяка 
поредна година нуждата си от субсидии. А летището ще бъде похарчено наведнъж, за да запълни някоя и друга бездънна 
дупка. 
На дъното е железницата 
През септември транспортният министър Ивайло Московски обяви, че Националната компания "Железопътна 
инфраструктура" не е в състояние да съфинансира проектите за ремонт на свои трасета, за които има отпуснати европейски 
пари. От отчета на компанията за деветмесечието се вижда, че тя отчита по-големи приходи за тази година, но и по-висока 
загуба както от планираната, така и от миналогодишната за съответния период. Тя е в размер на 25.4 млн. лв., като за 2014 
г. е била 18.2 млн. лв. При жп превозвача финансовите проблеми също са хронични, приходите на товарното поделение 
се свиват, като в момента холдингът се надява основно на концесията на летище София, от която се планира да се налеят 
в железницата 600 млн. лв.   
По въздух и вода 
Подготвеното за концесиониране "Летище София" отчита за първото деветмесечие 9% ръст на приходите си и с 578 хил. 
лв. по-висока печалба спрямо предходната година, когато тя беше 3.9 млн. лв. Така компанията запазва тенденцията да 
работи при много малък марж на печалба, въпреки че е абсолютен монополист и броят на пътниците расте.  
Единствената относително стабилна компания във въздуха е "Ръководство на въздушното движение", което отчита с 
13.67% повече полети за периода спрямо изминалата година, като това се дължи основно на по-големия брой от 
прелитащи полети заради ситуацията в Украйна и все по-големия трафик от и до Турция. Приходите на компанията леко 
се увеличават, но печалбата й се свива и от 31.4 млн. лв. става 20.2 млн. лв., като от отчета на компанията се вижда, че 
разходите за възнаграждения в дружеството са се увеличили с 10 млн. лв. 
След концесионирането на основната част от пристанище Бургас, държавното дружество там остана с много ограничени 
функции. Колкото до порт Варна, за първите девет месеца на тази година то отчита по-високи приходи със 7.8%. 
Обясненията са няколко. Първо, при количествата товари има леко завишение. Второ, нараства делът на контейнерите, 
чието товарене и разтоварване е по-скъпо. И трето, това са тръбите на "Южен поток", които са претоварвани и съхранявани 
на пристанището.   
Пощите в премеждие  
Наскоро стана ясно, че Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е одобрила през следващата година "Български 
пощи" да получат 18.8 млн. лв. от бюджета като компенсация за това, че само те са задължени да извършват т.нар. 
универсална пощенска услуга на територията на цялата страна. Въпросната субсидия пощите получават от няколко години, 
като тя се изплаща с две години закъснение. Дали цялата сума ще бъде изплатена пък е решение на финансовия министър. 
Така например за 2011 г. решението на КРС е за 22.7 млн. лв., а от тях преведени през 2013 г. бяха 9.5 млн. лв. За 2012 г. по 
решение на КРС субсидията е 14.8 млн. лв., заложените в бюджета бяха 12.5 млн. лв., а преведените през 2014 г. - 11.9 млн. 
лв. За 2013 г. КРС признава 16.6 млн. лв., в бюджета за 2014 г. са заложени 12.5 млн. лв., а до момента са извършени 
преводи в размер на 9.9 млн. лв.  
От отчета за деветмесечието на компанията се вижда, че тя има по-голяма загуба (1.5 млн. лв.) в сравнение със същия 
период за изминалата година (604 хил. лв.). Това обаче се дължи на продажбата на активи през изминалата година, 
обясняват от дружеството. 
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Вестник Сега 
 
√ България е 51-ва по просперитет в света 
Нова проучване - за просперитета на различните държави, постави страната ни на 51-во място от 142 страни в света. Това 
е спад с три позиции спрямо миналогодишното ни представяне, когато страната ни е била на 48-о място. Класацията е дело 
на международния институт "Легатум", който е анализирал показатели като състояние на икономиката, управление, 
образование, здравеопазване, лични свободи и др. 51-вото място на България е най-ниската позиция на страната от 2009 
година насам. Най-добрият ни резултат е отчетен през 2010 година, когато сме били на 46-о място в света. 
В челната тройка влизат Норвегия, Швейцария и Дания, а най-зле са в Хаити, Афганистан и Централноафриканската 
република. Любопитно е, че те дори са поставени след Сирия, Йемен и Судан. 
Страната ни отново е посочена като пример за негативни резултати по отношение на благосъстоянието и задоволството от 
живота. България се представя най-зле по критерия "лични свободи", "икономика" и "управление". Най-добре се 
класираме в графата "безопасност и сигурност". 
Като цяло балканските страни, членки на ЕС, се движат почти в пакет в класацията. Гърция е на 49-а позиция, а Румъния ни 
изпреварва с една, като е поставена на 50-о място. След нас са Македония (65-о място) и Сърбия (73-то място). 
 
Вестник Монитор 
 
√ Новите лични карти с чип за е-идентификация 
Новите български документи за самоличност ще бъдат с чип, в който ще има и електронен идентификатор, съобщи зам. 
транспортният министър Валери Борисов. „Освен е-идентификатора върху него ще има възможност да се запише и друга 
информация, например за кръвната група и алергиите на човека. При валидна карта никой няма да задължава хората да 
си вадят нова с чип”, увери той. 
 „В правния мир у нас отсъства понятието електронна идентификация и това спъва масовото ползване на е-услуги от 
администрацията”, каза още зам.-министърът. „В НС има проект на закон. В него са отчетени регламентите на ЕС, въведени 
през 2014 г. и очаквам той да бъде приет до края на годината. Няма значение на какъв носител ще бъде е-идентификаторът. 
В проекта не е фиксирана технологията. За целта ще могат да се ползват дори смартфони. Важното е устройствата да 
отговарят на много строги изисквания”, обясни той. 
По думите му подобни идентификационни системи имат Естония, Австрия, Белгия, Португалия. 
 
investor.bg 
 
√ Кабинетът увеличи бюджета на фонд "Земеделие" за 2015 г. 
Фондът получава с 623 млн. лв. повече  
Правителството актуализира годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд 
„Земеделие” за 2015 г. Таванът на разходите се увеличава с 623 млн. лв., съобщават от пресслужбата на правителството. 
Допълнителните средства са предназначени за подпомагане на финансирането на Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г. и за стартиране на плащанията по новата ПРСР 2014-2020 г. 
Планирани са и средства за финансиране на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”, директните 
плащания на площ и пазарните мерки. 
Разчетите са на база актуализирани прогнози за изпълнение на програмите и схемите през 2015 г. 
 
√ Бюджетът на НЗОК за 2016 г. е разчетен да не влиза в дефицит 
Целта на промените намаляване на злоупотребите и ефективност на резултатите от лечението, обяснява 
здравният министър Петър Москов 
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2016 г. е балансиран и разчетен така, че да не влиза в 
дефицит в края на годината, каквато бе практиката досега. Това казва в интервю за в. Труд министърът на здравеопазването 
Петър Москов. 
Бюджетът на НЗОК за 2016 г., както ще го защитава правителството пред парламента и както е одобрен единодушно от 
целия Надзорен съвет на касата, е със 129 млн. лв., или с 4,2% повече спрямо тазгодишния, коментира министърът. 
Москов гарантира, че оттук нататък вложеното от здравните осигуровки и държавата ще бъде контролирано, включително 
и като ефективност на резултатите от лечението през много и различни механизми. Той напомня за задължителните 
отчисления от печалбите на фармацевтичните фирми, които се връщат обратно в бюджета на НЗОК, за въвеждането на 
много по-ясна ценова политика, която е ориентирана към 100% заплащане на референтните медикаменти във всяка група 
лекарства. 
 „Амбицията ни е през следващата година да има по един напълно платен медикамент за всяко кардиологично заболяване 
(примерно високо кръвно налягане, аритмия, стенокардия), за който в момента пациентите доплащат 25 или 50% от 
стойността му. Средносрочната политика на НЗОК е и при останалите социално значими заболявания поетапно и в 
годините да се осигури също по един напълно безплатен медикамент. Но да припомним, че и днес българите с диабет 
получават напълно покрита, и то най-модерната в цялата Европа терапия“, обяснява Петър Москов. 
Липсата на контрол, както досега, от НЗОК ще се промени, посочва още здравният министър. По думите му целта на всички 
мерки не е спестяване на средства, напротив - парите за здравеопазване ще се увеличават, тъй като модерната медицина 
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го изисква. Но те трябва да се изразходват ефективно като се намалят злоупотребите и кражбите. В този случай парите 
наистина ще отиват само за пациента, уточнява Москов. 
Контролните механизми заедно с целия процес на електронизация на здравеопазването, електронните рецепта и 
направление, ще бъдат все по-изсветлени, категоричен е той. 
Относно наредбата за основния пакет Москов посочва, че държавата ще задава базови критерии, което не отменя правото 
на БЛС и НЗОК да преговарят допълнителни изисквания по рамковия договор. И пояснява, че става дума за критериите за 
влизане и излизане от болница, които са „ясно и точно разписани“. 
В самата наредба обаче са разписани огромно количество базови критерии, на които трябва да отговаря пациентът, за да 
бъде приет в болница. В основния пакет са всички заболявания, които водят до тежки последици и инвалидизация, чието 
лечение ще се случва моментално, с пълната финансова и кадрова обезпеченост на системата, посочи министърът. В 
допълнителния пакет пък са заболявания с хронично протичане и с възможност за амбулаторно проследяване на пациента. 
„Просто казано - възможността едно хронично заболяване да бъде третирано сега, веднага и в болница, зависи именно от 
покриването на тези нови ясни и точни критерии, описани в проектонаредбата. Т.е. ако състоянието ви е тежко, ще се 
лекувате на мига в болница. Но ако то не отговаря на критериите, а е само желание на някой да напълни отделението си с 
пациенти с фалшива диагноза, то ще остане неудовлетворено“, обяснява Москов. 
В наредбата за достъпа на пациента ще се регламентира нова национална публична листа с ясни номера, с кода на 
болницата, на клиниката и на пациента за плановия прием, който може да бъде осъществяван, обяснява още Москов. В 
тази листа ще се отбелязва под кой номер, на коя дата и в коя болница ще бъде отложено до 2 месеца плановото лечение 
на заболяването на пациента. Това се прави, за да няма спекулации и за да не се стига до случаи, при които аз да си казвам 
„Мога ли по немедицински мотиви да прередя останалите?!“. 
Пациентът по ЕГН ще може да влиза в тази листа и да вижда, че на определена дата ще му бъде извършена плановата 
операция. Освен това няма да има възможност по субективни и немедицински мотиви да се получава пренареждане на 
списъка, ако някой осигури финансови стимули за системата. 
Националната листа ще дава информация, преди да се запишете в някоя болница, къде може да бъдете приет планово по-
рано в други лечебни заведения, обясни той. 
Относно въвеждането на амбулаторни процедури Москов обяснява: „Прехвърляме 15 клинични пътеки в доболничната 
помощ, които ще могат да се изпълняват като амбулаторни процедури (в диагностичните блокове на болниците), за което 
вече не е нужно пациентът да лежи в болница по 3 дни. Гастроскопията е типичен пример за извънболнично приложение. 
По този начин ще се направи ясно остойностяване на медикаментите, консумативите и труда на специалистите. Т.е. ще 
изчезне черната дупка клинична пътека, при която за сходни по тежест рискове в състоянието на болния и квалификацията 
на лекарите в един случай тя излиза 5000 лв., а в друг - 500 лв. За целта започваме с въвеждането на амбулаторните 
процедури“. 
Петър Москов ще бъде участник в Здравен дебат на 10 ноември на тема "Промените в здравния сектор – една година на 
предизвикателства и възможности", организиран от Puls.bg и Клуб Investor.bg 
 
√ Бъчварова: Реформата в МВР е без алтернатива 
Трябва да стане сигурна и смислена и да не накърнява привилегии в МВР, заяви вътрешният министър 
Никой не е доволен от работата на МВР, и аз не съм доволна, призна откровено ресорният министър Румяна Бъчварова по 
време на блиц контрола в парламента, в който все пак участва, въпреки че по-рано председателят на Народното събрание 
Цецка Цачева обяви, че тя ще бъде в Лондон и няма да отговаря на въпроси на депутати. 
За сметка на това пък премиерът Бойко Борисов не се появи в парламента, както изисква правилникът на Народното 
събрание, според който всяка първа сряда на месеца има блиц контрол към министър-председателя и заместниците му. 
Според Бъчварова предложението за орязването на социалните придобивки на униформените е лично на финансовия 
министър Владислав Горанов и не е било предварително съгласувано с МВР, но разговори в тази посока са водени и с нея 
преди около месец. Въпреки това обаче МВР шефът отсече, че реформата в подчиненото й ведомство е безалтернативна. 
"Моята отговорност е да не допусна натрупването на допълнителен дълг и да формирам системата, така че да работи в 
интерес на всички. Дошло е време, в което трябва да мислим с разсъдъка си и с отговорност за годините напред", настоя 
тя. 
Бъчварова обяви, че признава правото на финансовия министър да има свои предложения как да оптимизира държавния 
бюджет по отношение на едно или друго министерство. 
"Нужно е да се реформира МВР при цялото ми уважение заради условията, при които работят, защото миналата година е 
приет един бюджет, който не позволява да си купят нито химикалки, нито тонери и тези хора продължават да работят, 
въпреки това", коментира тя и нападна БСП заради законовите поправки в Закона за МВР, които прие по време на 
управлението си. 
"200 милиона са дълг от вашето правителство заради това популистко решение на БСП за тези социални придобивки, които 
сега трябва да им ги орязваме. Реформата е безалтернативна в МВР, моето желание е, че тя трябва да стане сигурна и 
смислена и да не накърнява привилегии в МВР", коментира Бъчварова. 
По другата актуална тема, тази за бежанския поток, тя отчете спад на мигрантите напоследък. Според Бъчварова 
намаляването на броя им се дължи на сезона, както и на разговорите на българската страна за общи мерки с другите 
държави в Европа. 
"Основната ни задача в момента е да ограничим и неутрализираме действащите трафикантски мрежи и да легализираме 
всеки, който преминава, така че да бъде регистриран, проверен и да получи, ако иска, бежански статус. Процесът е много 
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добре организиран и работи добре", похвали се МВР шефът. Тя добави, че се провеждат и спецакции на територията на 
страната, чиято цел е да спре разпространението на нелегални мигранти. 
Оказа се обаче че в момента има пренаселване на центровете, където мигрантите чакат да получат статут и незапълване 
на капацитета на тези на Държавната агенция за бежанците. 
"Заради това полагаме усилия да реорганизираме разпределението им. В момента имаме готовност да се справим и в по-
тежки ситуации", каза още вицепремиерът. 
 
√ Сметната палата: Банковият надзор не е достатъчно ефективен 
Според одиторите е създадена среда за измамни практики 
Банковият надзор в България не е достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита 
на интересите на вложителите. Този извод прави Сметната палата в одитен доклад за банковия надзор, осъществяван от 
Българската народна банка (БНБ) за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. 
Според одиторите надзорът не може своевременно да установи проблемите в кредитните институции, както и да 
предприеме адекватни мерки за тяхното предотвратяване. 
Председателят на одитиращата институция Цветан Цветков е внесъл в Народното събрание в петък одитния доклад, който 
бе възложен на Сметната палата с решение на папрламента от 29 април 2015 г., заради кризата с КТБ през 2014 г. 
От Сметната палата подчертават следните основни констатации от одита: 
Нормативно дейността е осигурена, има вътрешни правила за правомощията и процедурите на банковия надзор, но те не 
са систематизирани и не създават последователна, изчерпателна и ясна рамка, която да регламентира цялостно дейността 
по надзора, с всички етапи и нивата на управление. 
Почти всички правомощия, компетентности и отговорности по банков надзор са концентрирани в подуправителя на БНБ, 
ръководещ управление „Банков надзор“. Управителният съвет и управителят на БНБ не са ангажирани с надзорния процес, 
поради което има риск надзорната дейност да не е ефективна. 
Ръководителят на управление „Банков надзор“ е получил правомощия да прилага и неформални мерки за въздействие 
заедно с надзорните мерки, което освен че е в противоречие със Закона за кредитните институции, е и предпоставка да се 
избегне прилагането на необходима надзорна мярка. 
Същият подуправител има право да предлага лице, което да го замества и то да е от по-ниска степен в йерархията, без 
заместването да е обвързано с конкретен обем на правомощията. Това създава риск за правилността и обективността на 
решенията, които са от изключителна компетентност на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“. 
Одиторите твърдят, че липсва утвърден ред за изготвяне и утвърждаване на годишни планове за надзорни инспекции и 
отговорности. Процесът по избор на банките, планирани за инспекции, не е документиран. Няма мотиви при определяне 
и на обхвата на инспекциите (пълни или тематични), респективно кои рискови дейности на съответната банка са изключени 
от проверката и защо. 
В резултат се дава възможност за субективно планиране на тематични инспекции с ограничен обхват, без да се покриват 
адекватно съществуващи рискове пред банките и банковата система, и така някои банки да не бъдат обект на проверки за 
дълго време. 
Установени са съществени проблеми с административния капацитет на надзорната дейност. При прилагането на нова 
регулаторна рамка „Базел III“ и значителна по обем нова отчетност неоснователно е намален броят на служителите, 
изпълняващи дейности по инспекции и дистанционен надзор. 
Това е довело до паралелно извършване на инспекции на място и дистанционен надзор от едни и същи служители. 
Инспектори са осъществявали дистанционен надзор на повече от една кредитна институция. Пораждат се рискове да не 
бъдат установени грешки и отклонения в банките и се застрашава качественото осъществяване на дистанционния надзор 
и инспекциите на място. 
Делът на кредитните институции, в които през одитирания период е извършена инспекция на място, е намалял значително, 
като от 68 на сто през 2012 г. стига до 43 на сто през 2014 г. 
Наблюдава се и тенденция за увеличаване на дела на тематичните, за сметка на пълните инспекции на банките, с 
произтичащите рискове за качественото изпълнение на възложените функции и отговорности. 
Не е извършвана проверка по същество за верността на данните в отчетите, подавани от кредитните институции за целите 
на дистанционния надзор. Това създава предпоставки банки, подали неверни данни, да получат и некоректни рейтинги. 
Верификацията на отчетните данни се извършва автоматизирано. В процеса на одита е установено, че от тези автоматични 
проверки са изключени отчетите на две кредитни институции, без обективно основание, ред и процедура. 
По този начин двете банки са изключени от автоматичните контроли, задължителни за проверка на отчетите на всички 
кредитни институции. 
Значителен брой служители имат права да модифицират съхранявана чувствителна информация на сървър във вътрешната 
мрежа на БНБ. В резултат на това са налични тримесечни доклади от дистанционния надзор с последни промени, 
извършени месеци след докладването им, което поставя под съмнение автентичността на съхраняваната чувствителна 
информация. 
Конфликт на интереси 
Сметната палата е установила, че в управление „Банков надзор“ липсва изградена система за управление на рисковете от 
нередности и измами. Няма механизъм за проверка на декларациите по Закона за предотвратяване на конфликт на 
интереси. Това поражда реални рискове служители на БНБ да осъществяват банков надзор на институции, с които имат 
договорни взаимоотношения. 
Дистанционен надзор 
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Ключов фактор за осъществяването на ефективен банков надзор и обективна оценка на рисковия профил на кредитните 
институции е дистанционния  надзор, чрез който се присъжда рейтинг CAEL. Като механизъм за ранно предупреждение 
той не е постигнал основната си цел за навременна реакция при негативни тенденции и проблеми, както и за 
предприемане на съответни коригиращи действия. Въпреки констатираните негативни тенденции и индикации за 
проблеми при дистанционния надзор в определени банки, не са инициирани инспекции на място и не са предприети 
съответни надзорни мерки. 
Няма увереност, че поставеният рейтинг CAEL отразява реалното състояние на проверените кредитни институции. 
Резултатите от дистанционния надзор в две от кредитните институции показват влошаване на показателите спрямо 
предходния отчетен период и спрямо банковата система като цяло, но това не води до промяна на рейтингите на 
елементите на СAEL, което е индикация за недостатъчна ефективност на дистанционния надзор и за предоставяне на 
погрешна информация за състоянието на банковата система, казват одиторите. 
Инспекции на място 
Ефективността на банковия надзор зависи до голяма степен от адекватността и обхвата на инспекциите на място. През 
периода 2012-2014 г. са извършени общо 27 пълни инспекции, като има тенденция на намаляване. 
Обезпокояващ е фактът, че 4 от кредитните институции не са били обект на пълна инспекция през тригодишния одитиран 
период, 9 от кредитните институции не са били обект на пълна инспекция в рамките на две последователни години, като 
в 6 са извършвани само тематични или специализирани проверки. 
Процесът по възлагане и извършване на инспекции на място не е ефективен, твърдят одиторите. 
Те изтъкват, че част от работните документи на надзора са попълвани от служители на една от проверяваните кредитни 
институции. 
Липсват проверки за свързаност между кредитополучатели и акционери на банка, не се проверява целевото усвояване на 
кредитите, както и източниците за погасяване на кредитите – всичко това създава среда за измамни практики. 
Съществува възможност за субективна преценка за информирането на подуправителя на БНБ за резултатите от надзорните 
инспекции на място, като не за всички инспекции са му представяни докладите. 
Не се прилага унифициран подход за отразяване на резултатите от инспекциите на място. 
В доклада на Сметната палата се казва още, че другият рейтинг, който се присъжда на кредитните институции, е 
комплексният годишен рейтинг CAMELOS. При него, също както при рейтинг CAEL, има възможност за субективизъм. 
Не винаги е извършвана инспекция на място през текущата година, което на практика не дава увереност за коректността 
на поставения рейтинг CAMELOS. 
Няма механизъм за проверка за разрешаване на включване на средства по договор за подчинен срочен дълг в капитала от 
втори ред, като проверката се прави само по предоставени документи. След проверка за проследяване на паричните 
потоци на една от банките, инспекторите установяват, че подчинен срочен дълг се финансира от самата нея, в ущърб на 
интересите на вложителите й. В последствие Управителният съвет на БНБ е отменил дадено преди повече от половин 
година разрешение, нарушаващо правото на ЕС, за включване в капитала от втори ред на средствата по договор за 
подчинен срочен дълг. 
Системата за прилагане и контрол върху изпълнението на надзорните мерки, препоръките и санкции е неефективна, 
твърди още Сметната палата. Тя изтъква следните проблеми: въпреки ясно и категорично установено системно 
нарушаване от кредитна институция на регулаторната рамка, не са приложени подходящи надзорни мерки, а са й дадени 
единствено предписания. 
Препоръките в докладите от надзорните инспекции са сред мерките, които според Закона за кредитните институции е 
компетентен да прилага само подуправителят на управление „Банков надзор“ или оправомощено от него лице. В някои 
случаи докладите, съдържащи надзорни мерки, са предоставени на ръководството на банките от ръководителите на екип, 
което е в противоречие със закона. 
Не са прилагани глоби и санкции по Закона за кредитните институции, въпреки основания за това, което ограничава 
въздействието на БНБ. 
Няма процедура за контрол върху изпълнението на надзорните мерки и препоръките. 
Тримесечни доклади за състоянието на банковата система 
Тримесечните доклади, отразяващи състоянието на банковата система, не са разглеждани своевременно от членовете на 
УС и са приемани само „за информация“. Индивидуални доклади от надзорните инспекции въобще не се внасят в УС. В 
резултат на това не са предприемани адекватни последващи действия за осигуряване на стабилност на банковата система 
и защита интересите на вложителите. 
В тримесечния доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г., предоставен на УС на БНБ, 
изрично е посочено значително нарастване на кредитите за съответното тримесечие за две от кредитните институции, но 
липсва реакция от УС на централната банка и от „Банков надзор“. Не са предприети съответни надзорни действия. 
Рейтингът CAEL за тези кредитни институции не е променен и се запазва на нивото на предходните добри оценки, въпреки 
индикации за проблеми. 
Специален надзор при неплатежоспособност 
За специалния надзор над КТБ в доклада на Сметната палата се казва, че мярката е приложена не в резултат на 
дистанционния надзор или инспекция на място, а едва след постъпили в БНБ писма от изпълнителните директори на 
банката, с които БНБ е уведомена за проблеми с ликвидността и преустановяване на разплащанията. 
„Следва да се има предвид, че на Управителния съвет на БНБ е предоставена информация за индикация за проблеми в 
посочената банка в тримесечния доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г. 
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Независимо от това и двата рейтинга – CAEL и CAMELOS, дават добри оценки на банката, което е белег за недобра 
ефективност на банковия надзор“, казват одиторите.  
През месеца, предхождащ налагането на надзорната мярка, от банката са отпуснати кредити в значителни размери. 
Навременната реакция на органите на БНБ би могла да осигури в по-голяма степен защитата на интересите на 
вложителите. 
С решението на Управителния съвет на БНБ на банката са назначени двама квестори, без да са създадени гаранции за 
прозрачност при назначаването и отчитането им. Едното от лицата, предложено и назначено за квестор, е служител на 
управление „Банков надзор“ и ръководител на екипа, който е осъществявал надзор върху кредитната институция, но в 
последствие с решение на УС на БНБ е извършена смяна. 
Вътрешен одит на БНБ 
Ръководителят на вътрешния одит съвместява функции по идентифицирането, оценяването и управлението на 
оперативните рискове в БНБ, а в същото време е отговорен и за последваща оценъчна дейност на ефективността на 
контролите при управление на оперативния риск, което е в противоречие с Международните стандарти за професионална 
практика по вътрешен одит. 
Вътрешният одит на БНБ не е правил одит на „Банков надзор“ през одитирания период. Причина за това е, че дейността 
на управление „Банков надзор“ е оценена като нискорискова. За сравнение - дейности и звена като „Секретариат на УС“, 
„Протокол и връзки с обществеността, преводачески услуги, транспорт“, „Социална политика на БНБ“ са определени като 
по-рискови от нея. Едва в края на 2014 г. такъв одит е извършен и установява сериозни пропуски в дейността по надзорно 
наблюдение на кредитните институции. 
Сметната палата е дала 13 препоръки на Управителния съвет на БНБ за подобряване на надзорната дейност и повишаване 
на нейната ефективност със срок за изпълнението им една година. 
 
 
√ Делът на държавния дълг спада до 26,7% от БВП през септември 
Съотношението се понижава заради по-оптимистичната прогноза на МФ за ръста на БВП през тази година, но и 
заради извършени погашения през месеца 
През септември делът на държавния дълг като част от брутния вътрешен продукт (БВП) намалява до 26,7%, разкрива 
актуалният месечен бюлетин на Министерството на финансите (МФ). 
Понижението на дела на дълга се дължи на ревизираната в посока нагоре прогноза на финансовото министерство за ръст 
на БВП през тази година. Тъй като показателят е в знаменател, който расте, а дългът, който е в числител, не търпи особена 
промяна, то съотношението дълг/БВП намалява. 
Показателят е вече 26,7%, като преди ревизията в края на август бе в размер на 28,4% от БВП. Но сега и съотношенията за 
отминалите месеци на годината също са променени. Само за август делът е вече 27,7%. 
Все пак през септември са извършени и плащания в размер на 632,38 млн. евро. 
 

 
 

Динамика на вътрешния и външния държавен дълг към 30 септември 2015 г. 
 
 

 
Графика: МФ 
 
В абсолютно изражение общите задължения на държавата възлизат на 11,716 млрд. евро. За един месец те се понижават 
с 437,9 млн. евро. 
В деветия месец на 2015 г. само външният дълг е за 7,88 млрд. евро, като е по-нисък с 12,4 млн. евро спрямо август. 
Намалението се дължи на извършени погашения по държавни инвестиционни заеми. Въпреки това от началото на 
годината задълженията към чужбина са със 797,8 млн. евро повече. 
Към 30 септември 2015 г. вътрешните задължения се равняват на 3,836 млрд. евро, като за месец намаляват с 425,5 млн. 
евро. 
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Дълг на България към 30 септември 2015 г. в млн. евро 
 

Вид 
Дълг към 
декември 

2014 г. 

Дълг към 
август 
2015 г. 

Дълг към 
септември 

2015 г. 

Изменение 
от 

началото 
на 

годината 

Изменение 
спрямо 

предходния 
месец 

Дял към 
БВП 

Външен 
дълг 

7081.7 7891.9 7879.5 797.8 -12.4 17.9% 

Вътрешен 
дълг 

4219.1 4261.7 3836.2 -382.9 -425.5 8.8% 

Държавно-
гарантиран 

дълг 
355 305.8 296.7 -58.3 -9.1 0.7% 

Общо 
(външен + 
вътрешен) 

11300.7 12153.6 11715.7 415 -437.9 26.7% 

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на МФ 
 
В края на месеца нивото на външния дълг се понижава до 17,9% от БВП от 18,4%, колкото бе в края на август. Делът на 
вътрешните задължения също се смъква – до 8,8 на сто от 10%. 
В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 32,7%, а на външния – 67,3%, показват 
изчисленията на министерството. Освен това към края на септември валутната структура на държавния дълг има следните 
стойности: 78,6% е в евро, 20,4% - в левове, 0,4% - в щатски долари, и 0,6% в други валути. 
Извършените плащания по държавния дълг за периода от началото на 2015 г. до края на септември възлизат на 3,54 млрд. 
евро, от които 3,24 млрд. евро са за погашения и 305,85 млн. евро. лихви. Само през септември са платени общо 632,38 
млн. евро. 
Към края на септември номиналният държавногарантиран дълг е 296,7 млн. евро, като 25 млн. евро от него са вътрешните 
държавни гаранции. Спрямо предходния месец размерът на държавногарантирания дълг се свива с приблизително 9,1 
млн. евро. Спада МФ отдава основно на извършените погашения по външните държавногарантирани заеми. 
Относителният му дял спрямо БВП е 0,7% и остава непроменен от юни насам. От началото на годината плащанията по 
държавногарантирания дълг са в размер на 59,74 млн. евро, като 53,8 млн. евро са погашения по главници и 5,94 млн. евро 
– по лихви. 
По силата на чл. 18 от Закона за държавния дълг държавногарантираният дълг представлява всички финансови 
задължения, за които Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на държавата при спазване изискванията 
на Конституцията. 
На вътрешния пазар държавата предоставя гаранции по силата на Закона за студентското кредитиране, а по външните 
задължения – за проекти към Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и други. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Започва редовната есенна мисия на МВФ в България 
От днес започва редовната есенна мисия на Международния валутен фонд в България. Това е първото посещение на екипа 
на Мишел Шанън след смяната на ръководството на БНБ. 
При последната си мисия експертите от Международния валутен фонд отправиха основно препоръки към реформата в 
пенсионната система. През пролетта те дойдоха в България в разгара на дебатите по възможността за преместване на 
парите за втора пенсия в държавното обществено осигуряване. 
Международният валутен фонд помага с експертиза на страната ни за преструктурирането на банковия надзор. През 
пролетта от Фонда определиха банковата система като "стабилна", защото въпреки шоковете през лятото, е запазила 
високата си ликвидност и добра капиталова адекватност. 
По традиция есенната мисия на Международния валутен фонд съвпада с работата по бюджета за следващата година. 
 
 
 
 


