Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Информационна агенция БГНЕС
√ Васил Велев: Реформите закъсняват, трябва ни воля за промени
Необходима е повече твърдост и воля за промени. Финансовият министър очевидно се стреми към по-бърза консолидация
и заздравяване на финансовата дисциплина, но всички останали министри се надпреварват кой да иска повече пари,
вместо да правят реформи. Закъсняват реформите в цели сектори от държавната администрация до реформирането на
трудовата експертиза. Плюсовете на проектобюджета Силните страни на бюджета са: 1. Запазването на данъчната
стабилност при сравнително ниски нива на преките данъци; 2. Стремежът да се ограничи преразпределителната роля на
бюджета под 40% - в този проектобюджет процентът е 39.4, т.е. не се изземват от домакинствата и бизнеса значителни
средства, които да се преразпределят и управляват от държавната администрация, а се оставят на хората и фирмите. 3.
Ускорената консолидация - свиването на дефицита с по-бърз темп, отколкото предвиждаше пролетната средносрочна
прогноза. Реалистични ли са цифрите Заложеният ръст на БВП от 2,1% е твърде оптимистичен. Нашата прогноза е за помалък ръст - от 1,3 до 1,5% на БВП. Считаме, че в прогнозата, която се прави, не са взети предвид негативите от няколко
фактора. Увеличаването на цените на електрическата енергия за индустрията, двойното поскъпване на компонентата
„задължение към обществото“ от 1 август вече се отразява. Това обаче ще бъде уловено от статистиката за следващата
година. Проектът за бюджет не е калкулирал този пасив. Бежанската криза – все още няма яснота какво ще бъде нейното
влияние, но тя вече се отразява върху нашите доставки и води до разколебаване на инвеститорите. Грубото
административно вмешателство на пазара на труда чрез непремерения пореден ръст на минималната работна заплата
/МРЗ/, което няма икономическа основа. Напомняме, че за 2 години минималната работна заплата се определя
административно. Тя не е договорена между работодатели и синдикати. Ръстът е 24% при ръст на БВП от порядъка на 12% за тези две години. Също така административното разпростиране на значителен ръст на минималните осигурителни
доходи, т.нар. прагове – 7,5% плюс наложената минимална заплата. Тези административни намеси на пазара на труда
безспорно ще ограничат съживяването на заетостта. Увеличаването на минималната работна заплата през второто
полугодие на тази година вече дава отражение. Подценява се и негативният ефект от разменените санкции между
Европейския съюз и Русия, както и кризата в Гърция. Прогнозата за ръст на БВП трябва да е за по-нисък ръст, да има
заложен буфер в бюджета при сегашната ситуация, в случай че не се сбъдне оптимистичната прогноза за ръст от 2,1%, за
да не се увеличи бюджетният дефицит. Апелираме или за по-умерена прогноза, или за буфер в бюджета, за да не се стигне
до нова актуализация на бюджета. Живот на заем През последните години от 2009 г. насам ние харчим повече, отколкото
изкарваме, т.е. бюджетите са на дефицит. Разликата отива в увеличаване на държавния дълг. За тези години той се удвои
като процент от БВП, а и в абсолютен размер. За да се спре тази негативна тенденция трябва да се върви към консолидация
и бюджети с нулев дефицит. Ние бихме подкрепили един по-амбициозен бюджет, насочен към реформи, към
заздравяване на финансовата дисциплина. Тази година поради отсъствие на реформи в структурите на сигурността в МВР
и другите силови ведомства се наложи актуализация на бюджета. 180 млн. лв. се дават допълнително на МВР през 2015 г.,
като по-голямата част от тази сума е за заплати. Ние продължаваме да поддържаме голяма численост на персонала в МВР
на глава от населението, като по този показател сме шампиони. В същото време имаме ниска ефективност, за което говори
фактът, че работодателите плащат за още 200 000 охранители. Ако нямаме реформи в такива системи, ще продължаваме
с такива дефицити, които ще продължат да се отразяват в дълга. Този дълг не е без пари. Там вече има лихви, които са над
1 милиард годишно. /БГНЕС

1

pik.bg
√ Васил Велев: Реформите закъсняват, трябва ни воля за промени
Необходима е повече твърдост и воля за промени. Финансовият министър очевидно се стреми към по-бърза консолидация
и заздравяване на финансовата дисциплина, но всички останали министри се надпреварват кой да иска повече пари,
вместо да правят реформи, съобщи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Закъсняват реформите в цели сектори от държавната администрация до реформирането на трудовата експертиза.
Плюсовете на проектобюджета Силните страни на бюджета са:
1. Запазването на данъчната стабилност при сравнително ниски нива на преките данъци;
2. Стремежът да се ограничи преразпределителната роля на бюджета под 40% - в този проектобюджет процентът е 39.4,
т.е. не се изземват от домакинствата и бизнеса значителни средства, които да се преразпределят и управляват от
държавната администрация, а се оставят на хората и фирмите.
3. Ускорената консолидация - свиването на дефицита с по-бърз темп, отколкото предвиждаше пролетната средносрочна
прогноза.
Реалистични ли са цифрите
Заложеният ръст на БВП от 2,1% е твърде оптимистичен. Нашата прогноза е за по-малък ръст - от 1,3 до 1,5% на БВП.
Считаме, че в прогнозата, която се прави, не са взети предвид негативите от няколко фактора. Увеличаването на цените на
електрическата енергия за индустрията, двойното поскъпване на компонентата „задължение към обществото“ от 1 август
вече се отразява. Това обаче ще бъде уловено от статистиката за следващата година.
Проектът за бюджет не е калкулирал този пасив. Бежанската криза – все още няма яснота какво ще бъде нейното влияние,
но тя вече се отразява върху нашите доставки и води до разколебаване на инвеститорите. Грубото административно
вмешателство на пазара на труда чрез непремерения пореден ръст на минималната работна заплата /МРЗ/, което няма
икономическа основа.
Напомняме, че за 2 години минималната работна заплата се определя административно. Тя не е договорена между
работодатели и синдикати. Ръстът е 24% при ръст на БВП от порядъка на 1-2% за тези две години. Също така
административното разпростиране на значителен ръст на минималните осигурителни доходи, т.нар. прагове – 7,5% плюс
наложената минимална заплата. Тези административни намеси на пазара на труда безспорно ще ограничат съживяването
на заетостта. Увеличаването на минималната работна заплата през второто полугодие на тази година вече дава отражение.
Подценява се и негативният ефект от разменените санкции между Европейския съюз и Русия, както и кризата в Гърция.
Прогнозата за ръст на БВП трябва да е за по-нисък ръст, да има заложен буфер в бюджета при сегашната ситуация, в случай
че не се сбъдне оптимистичната прогноза за ръст от 2,1%, за да не се увеличи бюджетният дефицит. Апелираме или за поумерена прогноза, или за буфер в бюджета, за да не се стигне до нова актуализация на бюджета.
Живот на заем
През последните години от 2009 г. насам ние харчим повече, отколкото изкарваме, т.е. бюджетите са на дефицит.
Разликата отива в увеличаване на държавния дълг. За тези години той се удвои като процент от БВП, а и в абсолютен
размер. За да се спре тази негативна тенденция трябва да се върви към консолидация и бюджети с нулев дефицит. Ние
бихме подкрепили един по-амбициозен бюджет, насочен към реформи, към заздравяване на финансовата дисциплина.
Тази година поради отсъствие на реформи в структурите на сигурността в МВР и другите силови ведомства се наложи
актуализация на бюджета. 180 млн. лв. се дават допълнително на МВР през 2015 г., като по-голямата част от тази сума е за
заплати. Ние продължаваме да поддържаме голяма численост на персонала в МВР на глава от населението, като по този
показател сме шампиони. В същото време имаме ниска ефективност, за което говори фактът, че работодателите плащат за
още 200 000 охранители.
Ако нямаме реформи в такива системи, ще продължаваме с такива дефицити, които ще продължат да се отразяват в дълга.
Този дълг не е без пари. Там вече има лихви, които са над 1 милиард годишно.
vuzf.bg
√ Конференция на тема: „Ефектът от първите седем - поуки и предизвикателства в усвояването на европейските
фондове за периода 2007-2014 г.“
Окончателното приключване на европейските проекти за финансовия период 2007-2014 г. е повод да бъде направена
оценка на ефективността, с която финансовите инструменти на ЕС са използвани в подкрепа на българските граждани.
С тази цел Институтът за стратегии и анализи (ИСА) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организират
конференция на тема: „Ефектът от първите седем - поуки и предизвикателства в усвояването на европейските фондове за
периода 2007-2014 г.“, която ще се състои под патронажа на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по
европейските фондове и икономическата политика на Р България. Замисълът на събитието е да се направи цялостна
оценка в усвояването на европейските средства през първия седемгодишен период от членството на България в ЕС.
Форумът ще се състои на 17 ноември 2015 г. от 9,30 до 14 часа във ВУЗФ, гр. София, кв. Овча купел” ул. „Гусла“ 1.
Участие в конференцията ще вземат вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов,
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, ректорът на Химико-технологичния университет
проф. д-р Митко Георгиев, главният научен секретар на БАН проф. дбн Евдокия Пашева, кметът на община Стара Загора
Живко Тодоров, представители на научни звена, малки и средни предприятия, успешно реализирали проекти с европейско
финансиране.
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Акцент в програмата ще бъде поставен върху ефекта на европейската подкрепа за развитие на науката и иновациите в
България.
На базата на експозетата, изказванията и анализа на обратните връзки, ще бъде отпечатан сборник с материали от форума
и ще бъдат изведени най-важните акценти и идеи, в подкрепа на по-висока ефективност в усвояването на европейските
средства до 2020 г.
znews.bg
√ РАБОТОДАТЕЛИТЕ С ТВЪРДА ПОДКРЕПА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ПРОТЕСТИ БИЛИ НЕПРИЕМЛИВИ
Работодателите твърдо подкрепят желанието на правителството да започне реформи в сектор „Сигурност".
Това се посочва в декларация на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), съобщиха от пресцентъра на БСК.
Документът е изпратен до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, министър-председателя Бойко Борисов,
министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Национално представителните работодателски организации в България са силно обезпокоени от вълната от полицейски
протести в страната. Според бизнеса начинът на провеждане на протеста е неприемлив, но много по-неприемливи са
исканията на протестиращите.
На практика, това са искания за спиране на всякакви реформи в сектор „Сигурност", смятат от организациите.
Според работодателите обществото няма усещането да са гарантирани сигурността, достойнството и имота на гражданите.
В декларацията се посочва, че криминалната престъпност във всичките ѝ форми нанася тежки щети, както на икономиката,
така и на личния живот на гражданите. В същото време България е в челото на световната класация по брой полицаи на
100 000 души население, се допълва в декларацията.
Работодателските организации призовават министъра на вътрешните работи да създаде реално работещ социален диалог
във ведомството си, за да може да се постигнат нови, справедливи форми на отчитане на личния принос на служителите в
работата по опазване на обществения ред, живота, достойнството и имуществото на гражданите.
inlife.bg
√ Бизнесът подкрепя кабинета за реформата в МВР
Работодателите изразяват твърда подкрепа за желанието на правителството да започне реформи в сектор „Сигурност“,
съобщава dir.bg. Това се казва в декларация на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска
камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
съобщиха от пресцентъра на БСК.
Документът е изпратен до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, министър-председателя Бойко Борисов,
министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Представителите на бизнеса подчертават, че са силно обезпокоени от вълната от полицейски протести в страната. Според
бизнеса начинът на провеждане на протеста е неприемлив, но много по-неприемливи са исканията на протестиращите.
На практика, това са искания за спиране на всякакви реформи в сектор „Сигурност“, смятат от организациите.
Те подчертават, че дълбоко уважават труда на почтените полицаи и си дават сметка за стреса в работата им.
„Не можем обаче, да не отбележим, че има много други икономически дейности и професии, където отговорността и
стресовите ситуации не са по-малки, но работещите съвсем не се ползват от подобен „социален пакет“. Никои други
трудещи се в България нямат подобни привилегии при пенсиониране“, изтъкват представителите на бизнеса.
Според тях обществото няма усещането да са гарантирани сигурността, достойнството и имота на гражданите, а
криминалната престъпност във всичките й форми нанася тежки щети, както на икономиката, така и на личния живот на
хората.
„В същото време, България е в челото на световната класация по брой полицаи на 100 000 души население“, се допълва в
декларацията.
Бизнесът призовава полицейските синдикати да осъзнаят, че е дошъл моментът, в който трябва да се разделим с много
стари и порочни практики. Без алтернатива е и въпросът със съкращаването на надутия чиновнически щат в МВР и
прекатегоризирането на тези служители в трета категория труд, допълват работодателите.
Те призовават министър Румяна Бъчварова да създаде реално работещ социален диалог във ведомството си, за да може
да се постигнат нови, справедливи форми на отчитане на личния принос на служителите при опазване на обществения
ред, живота, достойнството и имуществото на гражданите.
novinaria.bg
√ Бизнесът: Не ни трябват толкова полицаи. Привилегиите им са вредни
Национално представителните работодателски организации в България излязоха с обща изключително остра декларация
срещу полицейските протести. Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара,
Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България МВР все
по-малко работи в интерес на гражданите на България и полицаите са се вкопчили в напълно незаслужени привилегии,
които им осигуряват позицията на "галеници на властта".
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Работодателските организации настояват и за драстично орязване на броя на служителите на МВР.
Декларацията е изпратена до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, министър-председателя Бойко Борисов,
министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Днес сагата около полицейското недоволство премина през няколко етапа.
Първо правителството отстъпи за 20-те заплати при напускане на полицаите.
После отново имаше недоволство и блокади от страна на служители на МВР.
А накрая полицейските синдикати и министър Бъчварова отново не намериха общ език.
Следва пълният текст на декларацията на работодателските организации:
„Национално представителните работодателски организации в България са силно обезпокоени от вълната от полицейски
протести в страната. Безпокойство будят, както начинът, по който се извършват протестите, така и ЦЕЛИТЕ на протеста.
Несъмнено, начинът на провеждане на протеста беше неприемлив, но много по-неприемливи са исканията на
протестиращите. На практика, това саискания за спиране на всякакви реформи в сектор „Сигурност“ и за придържане към
сегашното положение на получаване на привилегии и социални придобивки, без да има каквито и да са индикатори,
критерии и измерители, доколко въпросните привилегии са заслужени.
Напълно неприемливо е липсата на материално-техническа обезпеченост за дейността на органите на реда да се посочва
като аргумент за възпрепятстване на реформата в пенсионното осигуряване. Убедени сме, че превръщането на
осигурените по чл. 69-70 от КСО в особен вид каста е вредно и за осигурителната система, и за обществото като цяло. Както
сме убедени, че заетите в системата на МВР трябва да разполагат с необходимото оборудване, технически и материални
средства, за да изпълняват качествено задълженията си.
Солидарният характер на осигурителната система предполага и солидарно участие в нея на всички представители на
обществото, вкл. на заетите в специалните ведомства. Тежестта на реформите трябва да бъде понесена пропорционално
от всички българи и не следва от това задължение да бъдат освобождавани определени обществени групи или съсловия.
Увеличаването на възрастта за пенсиониране на заетите в МВР е в унисон с промените в условията за пенсиониране на
останалите български граждани.
Обществото няма усещането да са гарантирани сигурността, достойнството и имота на гражданите. Криминалната
престъпност във всичките й форми нанася тежки щети, както на икономиката, така и на личния живот на гражданите. В
същото време, България е в челото на световната класация по брой полицаи на 100 000 души население, редом със страни
като Русия и Алжир, където има несравнимо по-високи нива на терористични заплахи и проблеми с вътрешния ред.
Различни източници дават различни данни, но присъствието ни в топ 10 на световните полицейски КОЛИЧЕСТВЕНИ
класации е факт. Нещо повече – липсата на ефективност в сектор „Сигурност“ води до това, че индустрията и гражданите
издържат още едно МВР под формата на частен охранителен сектор.
На фона на нарастващото обществено недоволство от работата на полицията и непропорционално големия брой на
заетите в МВР, поведението и претенциите на протестиращите са, меко казано, неуместни. По същество, протестът е опит
за силово запазване на статуквото в една нереформирана система, която с всеки изминал ден се превръща все по-малко в
стожер на законността и все повече в място за лично облагодетелстване на определен кръг хора, за сметка на
данъкоплатците.
Дълбоко уважаваме труда на почтените полицаи и си даваме сметка за свързаните с него трудности, стрес и проблеми на
съчетаване на професионалния и личния живот. Не можем, обаче, да не отбележим, че има много други икономически
дейности и професии, където отговорността и стресовите ситуации не са по-малки, но работещите съвсем не се ползват от
одобен „социален пакет“. Никои други трудещи се в България нямат подобни привилегии при пенсиониране, нито подобни
„социални пакети“ и подобни надбавки за прослужено време. По тези показатели служителите в сектор „Сигурност“ могат
да бъдат определени като „галеници на обществото“, респективно – на властта.
Ето защо, изразяваме твърдата си подкрепа за желанието на правителството да започне реформи в сектор „Сигурност“.
Обръщаме се към изпълнителната и законодателната власт с призив да НЕ отстъпват от принципната позиция, че сегашното
положение НЕ може да се запази повече. Преговори може и трябва да се водят, но не бива да се отстъпва от принципната
позиция, че част от привилегиите на работещите в сектор „Сигурност“ са в разрез с приетото за цялото общество, както и
че социалните придобивки на служителите от сектора не почиват на НИКАКВА реална преценка на база постигнати
резултати.
Призоваваме полицейските синдикати да осъзнаят, че е дошъл моментът, в който трябва да се разделим с много стари и
порочни практики. Без алтернатива е и въпросът със съкращаването на надутия чиновнически щат в МВР и
прекатегоризирането на тези служители в трета категория труд.
Призоваваме Министъра на вътрешните работи да създаде реално работещ социален диалог във ведомството си, за да
може да се постигнат нови, справедливи форми на отчитане на личния принос на служителите в работата по опазване на
обществения ред, живота, достойнството и имуществото на гражданите.“

4

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Еврокомисията увеличи очакванията си за ръста на българската икономика
Европейската комисия (ЕК) повиши очакванията си за икономическия растеж на България през тази година до 1,7%.
Това е записано в актуалната есенна икономическа прогноза на институцията
Предишната прогноза беше за ръст на българския брутен вътрешен продукт (БВП) от 1%.
За 2016 г. Брюксел очаква икономиката на България леко да забави растежа си до 1,5%, а през 2017 г. да запише повишение
от 2%. Предишната прогноза за 2016 г. беше за ръст от 1,3 на сто.
За инфлацията ЕК очаква да остане ниска през тази година – само 0,1%, и да се ускори до 1% догодина и 1,6% през 2017 г.
Брюксел очаква да продължи плавният спад на безработицата в България. През тази година нивото ѝ ще достигне 10,1%
от 11,4% през миналата, а през следващите две години да се понижи съответно до 9,4% и 8,8%.
Очаква се и плавно нарастване на държавния дълг – до 31,8% от БВП за 2015 г., 32,8% за 2016 г. и 33,6% за 2017 г. За
бюджетния дефицит се очаква да се понижи до 2,8% през тази година и 2,7% през следващата, като ще се задържи на
същото ниво през 2017 г.
Прогнозата на Еврокомисията за българската икономика е малко по-песимистична в сравнение с очакванията на
Министерството на финансите. Припомняме, че през октомври ведомството ревизира в положителна посока прогнозата
си за икономическия растеж за периода 2015-2018 г. За тази година ведомството очакваше ръст от 2%, а за следващите две
години – съответно 2,5% и 2,7%. В проектобюджета за 2016 г. обаче още веднъж са ревизирани прогнозите на
министерството за следващите две години - до съответно 2,1% и 2,5%.
Финансовото министерство прогнозира също така, че безработицата ще спадне до 8% в края на периода, средногодишният
ръст на доходите да достигне 5 на сто, а инфлацията – 1,9%.
Прогнозите на различни компании и институции за БВП на България през тази и следващата година варират в относително
тесни граници, сочат данните на Bloomberg. В частния сектор най-песимистично настроени са анализаторите на Moody's и
Fitch Ratings, които очакват българската икономика да нарасне с 1,2% през 2015 г., докато най-оптимистични са от Unicredit
с прогноза за ръст от 2,1%.
За следващата година най-ниската прогноза е на Fitch Ratings и Capital Economic, които очакват повишение от 1,5 на сто, а
най-високата е за 2,7 на сто и е на IHS Economics.
Очакванията на различни институции за ръста на БВП тази година варират от 0,8% на Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР), през 1,1% на Световната банка (СБ) до 1,7% на Международния валутен фонд (МВФ).
На пресконференцията на ЕК по повод публикуването на новите икономически прогнози еврокомисарят по
икономическите въпроси Пиер Московиси коментира в отговор на въпрос дали има риск от процедура за прекомерен
бюджетен дефицит спрямо България при положение, че правителството ще ревизира бюджета за тази година и дефицитът
ще достигне трите процента, регламентирани в европейските договори, Московиси отговори, че според прогнозите на ЕК
дефицитът ще достигне 2,7-2,8% и засега не може да се даде отговор на подобно запитване.
Растежът в ЕС и еврозоната
ЕК прогнозира, че БВП на еврозоната ще нарасне с 1,6% през 2015 г., с 1,8% през 2016 г. и с 1,9% през 2017 г. За ЕС като
цяло се очаква реалният БВП да се увеличи с 1,9% през тази година, с 2,0% през 2016 г. и с 2,1% през 2017 г.
Според прогнозата заетостта в еврозоната ще нарасне с по 0,9% през тази и през следващата година и с 1% през 2017 г. В
ЕС се очаква заетостта да се увеличи с 1% през тази година и с по 0,9% през 2016 и 2017 г. Като цяло се очаква безработицата
да продължи да намалява само постепенно със значителни различия между страните членки. Според прогнозата
безработицата в еврозоната ще спадне от 11% през тази година до 10,6% през следващата година и 10,3% през 2017 г., а в
ЕС като цяло – от 9,5% през тази година до съответно 9,2% и 8,9% през 2016 и 2017 г.
Очаква се през 2015 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната да спадне до 2% благодарение на предишните
усилия за фискална консолидация, цикличното повишаване на икономическата активност и, в по-малка степен, по-ниските
лихвени разходи. До 2017 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната би трябвало да намалее до 1,5%.
Очаква се фискалната позиция в еврозоната да остане до голяма степен неутрална. Според прогнозата съотношението на
дълга към БВП на еврозоната ще се понижи от пика си от 94,5% през 2014 г. до 91,3% през 2017 г. Очаква се съотношението
на дефицита към БВП в целия ЕС да намалее от прогнозни 2,5% през тази година до 1,6% през 2017 г., а съотношението на
дълга към БВП да се понижи от прогнозни 85,8% през тази година до 87,8% през 2017 г.
Като цяло Брюксел смята, че икономическото възстановяване на региона, което навлезе в третата си година, ще продължи
с умерени темпове през следващата година, въпреки по-трудните условия в световната икономика. Институцията признава
обаче, че темповете на зъвстановяване остават бавни.
Въздействието на положителните фактори отслабва, а в същото време се появяват нови предизвикателства, като
забавянето на растежа на бързо развиващите се пазарни икономики и световната търговия и продължаващото
геополитическо напрежение, посочват от ЕК в доклада си.
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Очаква се благодарение на други фактори, като например по-добрите резултати в областта на заетостта, подкрепящи
реалния разполагаем доход, по-благоприятните условия за кредитиране, по-високите инвестиции и напредъкът по
отношение на намаляването на финансовата задлъжнялост, темпът на растеж да устои на предизвикателствата през 2016
и 2017 г. В някои страни положителното въздействие на структурните реформи ще допринесе допълнително за
подпомагане на растежа, коментират от Брюксел.
„Еврозоната показва устойчивост на външни тенденции, като например спада на световната търговия, и това е
окуражаващо.За поддържането и укрепването на възстановяването е необходимо да се възползваме от тези временни
попътни ветрове и да провеждаме отговорна политика в областта на публичните финанси, да насърчаваме инвестициите
и да извършим структурни реформи за повишаване на конкурентоспособността“, коментира зам.-председателят на ЕК
Валдис Домбровскис, който отговаря за еврото и социалния диалог.
„Гледайки към 2016 г., виждаме, че растежът се засилва, а безработицата и бюджетните дефицити намаляват.В същото
време положителните промени не се усещат еднакво навсякъде – особено в еврозоната сближаването не протича
достатъчно бързо.Остават основни предизвикателства – недостатъчно инвестиции, икономически структури, които
задържат заетостта и растежа, и трайно високи равнища на частен и публичен дълг.Те изискват смели и решителни
политически действия през 2016 г., особено в условията на несигурни перспективи в световен мащаб“, допълни
еврокомисарят по икономическите въпроси Пиер Московиси.
√ Външно въвежда електронни консулски услуги
Министерството на външните работи (МВнР) въвежда електронно управление на консулските услуги, за да спести време и
средства на българите в чужбина. Това обяви на специална пресконференция Раковски Лашев, директор на дирекция
"Консулски отношения" в МВнР.
Досега българските граждани, живеещи зад граница трябваше да пътуват до най-близката консулска служба, за да подадат
заявление за издаване на лични карти, паспорти и шофьорски книжки. Това бе проблем най-вече за хората в страните,
където България няма дипломатическа мисия или пък посолствата и консулските отдели са много далече.
Освен на гражданите новата система е в помощ и на нотариусите и представителите на бизнеса, защото спестява време за
проверка на заверки, извършени в консулските и дипломатически представителства на страната извън граница, обясниха
още от МВнР.
√ Горанов представя доклад за фалита на КТБ
Министърът на финансите Владислав Горанов ще представи пред депутатите резултатите от доклада на Разследващата
международна компания за фалита на КТБ.
В рамките на петъчния парламентарен контрол освен Горанов на депутатски въпроси ще отговарят още министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на правосъдието Христо Иванов, здравният
министър Петър Москов и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
√ Шефът на банков надзор: Стрес тестове няма да стреснат банките, стабилни са
Председателят на банковата асоциация Петър Андронов формулира плюсовете от тях, но и някои рискове
Реформата на банковия надзор започна и тя ще повиши неговата ефективност. “Усилията ни ще бъдат насочени към
постигане на пълно съответствие с базелските принципи, които са международно признати.” Това заяви подуправителят
на БНБ Димитър Костов и шеф на “Банков надзор” на семинар „Финансова стабилност”, който събра банкери, финаннисти,
анализатори.
“Да, вярно е, че надзорът бе упрекван в какво ли не, особено след проблемите с КТБ, каза Костов. Но ще цитирам
белгийски колега от среща на върха - надзорът трябва да е готов от него да искат взаимноизключващи се неща, а накрая
да е виновен за всичко, каза Костов. Той добави още, че не приема много от констатациите в одита на Сметната палата,
който бе обявен преди дни.
Костов бе категоричен, че изпълнението на някои от препоръките би отдалечило надзора от международно признати
принципи като базелските. И даде пример с препоръката да се изработят различни от тези на държавата критерии за
оценка на конфликт на интереси. Ако направим аналогия и приложим това към тези, които надзирават уличното движение,
според препоръката те трябва да не припарват до автобус или кола, даде пример Костов.
Той препоръча на колегите си банкери да продължат да се готвят за предстоящите стрестестове и оценка на активите.
Според Костов банките ни са капитализирани, с достатъчно буфери и ликвидност. Той бе категоричен, че не очаква никакви
сътресения в системата заради тях. Бившият кандидат за управител на БНБ Григорий Вазов го провокира, като сравни
системата на банките с клас, в който заради слабия ученик КТБ сега всички са на изпити.
Костов обаче бе категоричен, че оценката на активите и стрес тестовете са нещо нормално за всички банкови системи по
света, че обичайно те се провеждат през определени периоди от време и повишават устойчивостта на системата и на всяка
банка от външни и вътрешни рискове.
Стрес тестовете не се правят заради слабите ученици, а за да бъде класът поготвен. Те са инвестиция в сигурност и на
държавата, и на системата, заяви Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България. Той изброи няколко
плюса от тях- дългосрочно повишаване на доверието към банките, изчистване на портфейлите им от отровни активи,
допълнително капитализиране и консолидиране на системата. Андронов предупреди и за рискове - временно свиване на
кредитната активност, повишаване на взискателността към искателите на заеми, голямо обществено внимание и опасност
от изкривяване на някои факти, нужда от допълнителен капитал за някои банки, допълнителни инвестиции в системи за
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отчитане и контрол. Адронов бе категоричен, че ако подготовката е добра, крайният резултат ще е добър. И даде пример
с тестове в еврозоната, при които от `135 банки само 12 са имали нужда от набиране на капитал.
Очакваше се Асоциация “Банка на годината” да избере банка на 2015 г. До приключване на броя името на печелившия
трезор не бе огласено.
√ Ето защо всички банки ще преминат стрес теста на ЕС през 2016 г.
Петдесет и три банки от Европейския съюз (ЕС) ще бъдат подложени на стрес тест през 2016 г. Резултатите от него се очаква
да се различават в едно отношение в сравнение с тези от предишните години - нито една от финансовите институции няма
да се провали на него, твърди Bloomberg.
Причината за това се крие в потвърждението на Европейския банков орган, че стрес-теста няма да е съди за състоянието
на банките според техния капитал. От структурата обясняват, че резултатите ще бъдат използвани от надзорните органи на
съюза за изготвянето на годишния преглед на устойчивостта на европейските банки. Изводите ще бъдат направени на база
на източниците на капитал, както и на капиталовите планове на кредиторите, пише Money.bg.
През 2014 г., за да преминат стрес теста, финансовите институции на Стария континент не трябваше да имат лоши
(необслужвани) кредити в размер по-голям от 8% от общия размер на заемите. Тогава 24 банки се провалиха с общ
капиталов дефицит от 24,6 млрд. евро.
"Целта на тестовете е да подпомогнат надзора в сферата и да се оцени устойчивостта на европейската банкова система
при евентуална криза", обясняват от Европейския банков орган.
Очаква се в теста през следващата година да бъдат включени общо 70% от кредиторите в рамките на ЕС плюс такива от
Норвегия. Те ще трябва да отговарят на условието за минимум 30 млрд. евро капитал. Според този критерий в стрес
тестовете ще бъдат включени само най-големите финансови институции в ЕС. Това от своя страна минимизира шанса някоя
от тях да се провали.
Най-много представители ще има от Германия - общо 10. В това число влизат Deutsche Bank AG, Commerzbank AG и
Volkswagen Financial Services AG.
Испания и Франция ще имат по 6 банки всяка, от които BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Banco Santander SA.
Инспектирани ще бъдат още четири италиански банки, както и UniCredit SpA.
Великобританската банкова система ще бъде представена от HSBC Holdings Plc and Barclays Plc. В списъка влизат още по
четири холандски и шведски кредитора.
Пълните изисквания за успешното преминаване на стрес теста трябва да бъдат ясни до края на февруари 2016 г.
Резултатите от него ще станат известни през третото тримесечие на годината.
Вестник Капитал Daily
√ Европейската комисия предвижда по-слаб растеж в България през 2016 г.
Негативно върху българската икономика ще се отрази слабото усвояване на европейските фондове
Икономическият растеж в България през 2016 г. ще се забави до 1.5%, показват данните от есенната прогноза на
Европейската комисия, които бяха представени в четвъртък. Цитираното число е значително под очакванията на
Министерството на финансите, което планира бюджета за следващата година при очакван реален растеж на брутния
вътрешен продукт (БВП) от 2.1%. Комисията е доста по-консервативна в прогнозите си за целия тригодишен период: през
2015 г. реалният растеж ще бъде 1.7%, а през 2017 г. - 2%. От ведомството на Владислав Горанов очакват съответно 2 и
2.5%.
В своя доклад ЕК посочва, че икономическото възстановяване на еврозоната и на Европейския съюз като цяло ще
продължи през следващата година, но с умерен темп. Посочва се още, че отслабва въздействието на положителните
фактори – падащите цени на петрола, експанзионистичната парична политика и относително ниската стойност на еврото.
В същото време се появяват нови предизвикателства като забавянето на растежа на бързоразвиващите се пазарни
икономики и световната търговия, както и продължаващото геополитическо напрежение, е записано в документа.
Подобрение на прогнозата
Въпреки че комисията е по-консервативна в своите прогнози, все пак има подобрение спрямо пролетния доклад. При
очакванията за 2016 г. се вижда, че България ще се представи по-добре спрямо пролетната прогноза по отношение на
икономическия растеж, инвестициите, безработицата и баланса по текущата сметка. Ако обаче сравним показателите с
тези за 2015 г., тогава вече има влошаване. По-слабият икономическия растеж догодина спрямо 2015 г. ще се дължи в найголяма степен на забавянето при усвояването на европейски средства. Това, заедно с износа и по-ниските цени на
горивата, ще е двигателят на растежа през тази година. Вътрешното потребление губи част от приноса си, но се очаква той
да се върне през 2017 г.
За разлика от потреблението прогнозите за износа са добри в средносрочен план. Тук факторите за растеж са свързани
най-вече с по-голямото търсене от държавите в ЕС. Също така експортните компании ще продължат да печелят от пониския курс на еврото, към което е вързан левът. Това ще дава предимство на българските износители към държавите,
които не използват единната валута.
Експортно ориентираната индустрия ще подпомогне и пазара на труда през следващите две години. Като се добави и
застаряващото население, ЕК очаква безработицата да намалее до 8.8% в края на периода, е записано в прогнозата.
Фискални отклонения
Европейската комисия прави прогноза за бюджетния дефицит и дълга, която също се различава в значителна степен от
тази на правителството. Според европейските експерти дългът на правителството ще расте през всяка от следващите две
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години, като в края на 2017 г. ще достигне 33.6% от БВП. В макрорамката към средносрочната бюджетна прогноза
Министерството на финансите е записало, че очаква намаляваща тенденция, като в края тригодишния период
съотношението дълг/БВП ще бъде 28.9%. Част от разминаването се дължи на факта, че комисията очаква по-малък БВП в
номинално отношение.
Все пак комисията отчита подобряването при дефицита на държавата. През 2014 г. Евростат регистрира рекордните 5.8%
на начислена основа. Сега прогнозите са за слизане до 2.7% в края на тригодишния период. В анализа на ЕК е записано, че
причините за подобрението са затягането на фискалната дисциплина и по-добрата събираемост на данъчните приходи.
ЕБВР увеличава икономическата прогноза за България
За разлика от Европейската комисия прогнозата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се приближава
до тези на правителството. В есенния икономически доклад анализаторите на институцията са записали, че реалният
растеж през тази година ще бъде 1.8%, а през следващата – 2%. Финансовата институция подобрява прогнозата си спрямо
пролетта с около 0.5 процентни пункта за всяка от двете години.
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√ За злоупотреби на енергийната борса все още няма санкции
Тепърва депутатите трябва да променят закона и да определят размера на наказанията
Въпреки че до началото на дейността на електроенергийната борса остава малко повече от месец, все още в
законодателството липсват текстове, които да предвиждат санкции при злоупотреби и манипулиране на пазара. Това
стана ясно по време на заседание на парламентарната комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и
водно регулиране.
Според европейските директиви наказанията трябва изрично да се определят от закона. Депутатите останаха изненадани
от това изискване и обвиниха енергийния регулатор, че не е предложил подобни текстове по-рано. Те изразиха и
притеснение, че в оставащия месец до започване на работа на борсата няма да успеят със законодателните процедури по
въвеждането на нужните поправки. "За мен борсата е гръмнала отвсякъде", коментира председателят на Патриотичния
фронт Валери Симеонов. Според председателя на регулатора Иван Иванов през първите месеци борсата може да работи
и без санкции, докато текстовете бъдат приети в закона. Това обаче създава опасности от злоупотреби на участващите на
нея компании, което може да опорочи идеята за постигането на пазарна цена на електроенергията чрез борсовата
търговия. Така или иначе през първите месеци от работата на борсата се очакват големи флуктуации в борсовата цена на
електроенергията, смятат експерти.
Кой ще продава на борсата
Енергията, която първоначално ще бъде продавана на борсата, ще бъде от двете държавни централи АЕЦ "Козлодуй" и
ТЕЦ "Maрица-изток 2", както и от водноелектрическите централи на Националната електрическа компания (НЕК). Доскоро
участието на НЕК е било под въпрос, тъй като не е било ясно дали компанията ще има достатъчно енергия, която да продава
на борсата, тъй като това зависи и от наличния воден ресурс. На заседанието на комисията не стана ясно какво количество
ще започне да се предлага на борсата и дали то ще е достатъчно за нейната ликвидност.
Според Иван Иванов няколко месеца след като борсата започне да функционира, на нея ще трябва да се продава цялото
произведено количество енергия в страната. Това включва енергията от възобновяеми източници и тази, произведена от
двете американски централи - ТЕЦ "AES Марица-изток 1" и "КонтурГлобал Maрица-изток 3", които имат дългосрочни
договори за изкупуване от НЕК. Разликата между борсовата цена и тази, за която те имат гарантирани договори, ще се
компенсира от фонда "Сигурност на електроенергийната система", в който се събират вноските от 5% от приходите на
производителите на енергия и от продажбата на квоти за вредни емисии. По този начин годишно ще се генерират общо
около 440 млн. лв., които обаче не са достатъчни. Недостигът ще се покрива от цената задължение към обществото, която
ще се плаща от всички потребители. Тя, както и мрежовите такси ще продължат да се определят от КЕВР, а на борсата ще
се определя цената само на енергията, напомни Иванов.
За да може цялата енергия да се продава на борсата, ще са нужни и законодателни промени, които да променят ролята на
НЕК, която в момента е задължена да купува енергията по преференциални цени.
Свобода за най-малките
Идеята на началото на борсовата търговия на енергия е пълната либерализация на пазара, което означава, че дори
битовите потребители трябва да могат да избират своя доставчик на електроенергия. В тази връзка депутатът Валентин
Николов от ГЕРБ настоя потребителите да имат лесен достъп до информация между какви продукти могат да избират. Иван
Иванов пък даде пример, че в страните от ЕС едва 15% от битовите потребители са избрали да сменят доставчика си.
√ Депутатите подкрепят акцизните поправки за "Булгартабак" и "Винпром Пещера"
ГЕРБ, ДПС, РБ и ПФ гласуваха по-ниски данъци за цигарите на двете фирми
Пореден законов подарък за двата местни производителя на цигари "Булгартабак" и "КТ Интернешънъл" (от групата
компании около "Винпром Пещера") беше подкрепен от управляващите от ГЕРБ, но и от депутатите от ДПС,
Реформаторския блок, Патриотичния фронт. Народните представители от бюджетната комисия единодушно подкрепиха
на второ четене и вмъкването на съвсем нов текст, който да ограничи конкуренцията на лидера в алкохола - "Винпром
Пещера".
Привилегиите идват през закона за акцизите. Там финансовият министър Владислав Горанов предложи от догодина
евтините цигари, които основно се произвеждат от двете фабрики, да поскъпнат минимално - с 20 стотинки, за сметка на
силно увеличение в ставката за скъпите, които се предлагат от чуждестранни компании и поскъпването им с 1 лев не е
проблем за управляващите.
Гласуването на ГЕРБ и ДПС беше очаквано. Първо, това е пореден текст в полза на местните цигарени производители предходният беше за отмяната на забраната за производство на цигарени гилзи - дейност на компания от групата
"Булгартабак". Преди почти година управляващите уж увеличиха митническия контрол над производителите на цигари и
алкохол, но вмъкнаха условие - Брюксел да разреши. Вече 11 месеца Министерството на финансите не е попитало и
съответно текстовете не се прилагат. За подкрепата на ДПС също има обяснение - "Булгартабак" се свързва с депутата от
партията Делян Пеевски, който отскоро директно притежава 5% дял в холдинга.
Единствено депутатите от БСП гласуваха против текста. Народните представители от Реформаторския блок, които
първоначално се обявиха срещу поправката, в крайна сметка гласуваха за нея. При този консенсус огромна е вероятността
подкрепата и при окончателното гласуване в зала да е почти пълна.
Управляващите обичат местните цигари
С гласуването бюджетната комисия на практика отмени собственото си решение от края на миналата година за въвеждане
на акцизен календар. Той предвиждаше плавно поскъпване на всички цигари от 2016 г., докато България достигне
изискванията на ЕК през 2018 г. да има минимален акциз от 90 евро за 1000 къса цигари.
Сега страната ни става една от четирите в ЕС, които увеличават адвалорната ставка (която зависи от цената) на цигарите.
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Поправката беше внесена по предложение на финансовия министър Владислав Горанов в последната вечер, преди
правителството да одобри проектозакона за акцизите. Мотивите му бяха, че така най-евтините цигари няма да поскъпнат
много.
Председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова призна, че депутатите наистина не държат на
думата си и изглеждат несериозно, но пък ако оставят досегашния календар, който трябваше да влезе в сила от началото
на 2016 г., евтините цигари ще поскъпнат, което ще доведе до повече сива икономика и отлив на акцизни приходи.
"Поправката е мислена само от гледна точка на потребителите, а не на производителите на цигари", обясни пред
комисията Стоянова, вероятно в отговор на логиката, че поправките се правят специално за местните производители
"Булгартабак" и "КТ Интернешънъл" ("Кингс табако"), чиито продукти са лидери в ниския ценови сегмент.
"Това, което казахте, като мотив за промяна на данъчния календар не отговаря на истината. И при предишния календар, и
сега поскъпването е идентично заради изискването на Европейската комисия за достигане на минималния акциз",
коментира пред комисията Михаил Михайлов от Imperial Tobacco – България, който се опита да попита защо по-скъпите
цигари се натоварват за сметка на по-евтините. Чуждестранните цигарени компании продължават да са на мнение, че
промяната на акцизните ставки е в полза само на местните производители и представлява удар срещу техните продукти.
"Смятаме, че приетите ставки отразяват тенденция, обратна на тенденцията в ЕС, която е за постепенно намаляване на
адвалорния компонент. Отново изразяваме разочарованието си от приетите нива и от признанието на депутатите, че не
си държат на думата и отменят приетия миналата година акцизен календар без практически обосновани аргументи. С
непредвидима бизнес среда няма как да се привличат чужди инвеститори в България", коментира Вержиния Джевелекова,
мениджър "Корпоративни отношения" на Philip Morris – България.
И малкият казан за ракия с контрол като голям
Изненадващо депутатите одобриха и нов текст, според който Агенция "Митници" ще контролира и най-малките казани за
варене на ракия с вместимост до 500 литра. Досега лимитът беше 1000 литра. Автор на предложението е Националната
лозаро-винарска камара, чийто член на управителния съвет Иван Папазов, който е и в борда на "Винпром Пещера", го
аргументира пред депутатите. Текстът, с който и малките казани ще бъдат контролирани от митниците като голям данъчен
склад, беше внесен от Емил Димитров-Ревизоро, депутата от Патриотичния фронт и одобрен от всички останали членове
на бюджетната комисия. Освен това той предложи и колегите му приеха малките казани да могат да варят ракия за
домашно ползване само от 1 юли до 31 декември, а през останалото време да не могат да работят.
Димитров коментира пред "Капитал", че това не е поправка "Винпром Пещера", а поправка "малки винпроми", които се
водят казани, не плащат никакъв акциз, а преработват количество, от което се очаква акциз от поне 100 млн. лв. за сварена
домашна ракия за лично ползване. "Не правим текст да забраним казаните за домашна ракия, отнася се до приходите в
бюджета", коментира той.
Според лозаро-винарската камара големите винпроми всяка година плащат 185 млн. лв. акциз за преработването на 200
хил тона грозде. В същото време в малките казани се вари същото количество, а през миналата година те са платили акцизи
около 700 хил. лв. В момента в митниците са регистрирани 2000 казана, а количеството платен акциз означава, че те
произвеждат 100-200 литра и това не оправдава съществуването им. Предложението им е да се регистрират и останалите
действащи около 4000 казана, което ще доведе до изсветляване на сектора и повече средства в бюджета. "Сметките ни са
само за гроздето, а от тях липсват около 100 хил. тона сливи, праскови и кайсии, от които също се вари ракия", допълни
Иван Папазов.
Според мотивите на камарата, за да се ограничи загубата на приходи от акцизи от незаконна дестилация, както и да не се
вари ракия от суровини с неясен произход през цялата година, периодът на варенето трябва да бъде лимитиран, а времето
от юли до ноември е съобразено със зреенето, беритбата и ферментацията на плодовете.
Нямаше информация откъде секторната организация знае, че количествата отиват в малките казани, а не в предприятията.
Раздвояване в бизнес организациите
Поправката за казаните беше подкрепена от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с
аргумента, че по този начин се бори контрабандата, че 10-те български винпрома са членове на организацията и плащат
180 млн. лв. акцизи, а малките винпроми и казани са част от сивата икономика. Изпълнителният директор на КРИБ Евгений
Иванов дори призова да се приеме текстът, за да може със събраните 100 млн. лв. да се запушат дупките в сектор
"Сигурност", здравната каса и НОИ.
Освен винпромите членове на КРИБ са и "Булгартабак" и "КТ Интернешънъл", както и чуждестранните цигарени компании.
По въпроса с акцизите обаче конфедерацията не изрази никакво отношение. "Ясно ни показаха, че няма смисъл да ги
търсим, след като миналата година към тях се присъединиха "Булгартабак" и "КТ Интернешънъл", обърнахме се към
АmCham", коментираха от чуждестранните компании. В писмо до парламента и премиера Американската търговска
камара AmCham е изразила загриженост от предложението на правителството за драстично изменение във вече приетия
акцизен график, който е неутрален към всички ценови сегменти (т.е. предвижда еднакво поскъпване на всички цигари), и
е призовала към последователна данъчна политика.
√ Европа очаква ръст въпреки външните предизвиквателства
БВП ще се увеличава основно заради евтиния петрол, слабото евро и политиката на ЕЦБ
Еврозоната и Европейският съюз като цяло ще продължат икономическото си възстановяване в следващите две години
въпреки ниското потребление в Китай и други развиващи се пазари. Това обяви Европейската комисия (ЕК) при
представянето в четвъртък на редовната си икономическа прогноза.
Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната да нарасне с 1.6% през тази година, а през следващите две
години растежът да се ускори съответно до 1.8 и 1.9%.
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Брюксел предвижда БВП на България да се увеличи с 1.7% през 2015 г., след което ще има забавяне до 1.5% догодина и
нов ръст до 2% през 2017 г. Прогнозата на ЕК се разминава значително с тази на Министерството на финансите, което в
бюджета за догодина е заложило растеж от 2.1% и очаква ускорение до 2.5% през 2017 г.
Кое ще движи растежа
Предвижданият икономически растеж в ЕС се дължи основно на "временни фактори като ниските цени на петрола, слабия
обменен курс на еврото и политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ)", посочва Валдис Домбровскис, заместникпредседател на ЕК по въпросите на единната валута. За оптимизма обаче допринасят и странични фактори като покачване
на трудовата заетост, улесняването на условията за кредитиране и по-високите инвестиции, се казва в "Есенната
икономическа прогноза" на ЕК. В някои страни положителното влияние от структурните реформи също ще допринесе за
възходящия ход на БВП.
Конкретно в еврозоната се очаква ръст за всички страни, ползващи еврото, с изключение на Гърция. Брюксел предвижда,
че Италия, Кипър и Финландия, които през 2014 г. бяха в рецесия, ще се върнат към ръст. Италия дори ще запише през
2016 г. по-висок ръст от прогнозираното, а Германия, която има най-силната икономика в съюза, ще продължи да расте,
макар и по-бавно от прогнозираното. Заслужава да се отбележи, че според прогнозите на Брюскел за новите членки на ЕС
само в Хърватия и Литва растежът ще бъде под или колкото този в България, а догодина само Хърватия ще е зад нас. В
Румъния например през тази година БВП се очаква да нарасне с 3.5%, а догодина с 4.1%.
Надежди за по-висока инфлация
Излишъкът по текущата сметка на страните от еврозоната ще нарасне и през тази година, но се очаква да се свие в
следващите две години, когато се очаква цените на петрола да започнат покачване. Това покачване на петрола пък ще се
отрази благоприятно на инфлацията в еврозоната, която през 2016 г. ще нарасне до 1% от 0.1% за тази година. Това е добра
новина за ЕЦБ, макар да е далеч от желаните от Франкфурт 2%.
Фискалната прогноза за страните от еврозоната също е благоприятна заради очакването, че някои от 19-те страни в клуба
ще свият държавните си дълг и дефицит. Въпреки това Франция и през 2017 г. ще има дефицит над трите процента по
маастрихтския критерий, а държавният дълг на Италия се очаква да нарасне през тази година до 133% от БВП на страната.
Според прогнозата съотношението на дълга към БВП на еврозоната ще се понижи от пика си от 94.5% през миналата година
до 91.3% през 2017 г. Очаква се съотношението на дефицита към БВП в целия ЕС да намалее от прогнозни 2.5% през тази
година до 1.6% през 2017 г., а съотношението на дълга към БВП да се понижи от прогнозни 85.8% през тази година до 87.8%
през 2017 г.
Без прекален оптимизъм
Въпреки очакванията на Брюксел за икономически растеж еврокомисарят по икономическите и финансови въпроси Пиер
Московиси заяви, че оптимизмът не бива да бъде прекален. Той обръща внимание, че пред европейската икономика
остават ключови предизвикателства. Става въпрос за недостатъчни инвестиции, продължаващи високи нива на частен и
държавен дълг, както и наличието на икономически структури, които задържат ръста и откриването на нови работни места.
"Тези предизвикателства изискват едновременно твърди и решителни политически отговори през 2016 г., особено
предвид несигурната глобална перспектива", смята Московиси.
Заслужава внимание, че в тазгодишната прогноза за пръв път се появи оценка на икономическото въздействие от
бежанския прилив. ЕК смята, че напливът на хора, които търсят убежище в Европа, ще има положителен ефект върху
икономиката на съюза, макар и малък, и то ако съответните страни членки имат готовност за това. "Докато в краткосрочен
план допълнителните публични разходи водят до увеличаване на БВП, в средносрочен план се очаква допълнително
положително въздействие от нарастването на предлагането на работна ръка, при условие че съществуват подходящи
политики за улесняване на достъпа до пазара на труда."
√ Правосъдният министър поиска отпадане на привилегиите и в съдебната власт
Цветан Цветанов обвини вицепремиера Бъчварова за полицейския протест, но Борисов я защити
На фона на изненадващия опит на финансовия министър Владислав Горанов да ореже придобивките на служителите в
сектор "Сигурност", довел до хаос и незаконни протести на полицаите, правосъдният министър Христо Иванов призова ВСС
също да започне преосмисляне на социалните бонуси и в съдебната система. Магистратите също получават пари за
прослужено време и по 20 заплати при напускане на системата. Разликата със системата на МВР е, че след 20 години в
съдебната система бонусът при напускане често достига 80 - 100 хиляди лева. "Този модел отдавна е изживял времето си
и трябва да излезем от него", каза Христо Иванов, цитиран от "Правен свят".
Той смята и че трябва да се преосмисли и системата на бонусите и че високите заплати трябва да се получават от
магистрати, които са показали качество, а не защото имат стаж.
Коментарът му идва ден след като в подобна посока се изказа и премиерът Борисов. Иванов призова и магистратите да се
замислят дали трябва да получават обезщетение от до 20 заплати при напускане на системата.
Сблъсъци във властта
Въпреки хаоса, до който доведе неочакваната "реформа" на Горанов, Реформаторският блок също застана зад
предложенията за орязване на полицейските придобивки. Категорично подкрепяме предложенията за реформиране на
сектор "Сигурност", заяви Радан Кънев, цитиран от пресцентъра на ГЕРБ.
Промените обаче, макар предложени от Горанов, поставиха под кръстосан огън вътрешния министър Румяна Бъчварова.
Освен че срещу нея са протестиращите, в последните дни тя е и цел номер едно на близките до депутата от ДПС Делян
Пеевски медии и дори бе посочена като единствения виновен за незаконния полицейски протест от председателя на ПГ
на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов.
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В четвъртък пред "Нова тв" той се солидаризира с недоволството на полицаите, което по думите му е "спонтанно", и заяви,
че самият той бил разбрал за мерките на Горанов от медиите.
Запитан дали протестите не са организирани с цел да се отстрани Бъчварова или пък цялото правителство, той отговори
лаконично: "Това са някакви интерпретации."
Бъчварова обаче получи пълна подкрепа от премиера, който зави, че "всякакви сценарии за смяната на вътрешния
министър Румяна Бъчварова са криви сметки", в интервю за сайта ПИК. Само преди ден издателят на ПИК Недялко
Недялков лансира, че в ход е държавен преврат заради протеста на служителите на МВР. Борисов заявява "пълната си и
категорична подкрепа" за Румяна Бъчварова, защото "тя е разумна и балансирана жена".
Полицейският протест продължава
Трета поредна вечер продължи протестът на служителите в сектора за сигурност в столицата. В четвъртък вече за разлика
от предишните вечери обаче от Синдикалния алианс "Сигурност" в МВР са пуснали уведомление до общината.
В сряда разрешеният протест беше при автогарата в "Овча купел", където протестиращите затвориха булевард "Цар Борис
Трети" и съответно изхода на София в посока Перник. Без да уведомят общината и да спазят закона за митингите и
манифестациите обаче, стотици полицаи се събраха и на Орлов мост, където блокираха за около два часа движението.
Блокади имаше и на възлови кръстовища из страната.
Исканията остават същите – правителството да оттегли всички идеи на финансовия министър Владислав Горанов, а не само
орязването наполовина на обезщетението им от 20 заплати при пенсиониране. Според актуалната оферта на
управляващите полицаите трябва да се примирят със замразяването на 2-процентния бонус за всяка година прослужено
време и с намаляването на годишния им отпуск от 30 на 20 дни. В отговор зам.-председателят на СФСМВР Борислав Мазнев
коментира в четвъртък, че ако реформата "Горанов" не бъде оттеглена изцяло, между 10 000 и 15 000 служители вероятно
ще напуснат системата.
√ Фонд "Земеделие" насочва ударно почти 700 млн. лв към общини и агроекология
Програмата за селата събира целия останал ресурс в две мерки, за да успее да усвои колкото може повече до края на
годината
Последен спринт към финала. Това прави държавен фонд "Земеделие" в месеците преди приключването на изминалия
програмен период за еврофондовете. В сряда правителството вдигна с постановление тавана на разходите на фонда с 623
млн. лв. Огромното увеличение идва предимно от средствата в графа "капиталови разходи за ДМА за публични
бенефициенти", или с други думи казано - проектите на малките общини. В разчетите, придружаващи решението, се вижда
че при планирани в началото на годината 0 лв. за тази дейност, сега са добавени почти 764 млн. лв. За сметка на това има
спад в субсидиите и капиталовите трансфери за всички останали непублични бенефициенти.
Обяснението е просто: в оставащите два месеца до края на годината фондът иска да насочи максимално количество
средства в мерките, в които има най-голямо наддоговаряне и където има най-много проекти, чакащи плащания. Според
директора на фонда Румен Порожанов по мярка 121 за модернизация на стопанствата ще бъдат подписани още 800
договора за около 120 млн. лв, а всичко останало ще бъде насочено към мярка 321 - за подобрения в малките общини и
към мярката за агроекология.
По общинската програма има натрупани доста проекти, защото в края на няколко поредни години фондът прехвърляше
неизползвани средства към нея, тъй като там общините отбелязваха като усвоени директно 50% от средствата авансово. В
много общини кипи усилено строителство, като явно надеждите са всички да приключат до края на годината.
От доклада на земеделския министър става ясно още, че в бюджета на Програма за развитие на селските райони се връщат
154.6 млн. лв. от Националния гаранционен фонд, който работи в ББР. Фондът, който стартира бавно и имаше доста
недостатъци, явно не е успял да раздаде всички средства, така че сега те се насочат обратно в програмата и също ще бъдат
отидат за общински мерки и за покриване на проекти по мярка 121 - модернизация на частните стопанства. Удължава се
и крайният срок на общинските проекти - според документа на страницата на земеделското министерство до 15 октомври,
според Порожанов - до 15 ноември.
Готови за раздаване
Тези над 600 млн. лв, от които 121 млн. лв. са национално съфинансиране, са максималният обем евросредства, които
фонд "Земеделие" може да изхарчи до края на годината. "Дава ни се възможност да оползотворим напълно средствата,
но се съмнявам, че ще постигнем това, това е идеален вариант", каза Порожанов. Според него Програма за развитие на
селските райони ще завърши с усвоени малко над 90% от ресурса си.
Парите ще дойдат от консолидирания бюджет, където оказва се, вече са заложени. В средносрочната бюджетна прогноза
пише, че заради неизпълнението на приходите на фонд "Земеделие" и увеличението на разходите, ще има дефицит във
фонда от 809.3 млн. лв. С актуализацията на бюджета бяха заложени 370 млн. лв. допълнителен трансфер и остават 438.6
млн. лв., които пък са заложени в касовия дефицит за 2015 г. Т.е. това са пари, които при нужда ще бъдат преведени от
бюджета на фонда, а догодина ще бъдат възстановени от Брюксел. За България това, заедно с други екстра разходи за
министерства, значи касов дефицит от 3.3% тази година.
Няколко въпроса
Около тази, в крайна сметка, стандартна операция в края на годината за спасяване на средства, остават няколко неизяснени
момента. Първо, защо в бюджета са били предвидени само 850 млн. лв. за разходи, при положение че още в края на
миналата година е било ясно, че максимумът средства, които би могла да изхарчи ПРСР през 2015 г. са около 1.4-1.5 млрд.
лв., както личи от изпълнението на програмата. Т.е. дефицитът е бил очакван. Порожанов обясни, че няма идея как се е
стигнало до това число. "Може да са били неправилно подадени, или просто занижени, при правенето на бюджет всеки
заявява много разходи и после получава определен размер", каза бившият финансов министър. От фонда официално
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отбелязаха, че "в разчетите на ДФЗ за 2015 г. са заложени 850 млн. лв., въз основа на историческите данни за усвояването
по програмата – например през 2014 г. по същото направление са изразходвани едва 420 млн. лв. Също така, към момента
на изготвяне на разчетите са липсвали индикации за добро бъдещо усвояване по общинските мерки от ПРСР 2007-2013 г."
Втората неяснота е с предложението, също прието от МС, за увеличаване с 50% на служителите във фонд "Земеделие",
отговарящи за договориране и оторизация на средства. То идва, след като през април тази година, МС прие изменение на
правилника на фонда, който съкрати с почти 120 души работещите там (по програмата за 10% съкращения на щатовете).
Очевидно новите служители обаче са наложителни, тъй като се очаква до края на годината програмата да обработи над 4
хил. искания за плащане, което звучи чудовищно на фона на оставащите под 2 месеца. Източник от фонда смята, че найголемият риск към момента е общините да не подадат навреме всички документи, което да доведе до невъзможност да
бъдат обработени плащанията.
Което води до третия въпрос, а именно: колко от тези пари ще бъдат възстановени от Брюксел. Това е все още голяма
въпросителна, тъй като ПРСР непрекъснато е под заплахата от финансови корекции, а мярката за общински проекти по
дефиниция е доста рискова: съдейки от опита на "Околна среда" и "Регионално развитие", общините са традиционно
склонни да правят грешки при възлагането и проектирането, които след това излизат скъпо (една от мерките, финансирани
от селската програма, беше за строителство на спортни комплекси, която предизвика бум на стадиони по селата). Предвид
доста малките бюджети на общините, които участват в тази програма, всяка по-голяма санкция ще трябва да бъде връщана
вероятно от държавния бюджет.
Вестник Сега
√ НАП няма да може да вика данъкоплатци на разпит
Домашна ракия може да се вари шест месеца в годината, решиха депутатите
НАП няма да може да привиква граждани и собственици на фирми за "устни пояснения" на място. Данъчните настояваха
да получат това особено правомощие, но вчера парламентарната бюджетна комисия гласува против. Това се случи при
обсъждането на промените в Данъчноосигурителния процесуален кодекс на второ четене.
Предложението за разширяване на правомощията на данъчните при ревизии предизвика остри критики и от бизнеса, и от
счетоводителите. Експертите се възмутиха, че това правомощие може да прерасне в данъчен произвол. И в момента има
достатъчно начини за събиране на информация, включително и изискване на писмени пояснения, коментираха вчера и
представители на бизнеса. Въпреки многото критики от НАП до последно настояваха текстовете да бъдат приети. От
обясненията на данъчните стана ясно, че е имало нарочна среща между финансовото министерство и КРИБ, на която е
измислен вариант прилагането на разпоредбата да бъде уточнено с указания на министъра. Такива бяха представени, но
депутати се възпротивиха, че КРИБ няма законодателна инициатива. Депутатът от ДПС Йордан Цонев предложи искането
на устни пояснения да бъде възможно само при съмнения за сериозни нарушения като точене на ДДС, но готовност за
такива редакции нямаше.
Бюджетната комисия зачеркна и част от предвидените промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Депутатите
решиха, че не бива да се въвежда акциз върху втечнения нефтен газ, ползван за отопление.
Изненадващо вчера по предложение на Патриотичния фронт бюджетната комисия въвежда нови регулации за
производството на ракия за лично потребление. Депутатите решиха, че малките казани ще могат да работят от 1 юли до
31 декември, защото това бил периодът, в който плодовете зреели и ферментирали. В първоначалния вариант на ПФ
варенето на домашна ракия извън тези срокове щеше да е забранено, но след намесата на Петър Чобанов от ДПС то все
пак бе позволено с цената на нов уведомителен режим. Така казаните, които искат да работят извън срока, ще трябва да
поддадат уведомление до митниците в 14-дневен срок, преди да стартира дейността. Няма да се подава уведомление
преди всяко варене, обясниха депутатите. Целта била да се улесни контролът на митниците.
С други промени се удрят собствениците на по-големи казани за домашна ракия. Занапред само инсталациите с
вместимост до 500 литра ще могат да ползват намалената акцизна ставка. В момента облекчението важи за съдове до 1000
литра. Не е ясно колко обекта ще бъдат засегнати от промените. Собствениците на малките казани до 500 литра ще имат
тримесечен срок да подадат декларации до митниците, че не са свързани лица с големи производители. Останалите имат
6 месеца да се лицензират.
Поскъпване
Въпреки критиките и несъгласието на Реформаторския блок комисията одобри предложената от МФ промяна в графика за
покачване на акциза на цигарите. С новата формула увеличението ще удари скъпите цигари по-сериозно от първоначално
предвиденото. Промените вече получиха критики, че са лобистки и в полза на евтините цигари. При действащите в
момента правила за определяне на акциза минималното ниво от 161 лв. се постига при цигари, които струват 5.20 лв. на
кутия. Тоест при всички цигари под този праг ще има поскъпване за достигане на минималното ниво. При по-евтините
цигари ръстът ще е по-голям. Цигарите, продавани на цена за кутия от 4.30 лв., ще поскъпнат с 21 стотинки. При цена на
кутия цигари от 4.70 лв. - масов ценови сегмент, увеличението заради по-висок акциз ще е 12 стотинки за 2016 г. Найосезаемо обаче ще е поскъпването на луксозните цигари.
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√ Икономиката ни ще расте 3 пъти по-бавно от тази на Румъния
Прогнозите на Европейската комисия и на финансовото министерство се разминават значително
Икономиката ни ще забави ръста си през 2016 г. до 1.5%, предрича Европейската комисия (ЕК) в есенната си икономическа
прогноза. Причината за това е забавянето в старта на проектите от новия програмен период. Принос за бавния растеж ще
имат и намаляващите инвестиции. От Брюксел очакват догодина те да спаднат с 2.4%. В същото време се очаква
икономиката на Румъния да се изстреля нагоре с близо три пъти по-висок темп - 4.1%. Най- оптимистични са прогнозите за
Ирландия - растеж от 4.5% през 2016 г. Очакваният ръст в Полша е 3.5%, а в Словакия - 2.9%.
През настоящата година ЕК очаква икономиката на България да нарасне с 1.7 на сто. Обновената оценка изпреварва
предишните очаквания на ЕК от пролетта на 2015 г. Тогава Брюксел прогнозираше, че брутният вътрешен продукт ще се
увеличи едва с 1%. Въпреки променената прогноза обаче страната ни ще продължи да изостава от средните нива в ЕС.
Според прогнозите икономиката на евросъюза през тази година ще порасне с 1.9%. Ръстът у нас обаче ще изпревари този
в еврозоната, който се очаква да бъде 1.6%.
Традиционно очакванията на ЕК са по-песимистични от тези на финансовото ни министерство. Наскоро от ведомството на
Владислав Горанов подобриха прогнозите си за родната икономика и вече очакват ръст от 2% през 2015 г. и от 2.5%
догодина.
На фона на прогнозите за бавен растеж ЕК очаква и постепенно увеличаване на държавния дълг на България през
следващите две години - от 31.8% през 2015 г. до 32.8% и 33.6% съответно през 2016 и 2017 г. В същото време не се очаква
бюджетният дефицит да надхвърли 3%. Прогнозите са през 2015 г. той да е 2.6%, а през следващите 2 години - 2.4%.
Засега не е ясно дали срещу България ще започне процедура за прекомерен бюджетен дефицит. Това каза еврокомисарят
по икономическите въпроси Пиер Московиси вчера при представянето на новите икономически прогнози в отговор на
въпрос дали комисията ще реагира след актуализацията на бюджета за тази година. Според плановете на правителството
дупката в хазната ще стигне 3.3 процента, което надхвърля лимита от 3%, регламентирани в европейските договори. По
прогнозите на ЕК дефицитът ще достигне 2.7-2.8% и засега не може да се даде отговор на подобно запитване, допълни
Московиси.
АНАЛИЗ
Спад на брутния външен дълг на годишна база отчете анализ на Райфайзенбанк по данни към октомври. През август той е
намалял с 3.3 млрд. евро до 35.4 млрд. евро спрямо същия месец на 2014 г. В структурата на дълга вътрешнофирмените
заеми заемаха най-голям относителен дял, следвани от заемите на "други сектори", държавното управление и заемите на
банковия сектор. Анализът отчита спад на индустриалното производство през август спрямо юли, но на годишна база
данните са за ръст от 4.3%. Той идва от увеличено производство на ток, топлоенергия и газ. В строителната индустрия
темповете на спад намаляват и са под един процент. Очаква се ръст при инфраструктурното строителство заради
подобрено усвояване на еврофондовете, но се очертава спад на сградното строителство.
√ Орязаната полицейска реформа е на кантар в парламента
ГЕРБ, РБ и БДЦ са готови да подкрепят орязването на полицейските привилегии, но само в смекчения им вариант,
анонсиран в сряда от премиера Бойко Борисов, показа проверка на "Сега". ДПС, БСП и АБВ обявиха, че са за запазване на
социалните придобивки на полицаите и не одобряват дори смекчения вариант на реформата. От НФСБ заявиха, че щели
да коментират едва когато видят предложенията на Борисов черно на бяло, но са против тези на Горанов. "Атака" отказа
да съобщи позицията си. Това означава, че реформата, дори орязана, е на кантар в парламента
Полицейските протести принудиха кабинета да ревизира значително идеите си за орязване на обезщетенията, които се
полагат на работещите в сектор "Сигурност" при напускане и пенсиониране. Намаляването им наполовина ще важи само
за бъдещите назначения, обяви Борисов. В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за бюджета за
2016 г., където финансовият министър Владислав Горанов прокарва реформата, се предвижда орязването да важи за
всички още от 1 януари.
Ясни становища по въпроса ще има следващата седмица, когато вътрешната комисия ще изслуша МВР шефа Румяна
Бъчварова. Пред Нова телевизия бившият вътрешен министър Цветан Цветанов отправи критики към нея, като обяви, че в
МВР нямало диалог. Точно Цветанов беше министърът, срещу когото избухнаха предишните масови полицейски протести.
Той обаче твърди, че доверието в полицията се е сринало след неговия мандат и определи като интерпретации
твърденията, че чрез протестите някой иска да постави динена кора на Бъчварова.
ПОДКРЕПА
"Чувам спекулации за отстраняването на министър Бъчварова. Искам ясно да се знае, че тя има пълната ми и категорична
подкрепа. Бъчварова е изключително разумна и балансирана жена", обяви вчера на собствения си сайт премиерът под
рубриката "Някои мои коментари по актуалните въпроси". Той заяви, че професионалното ръководство имало свободата
да провежда операции и действия, каквито счита за правилни: "Държа да се знае - предложенията за свиване на разходите
са на финансовия министър, а аз съм ги одобрил". Той смята, че е направил максималното като разбиране и компромиси
към тях. "Но това, което ме притеснява истински, виждайки част от протестиращите, е страхът на хората от това какви хора
ни охраняват. Вчера гледах клипове във "Фейсбук" и останалите социални мрежи, където част от протестиращите полицаи
в поведението си не се различаваха от феновете на футболните агитки", твърди Борисов и атакува полицаите, че не се
справят с престъпността.
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Вестник Стандарт
√ Съветват земеделци за кандидатстване за европейски средства
Всеки четвъртък на месец ноември Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще провежда изнесени приемни
в област Благоевград. 8 срещи ще се проведат в Принския край. Те ще са в общинските служби по земеделие в различни
населени места.
В Сатовча и Гърмен експертите ще са днес. В първото населено място ще са от 11:30 до 14:30 ч. а във второто - от 11:00 до
15:00 ч. На 12 ноември ще са в Хаджидимово от 11:30 до 14:30 ч. и в Гоце Делчев от 11:00 до 15:00 ч. На 19 ноември
специалистите ще са в Разлог от 11:00 до 15:00 ч. и в Банско от 11:30 до 14:30 ч. На 26 ноември ще говорят в Якоруда от
11:00 до 15:00 ч. и в Белица от 11:30 до 14:30 ч.
До края на годината НССЗ ще проведе още 4 приемни в общините Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни. Целта е
земеделските производители да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието
на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 20142020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и
улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.
Списание Мениджър
√ Ще можем да се отказваме от полет и да си връщаме парите при заболяване
Пътникът ще може да се откаже от полета си и да получи обратно превозната цена при заболяване, включително на член
от семейството му, който ще пътува с него, установено от лечебно заведение. Това записаха депутатите с промените в
Закона за гражданското въздухоплаване, приети на второ четене, предаде „Дарик”.
Ще се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. на въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си при
отказан достъп до борда съгласно европейска разпоредба. Санкцията е и за въздушен превозвач, който не компенсира
пътниците при отказан достъп на борда против тяхната воля.
Глоба от 100 до 1000 лв. е предвидена и в случай, че въздушният превозвач не изпълнява задълженията си за информиране
за крайната цена с включените в нея тарифи и такси.
√ Слаб икономически ръст в Еврозоната през октомври
Ръстът на частния сектор на Еврозоната остана непроменен миналия месец, но китайската сфера на услугите се разшири с
най-голямата си скорост от последните 3 месеца, облекчавайки тревогата от продължителна икономическа неустойчивост,
пише Ройтерс, позовавайки се на социологически проучвания.
Липсваха особени признаци, че мащабната програма за стимулиране на Европейската централна банка засилва
икономическата активност в блока, а проучването показа, че много фирми са се завърнали към орязването на цените, за
да възродят търговията.
„Най-общо икономиката се представя добре, но сме истински разтревожени, че инфлацията остава ниска и ще е
необходимо още време, за да достигне целта“, каза Бен Мей от Oxford Economics. “Предвид този факт вероятно ще е
уместно предприемането на допълнителни политически мерки.“
ЕЦБ, която иска инфлацията да нарасне до малко под 2%, инжектира по 60 милиарда евро на месец чрез програмата за
количествени облекчения от март насам, за да стимулира растежа и инфлацията в 19-те държави във валутния съюз.
Но поради забавения икономически ръст на Китай и продължаващия спад в цените на енергията, вчера президентът на
ЕЦБ, Марио Драги, заяви, че предстои преразглеждане на монетарния стимул и че програмата за количествени облекчения
може да бъде подсилена на следващото събрание на финансовата институция през декември.
Миналата седмица икономисти, анкетирани от Reuters, казаха, че е много вероятно ЕЦБ да увеличи и разшири програмата
си и допълнително да ореже лихвите по депозитите, които вече са отрицателни.
Пекин също въведе поредица от помощни мерки през последната година, за да предотврати рязкото забавяне, сред които
орязване на лихвите цели 6 пъти от ноември 2014 насам и облекчаване изискванията за задължителните резерви на
банките 4 пъти от началото на годината.
В миналото бе нужно доста време подобни политики да окажат влияние, но според някои икономисти Пекин ще
предприеме допълнителни ходове в следващите месеци.
Въпреки че китайският PMI се повиши до 52,0 пункта спрямо 50,5 през септември – най-ниското ниво за предходните 14
месеца – друго проучване от тази седмица показа, че колосалния производствен сектор на страната се е свил.
Новинарската агенция Xinhua цитира китайския президент, който каза, че в следващите 5 години страната може да
поддържа годишен икономически ръст от около 7%, но съществуват неясноти, сред които са слабата глобална търговия и
големия вътрешен дълг.
Китайската икономика е нараснала с 6,9% между юли и септември спрямо година по-рано, падайки под 7-процентовия
праг за първи път от времето на глобалната икономическа криза. Някои пазарни анализатори обаче смятат, че истинският
ръст е доста по-слаб, отколкото сочат правителствените данни.
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√ Еврокомисията с по-добри очаквания за развитието на българската икономика
Европейската комисия повиши прогнозата си за икономически растеж на България. Очакванията на Еврокомисията са БВП
на страната ни да нарасне с 1,7% през настоящата година и с 1,5% през 2016 г. Това сочат публикуваните днес есенни
икономически прогнози на ЕК.
През пролетта Еврокомисията очакваше ръст за настоящата година от 1% и 1,3% през 2016 г.
В същото време Европейската комисия очаква и по-голям от прогнозите на българското министерство на финансите
бюджетен дефицит за следващата година. Според ЕК бюджетният баланс на нашата страна ще бъде на дефицит от 2,7% от
БВП през 2016-а година при заложен от финансовото министерство в проектобюджа за следващата година дефицит в
размер на 2 процентни пункта. За 2017-а година ЕК очаква запазване на бюджетния дефицит на България в размер на 2,7%
от БВП спрямо средносрочна прогноза на министерството на финансите за сиване на дефицита до 1,4% от БВП.
Доста тревожен сигнал идва от ЕК за инвестициите. Според прогнозите те ще се увеличат с едва 0,2 на сто през 2015 г. и
ще се свият с 2,4% през следващата година.
Прогнозата на Еврокомисията за пазара на труда в България е безработицата през 2015 г. да бъде 10,1% през 2015 г. и да
намалее до 9,4% през 2016 г.
ЕК смята, че България ще остане в дефлация и тази година. Очакванията са потребителските цени през настоящата година
да се свият с 0,8%.
ЕС и Еврозоната
Икономическото възстановяване на Еврозоната и на Европейския съюз като цяло вече навлезе в третата си година. Очаква
се то да продължи с умерен темп през следващата година въпреки по-трудните условия в световната икономика.
На фона на намаляващите цени на петрола, експанзионистичната парична политика и относително ниската външна
стойност на еврото икономическото възстановяване през тази година е устойчиво и протича в много държави членки. То
обаче продължава да е бавно.
Въздействието на положителните фактори отслабва, а в същото време се появяват нови предизвикателства, като
забавянето на растежа на бързо развиващите се пазарни икономики и световната търговия и продължаващото
геополитическо напрежение. Очаква се благодарение на други фактори, като например по-добрите резултати в областта
на заетостта, подкрепящи реалния разполагаем доход, по-благоприятните условия за кредитиране, по-високите
инвестиции и напредъкът по отношение на намаляването на финансовата задлъжнялост, темпът на растеж да устои на
предизвикателствата през 2016 и 2017 г. В някои страни положителното въздействие на структурните реформи ще
допринесе допълнително за подпомагане на растежа.
Според прогнозите реалният БВП на Еврозоната ще нарасне с 1,6% през 2015 г., с 1,8% през 2016 г. и с 1,9% през 2017 г. За
ЕС като цяло се очаква реалният БВП да се увеличи с 1,9% през тази година, с 2,0% през 2016 г. и с 2,1% през 2017 г.
Възстановяване в много от страните членки
През тази година вътрешното търсене нараства в повечето от страните от еврозоната, а икономическата активност би
трябвало да се повиши в целия ЕС през 2016 и 2017 г. Частното потребление нараства в резултат на повишаването на
номиналните доходи и ниската инфлация. Очаква се и известно увеличение на инвестициите благодарение на
нарастването на разполагаемия доход на домакинствата, подобряването на маржовете на печалба на предприятията,
благоприятните условия за финансиране и по-добрите перспективи пред търсенето.
Извършените реформи водят до по-добри резултати на пазара на труда
Пазарът на труда продължава да укрепва бавно и неравномерно в различните страни от ЕС. В силно засегнатите страни,
които извършиха реформи на пазара на труда, растежът на заетостта би трябвало да се увеличи допълнително. Според
прогнозата заетостта в еврозоната ще нарасне с по 0,9% през тази и през следващата година и с 1% през 2017 г. В ЕС се
очаква заетостта да се увеличи с 1,0% през тази година и с по 0,9% през 2016 и 2017 г. Като цяло се очаква безработицата
да продължи да намалява само постепенно със значителни различия между страните членки. Според прогнозата
безработицата в еврозоната ще спадне от 11,0% през тази година до 10,6% през следващата година и 10,3% през 2017 г., а
в ЕС като цяло – от 9,5% през тази година до съответно 9,2% и 8,9% през 2016 и 2017 г.
Фискалните перспективи продължават да се подобряват
Очаква се през 2015 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната да спадне до 2,0% благодарение на предишните
усилия за фискална консолидация, цикличното повишаване на икономическата активност и, в по-малка степен, по-ниските
лихвени разходи. До 2017 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната би трябвало да намалее до 1,5%. Очаква
се фискалната позиция в еврозоната да остане до голяма степен неутрална. Според прогнозата съотношението на дълга
към БВП на еврозоната ще се понижи от пика си от 94,5% през 2014 г. до 91,3% през 2017 г. Очаква се съотношението на
дефицита към БВП в целия ЕС да намалее от прогнозни 2,5% през тази година до 1,6% през 2017 г., а съотношението на
дълга към БВП да се понижи от прогнозни 85,8% през тази година до 87,8% през 2017 г.
По-ниските цени на петрола временно задържат инфлацията на по-ниско равнище
Поради резкия спад в цените на петрола и на други стоки общата инфлация в еврозоната и в ЕС е била отрицателна през
септември. Това обаче прикрива факта, че нарастването на заплатите, увеличаването на частното потребление и
намаляването на отклонението от потенциалния БВП започват да оказват все по-голям натиск върху цените. Очаква се
годишната инфлация да нарасне от 0,1% в еврозоната и 0% в ЕС през тази година до съответно 1,0% и 1,1% през следващата
година и до 1,6% както в еврозоната, така и в ЕС през 2017 г.
Забавянето на световната икономика води до по-слабо търсене на износа на ЕС
Перспективите за световния растеж и търговия се влошиха значително от пролетта насам поради забавянето на растежа
на бързо развиващите се пазарни икономики, и по-специално на китайската икономика. Очаква се то да достигне найниската си точка през тази година и икономиките да започнат да се възстановяват през 2016 г.
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Досега износът на страните от еврозоната до голяма степен бе пощаден от спада в световната търговия най-вече
благодарение на предходното обезценяване на еврото. Очаква се обаче растежът на износа да се забави през 2016 г.,
преди да се повиши леко през 2017 г.
Излишъкът по текущата сметка нараства
Настоящият излишък по текущата сметка на еврозоната би трябвало да се увеличи през тази година благодарение на пониския дефицит при търговията с петрол и подобряването на условията на търговия, но също и на поддържането на високи
излишъци в някои държави членки и коригирането на минали дефицити в други страни от ЕС. Очаква се излишъкът по
текущата сметка да се понижи леко през 2017 г., след като цените на петрола се повишат отново и условията на търговия
се влошат.
Пристигането на лица, търсещи убежище, може да има слаб положителен ефект върху икономиката
В тази прогноза за първи път се прави оценка на икономическото въздействие от пристигането в ЕС на голям брой лица,
търсещи убежище. Докато в краткосрочен план допълнителните публични разходи водят до увеличаване на БВП, в
средносрочен план се очаква допълнително положително въздействие от нарастването на предлагането на работна ръка,
при условие че съществуват подходящи политики за улесняване на достъпа до пазара на труда. Като цяло въздействието
върху растежа в ЕС е малко, но то може да бъде по-голямо в някои страни членки.
Рисковете са главно външни
Рисковете, свързани с глобалните икономически перспективи, са се увеличили. По-слабият растеж на бързо развиващите
се пазари, особено по-дестабилизиращите корекции в Китай, както и ефектите от очакваното нормализиране на паричната
политика на САЩ върху тези пазари, могат да имат по-неблагоприятно въздействие върху инвестициите и икономическата
активност в Европа, отколкото се очаква в момента.
investor.bg
√ В чужбина работят повече българи, отколкото у нас
Работещите зад граница българи са 2,5 млн., а в страната - 2,2 млн.
Работещите в чужбина българи са 2,5 милиона, а работещите в България са 2,2 милиона, сочат данни на Института по
икономика към БАН, цитирани от главния секретар на БТА Евелина Андреева по време на Единайсетата световна среща на
българските медии в Атина.
Средствата, които българите са изпратили от чужбина, са 1,7 млрд. евро, предаде БТА.
Към днешна дата по данни на дипломатическите представителства на МВнР българите зад граница са 3 милиона, а според
самите общности са много повече.
Между 13 и 24 хиляди българи ежегодно напускат страната през последните 4-5 години по данни на НСИ, като 55 процента
от тези българи са между 20 и 29 г. Тези, които са се върнали, са само 230 хиляди за периода след 1980 г. до днешно време,
посочи още Андреева.
В Единайсетата световна среща на българските медии участва и министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя съобщи,
че клипът "България е мястото" е бил представен пред 150 министри на туризма по време на туристическото изложение в
Лондон.
Според Ангелкова една от целите на министерството през следващите години е да утвърди страната като дестинация за
високоплатени туристи.
Всички петзвездни хотели в страната имат ръст и нямат отлив, а в повечето от тях вече са налице и резервации за лятото
на 2016 година, посочи още тя.
Стратегията за реклама за следващото лято е предимно чрез големи туроператорски фирми в съчетание с дигиталния
онлайн маркетинг и социалните мрежи, каза Ангелкова. През идната година за туристическа реклама са предвидени около
9 млн. лева.
√ Държавата се отказва да въвежда акциз за пропан-бутана за бита
Цигарите ще поскъпват плавно в следващите години, реши бюджетната комисия в парламента
Няма да поскъпва пропан-бутанът за бита. Това одобри на днешното си заседание бюджетната комисия в парламента на
второ четене на Закона за акцизите и данъчните складове. Държавата се отказа да въвежда акциз, съобщи bTV.
Мотивът за въвеждането му беше наличието на много злоупотреби с акцизите върху горивата, които се използват за
отопление. Предлагаше се пропан-бутанът и дизелът, когато са използвани за отопление, да бъдат облагани с акциз.
С поправки в Закона за акцизите и данъчните складове комисията реши още цигарите да поскъпват плавно в следващите
години, като ниският и средният клас цигари ще поскъпват с по-бавни темпове, а луксозните – с по-бързи.
Целта е от началото на 2018 година да се достигне минималният акциз от 90 евро на 1000 къса, което е изискване на
Брюксел.
Догодина цената на една от по-достъпните кутии цигари ще се повиши например от 4,10 лв. до 4,34 лв. През 2017 г. цената
й вече ще е 4,47 лв., а през 2018 г. същата кутия ще струва 4,70 лв.
За сравнение, по-луксозните цигари, които в момента струват 7,50 лв., догодина ще поскъпнат с 1,10 лв. и това е само е
първата стъпка. След три години тази кутия ще струва почти 10 лв.
Най-скъпите цигари, които сега струват 10 лв., поскъпват с над 30% за три години и през 2018 г. ще струват 13,10 лв.
Най-масовите цигари, които сега се продават за 4,70 лв., догодина ще струват 4,89 лв., а през 2018 г. - 5,36 лв.
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√ КЕВР: Само 15% от потребителите сменят доставчика на ток след либерализацията
Очаква се Българската независима енергийна борса да започне пробна работа на 8 декември, а официално ще
стартира от началото на 2016 г.
Практиката в други страни сочи, че само 15 на сто от потребителите сменят доставчика си след либерализирането на
енергийния пазар, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред
членовете на парламентарната комисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР, цитиран от БТА. На заседанието на
комисията беше отчетена готовността за работа на Българската независима енергийна борса и либерализирането на
пазара на ток у нас.
Иванов отбеляза, че вече има над 100 лицензирани търговци на електрическа енергия. Очаква се Българската независима
енергийна борса да започне пробна работа на 8 декември, а на 9 декември да започне физическата покупко-продажба на
електроенергия. Според разчетите официално борсата трябва да започне работа от началото на 2016 г.
На 11 ноември след закрито заседание на КЕВР ще влязат в сила правилата за търговия на борсата, които регулаторът е
изработил. Ако борсата изпълни перфектно задълженията си и правилата бъдат приложени изцяло, България ще стане
нормален участник на европейския енергиен пазар, отбеляза Иванов.
Ликвидността на борсата първоначално ще се осъществява от трите големи компании - АЕЦ "Козлодуй", "Марица изток 2"
и обществения доставчик НЕК. Количествата, с които те първоначално ще излязат на борсата, са излишъците над
договорените дългосрочни договори за продажба на ток, посочи Иванов. Трябва да се осигурят достатъчни количества ток
на борсата, защото иначе се рискува да се наруши балансът между предлагането и търсенето, отбеляза той.
По думите му в първите три месеца битовите потребители ще останат на регулирания пазар, като през това време ще
започне информационна кампания за разясняване на работата на електроенергийната борса и как може да се смени
доставчикът.
Практиката показва, че в първите месеци има сериозно вариране на цените, целта на КЕВР и Министерството на
енергетиката е да бъдат предпазени българските битови потребители от колебанията в цените, коментира Иванов.
√ Болници ще бъдат санкционирани при неудовлетвореност на пациентите
Чрез телефонна анкета Здравната каса ще следи дали пациентите са доволни от лечението си в болницата
По телефона пациентите ще могат анонимно да споделят дали са доволни от лечението си. Това е записано в проекта на
Наредба за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, купувани от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК).
За установяване на удовлетвореността ще се правят телефонни интервюта с изписани три месеца по-рано от лечебното
заведение пациенти. Данни за тях ще се предоставят от НЗОК, като информацията за пациента ще съдържа името му,
телефонния му номер и лечебното заведение, в което се е лекувал.
Удовлетвореността си пациентите ще оценяват по десетстепенна скала, като най-отрицателната оценка ще единица, а найположителната – десетка.
Удовлетвореността на пациентите от полученото лечение ще се определя по четири критерия - медицинска документация,
данни за състоянието и лечението на пациента; качество на оказаната медицинска помощ; дейности, свързани с лечението
и допълнителни плащания от пациента.
Предвижда се болниците да бъдат санкционирани при системно недоволство от страна на пациентите им. РЗОК може да
прекратява договор с изпълнител на медицинска помощ или да наложи финансова санкция при системна
неудовлетвореност на пациентите от оказаните медицински дейности. Според записаното „системна неудовлетвореност“
е три или повече пъти установена неудовлетвореност на пациенти от дейността на изпълнител на медицинска помощ за
период от 6 месеца в рамките на действащия НРД.
Проучването ще се възлага ежегодно от Здравната каса на социологическа агенция, която трябва да предоставя
резултатите на Касата за всяко тримесечие. Първото проучване ще бъде пилотно и резултатите от него няма да водят до
налагане на санкции.
Допитването до пациентите за тяхната удовлетвореност от медицинските услуги бе регламентирано в Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО), приет през лятото.
Предвиден е и допълнителен въпросник, свързан с получаването на информирано съгласие, наличие на дискриминация
по пол, възраст, етнос и т.н., защитата на личните данни и др.
Проучване за удовлетвореност на пациентите ще има и в извънболничната помощ, заяви зам.-министърът на
здравеопазването Ваньо Шарков пред БНТ.
За момента са разработени проучвания на удовлетвореността на пациентите единствено за качеството на здравната грижа
в болниците, тъй като това са дейности, плащани от НЗОК. Целта на проучването на удовлетвореността на пациентите от
болничните услуги е да подобрим качеството на здравеопазването и условията в лечебните заведения, както и
отношението към пациентите, каза още Шарокв. От проучването на удовлетвореността на пациентите, което ще извършва
Здравната каса, трябва да се възползват ръководствата на болниците, собствениците на лечебните заведения, както и
пациентите.
За първи път пациентът получава възможност сам да контролира системата, каза Шарков. Той поясни, че въпросите нямат
общо със здравното състояние на пациента, а са от типа: “Бяхте ли достатъчно информиран с хода на своето заболяване?”,
“Бяхте ли достатъчно информиран какво лечение ще имате през цялото време”, “Обърнаха ли ви достатъчно внимание?”,
“Гарантиран ли ви бе достъпът до болницата?”, “Чакахте ли да ви хоспитализират, ако ви се наложи, бихте ли ползвали
отново това болнично заведение?”
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√ Според есенната прогноза 2015: Еврокомисията очаква по-слаб ръст на БВП и по-голям дефицит у нас в сравнение с
прогнозите на кабинета
Повишената геополитическа несигурност и забавянето на икономиката на някои основни търговски партньори на страната
може да представляват риск
Европейската комисия прогнозира по-слаб икономически растеж и по-висок бюджетен дефицит за България за догодина
в сравнение със заложените от кабинета параметри в проектобюджета за 2016 г.
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще нарасне с 1,7 процента през 2015 година. Това очаква Еврокомисията,
става ясно от представената днес есенна прогноза. Заложеният от министерството на финансите растеж на БВП за догодина
е 2,1%.
Според ЕК бюджетният баланс на нашата страна ще бъде на дефицит от 2,7% от БВП през 2016 година. За сравнение,
заложеният от финансовото министерство в проектобюджа за следващата година дефицит е 2%.. За 2017 година ЕК очаква
запазване на бюджетния дефицит на България от 2,7% от БВП. Според средносрочната прогноза на министерството на
финансите дефицитът ще се свие до 1,4% от БВП.
От комисията очакват 10.1% безработица, 2.8% дефицит и минус 0,8 н асто инфлация за 2015 г. Прогнозира се, че
повишението на износа и спадащите цени на петрола да повлияят благоприятно върху БВП.
За 2016 г. ЕК очаква икономиката на България да забави темпото си на растеж и да бъде 1,5 процента. Причината е, че
факторите, подкрепящи растежа, включително усвояването на европейски фондове, ще загубят от силата на влиянието си.
За 2017 г.оббаче се очаква ръстът да се ускори и да достигне 2 на сто.
Според анализа вътрешното търсене ще се отрази положително на растежа, като прогнозира увеличаването на частното
потребление да се засили умерено до 0,7 процента тази година, 1,4% догодина и 1,7 на сто през 2017 година.
ЕК очаква през разглеждания период износът да изпревари вноса, подкрепен от високото търсене от ЕС. Като цяло
рисковете за перспективите на растежа изглеждат балансирани, отбелязва Комисията. Сред положителните страни са
изведени по-силният износ и повишаването на заетостта, което може да засили растежа на инвестициите и частното
потребление повече от очакваното. Ниските лихви и цените на петрола биха могли да окажат по-силна от прогнозираното
подкрепа за някои икономически сектори, подчертава институцията.
Макар да се очаква нетният износ да има положително влияние върху реалния брутен вътрешен продукт в разглеждания
период, повишената геополитическа несигурност и забавянето на икономиката на някои основни търговски партньори на
страната може да представляват риск заради голямата степен на отвореност на икономиката.
Очаква се безработица през 2015 г. да бъде 10,1 процента, да падне до 9,4 процента през 2016 година и да бъде 8,8
процента през 2017 година.
Комисията прогнозира инфлацията у нас през настоящата година да бъде минус 0,8 процента, догодина да достигне 0,7
процента и 1,1 процента през 2017 година.
ЕК очаква съотношението на дефицита към БВП за България да спадне до 2,8 процента през 2015 година и до 2,7 на сто
през 2016 и 2017 година.
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