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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
 
ЧЕЗ България 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
 „Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
Българска национална телевизия 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и ток 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на вчера регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев, съобщиха от компанията. 
Участниците в срещата са изразили позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и са призовали за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ са призовали за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
Българска телеграфна агенция 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и ток 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на вчера регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев, съобщиха от компанията. 
Участниците в срещата са изразили позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и са призовали за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите.  
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Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ са призовали за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. Това съобщиха от 
пресцентъра на електроразпределителното дружество. Участниците в срещата изразиха позиция против 
кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и домакинствата и призоваха за по-строги 
законодателни мерки, които да ограничат кражбите. „Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни 
съоръжения ощетяват цялото общество. Те отклоняват от инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да 
развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел 
Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев.  
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса", каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие", каза Васил Велев. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
Списание БГ Предприемач 
 
√ ЧЕЗ И АИКБ с обща позиция срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал 
(АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката. Участниците в срещата изразиха позиция против 
кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и домакинствата и призоваха за по-строги 
законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
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Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
dnes.bg 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на ток 
Настояват за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите.  
„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев.  
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24  
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
news.bg 
 
√ ЧЕЗ и бизнесът заедно борят кражбите на съоръжения и електроенергия 
ЧЕЗ и Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия. Това 
е станало по време на работна среща на регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на асоциацията Румен Радев, 
съобщават от компанията. 
На срещата са обсъдени борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на 
инвестициите в електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката. 
Участниците в срещата са изразили позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и са призовали за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
Карел Крал е подчертал, че кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото 
общество. Те отклоняват от инвестиционния ресурс на компанията и не й позволяват да развива мрежата с темповете, 
които би искала, за да отговорят на нуждите на домакинствата и бизнеса, обяснява Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ са призовали за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие", заявява от своя страна Васил Велев. 
Кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, за първите девет месеца на 2015 г. са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
dariknews.bg 
 
√ ЧЕЗ загуби над 2,5 млн. лв.от кражби 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
Това стана ясно от работна среща по проблемите на енергетиката между регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Карел 
Крал и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на 
Асоциацията Румен Радев. 
Участниците се обявиха против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и домакинствата и 
призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
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„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса", каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие", каза Васил Велев. 
 
3e-news.net 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите.  
 „Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев.  
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
news-szagora.info 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
 
paragraph22.bg 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и ток 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на вчера регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев, съобщиха от компанията, цитирани 
от БТА. 
Участниците в срещата са изразили позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и са призовали за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ са призовали за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
frognews.bg 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката. 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
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среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
 „Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
news-varna.info 
 
√ ЧЕЗ И АИКБ СЕ ОБЕДИНИХА СРЕЩУ КРАЖБИТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
news-sliven.info 
 
√ ЧЕЗ И АИКБ СЕ ОБЕДИНИХА СРЕЩУ КРАЖБИТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и 
прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
gnews.bg 
 
√ ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на електроенергия 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на вчера регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев, съобщиха от компанията. Участниците в 
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срещата са изразили позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и домакинствата 
и са призовали за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. Регионалният мениджър на ЧЕЗ и 
председателят на АИКБ са призовали за законност и прозрачност в търсенето на решения за проблемите в енергетиката. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
tbmagazine.net 
 
√ ЧЕЗ И АИКБ в борба срещу кражбите на електроенергия 
Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и 
домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите. 
„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те отклоняват от 
инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да 
отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал. 
Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения 
за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени 
условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев. 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. 
Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 
млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години. 
 
clubz.bg 
 
√ Край! Предложенията за отмяна на социалните придобивки в МВР отпадат на 20 ноември 
Бизнесът се съмнява в очаквания от министър Горанов ръст на икономиката догодина 
Предвидените промени за орязване на социалните придобивки на полицаи и военни отиват в историята. 
"Параграфи от 9 до 16 от Закона за бюджета за 2016 г. ще бъдат оттеглени. На 20 ноември може да бъде депозирано такова 
предложение и то ще бъде депозирано", заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова по 
време на обсъждането на проекта за Закон за държавния бюджет за 2016 г. на съвместно заседание на комисията по 
бюджет и финанси и икономическата комисия. 
Това се случи броени часове след като днешният протест на полицаите се провали. 
Проектобюджетът беше приет на първо четене с гласовете на депутати от ГЕРБ и Реформаторския блок. 
Бизнесът смята за оптимистични прогнозите за ръст на икономиката за 2016 г.,които финансовият министър 
Владислав Горанов представи по време на първото четене на проекта за Държавен бюджет за 2016 г., което тече на 
съвместно заседание на парламентарните комисия по бюджет и финанси и икономическата комисия. 
Според Горанов през следващата година макрорамката на бюджета предвижда дефицит от 2% от брутния вътрешен 
продукт, 0,5% инфлация и ръст на икономиката от 2,1%, базиран основно на увеличение на вътрешното търсене. 
"Прогнозираният ръст на БВП е може би малко оптимистичен предвид на промяната в тренда, която усещаме. 
Имаме забавяне на износа и несигурност при поръчките за бизнеса. Причините, както външни, така са и някои 
вътрешни като прекомерният скок на цената на ел. енергията и прекомерното административно вмешателство 
на пазара на труда със скока на минималната работна заплата с 24% за година", заяви Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Прогнозираме ръст на БВП от 1,3-1,5%, през следващата година и смятаме, че трябва да се заложат буфери в 
бюджета, за да не расте прекомерно дефицитът", казва Велев. 
Владислав Горанов съобщи, че в актуализираната прогноза за изпълнение на бюджета за 2015 г., се предвижда увеличение 
на дефицита за тази година до 3,3% на начислена основа, но той смята, че на касова основа - това, което се отчита от 
бюджетната статистика и Евростат, дефицитът ще е 2,8%, което ще е под Маастрихтските критерии от 3%. 
От синдикатите изразиха критики към проектобюджета. 
"Не намираме основание да подкрепим бюджета, надяваме се някои от предложенията ни да бъдат приети между първо 
и второ четене на текстовете", каза Любен Томев, директор на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ. 
Синдикатът натоява за по-високи обезщетения за безработица и гарантиран праг на минимален доход. 
 
Телевизия БТВ 
 
√ Сектор "Сигурност" протестира под прозорците на депутати 
Полицията на втори национален протест на жълтите павета. Този път по-малоброен от този в неделя и без улична блокада. 
Служители от сектор "Сигурност" застанаха под прозорците на депутатите, по време на заседанието на бюджетната 
комисия за парите в държавата за догодина. 
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Въпреки заканата за 7-часов протест под прозорците на Парламента, по обяд събралите се полицаи бяха значително по-
малко от неделя. Мълчаливи, без скандирания. По думите им всички останали са на работа. 
Някои от протестиращите отказваха да обяснят мотиивите си да бъдат пред НС. Симона Попова обаче дойде с ясни 
аргументи и с наскоро роденото си дете. „Моето усещане е, че никой не ни чува, разбира се. Глас в пустиня... Това е 16-ти 
протест. Ние още не сме почнали да си говорим”, каза тя. 
В Парламента разговорите започват, а обещанията вървят ръка за ръка с ключовата дума "реформа". „Искам съвсем 
отговорно да заявя, че параграфите ще се оттеглят, но най-рано на 20-ти. Реформа трябва да има. Не само заплати за 
длъжности, но  и израстване”, каза Менда Стоянова. 
Според Васил Велев от Асоциация за индустриален капитал (АИКБ) данъкоплатците и бизнеса си плащат за още 
едно МВР, тъй като им се налага да плащат за охрана и СОТ. „Парите, които им се отпускат, не отговарят на 
услугата, която дават на обществото. Настройвате всички 2 млн. работещи в реалната икономика”, допълни 
още Велев. 
Финансовият министър обеща - реформи ще има. „Въпреки че има 300 млн. повече за тези системи догодина, вероятността 
да се окажем недоволни е висока”, каза той. 
Не е ясно дали предстоят нови протести, но синдикатите са в готовност. 
 
Българско национално радио 
 
√ Горанов: С 330 млн. лева са увеличени парите за сектор "Сигурност" спрямо първоначалните разчети за 2015 г. 
С 330 млн. лева са увеличени парите за сектор "Сигурност” спрямо първоначалните разчети за 2015 година, заяви 
министърът на финансите Владислав Горанов при представянето на държавния бюджет пред ресорната комисия в 
Народното събрание. На заседанието присъстват и синдикати от сектора, но те все още не са изказали становище.  
Без да назове конкретни промени в сектор “Сигурност“ или да коментира исканията на полицаите, които протестираха 
пред парламента, министър Горанов представи актуализацията на бюджета за тази година и фискалната рамка за 2016 
година:  
По отношение на отбрана и сигурност спрямо предложената актуализация разходите нарастват с около 140 милиона, а ако 
добавим и средствата от актуализацията на 2015 година за средства за отбрана и сигурност, номиналният ръст спрямо 
Закона за бюджета за 2015 година надхвърля 330 милиона, като за разходи за персонал увеличението от 2015-а в 2016-а 
година е със 161 милиона, от които 36,5 милиона за отбрана и 62,3 милиона за полиция.  
Владислав Горанов подчерта, че е изпълнено условието на президента Росен Плевнелиев парите за отбрана за догодина 
да не са по-малко от парите от тази година. Намаляването на дефицита от 3,3% за тази година до 2% през следващата 
година обаче може да мине и при по-голямо съкращаване на разходите, поясни финансовият министър:  
Въпреки намаляването на някои разходи номиналният ръст на разходите се дължи на увеличението на разходите за 
финансиране с национални средства основно за капиталови разходи от сферата на отбраната, на социалноосигурителни 
плащания с основен принос на естествения ръст на пенсиите, допълнителни разходи за заплати, компенсиращи 
необходимостта от допълнителни структурни мерки в някои от секторите, предоставящи публични услуги. Разходите биха 
могли да имат и по-голям принос за намаляване на дефицита в следващата година, ако работим усилено за подобряване 
на ефективността в отделни системи – нещо, което е първостепенна задача пред всички министри от кабинета.  
Тази година ще бъдат изхарчени 1,7 млрд. лева повече от предвиденото основно заради финансиране на европроекти и 
заради парите за МВР и за отбрана.  
Догодина дефицитът ще бъде 1,8 млрд. лева, като той ще бъде финансиран с дълг – именно заради това дойде и 
острата реакция срещу липсата на реформи в силовите министерства, изразена от Васил Велев като 
представител на работодателските организации:  
Нашият финансов принос в тази сфера не отговаря на качеството на предоставената услуга поради което граждани, 
работодатели и бизнес плащат още веднъж за още едно МВР под формата на сигналноохранителна техника, частна 
охранителна дейност и ведомствена охрана. Затова ние подкрепяме реформите в тази сфера и обръщаме внимание, че 
тези, които защитават труднозащитими тези за категоризацията или за непромяна в категоризацията на МВР, всъщност 
настройват срещу себе си  2 милиона заети в реалната икономика, които плащат за тази неефективна дейност.  
Преди началото на дебатите по бюджета на държавата бюджетната комисия и икономическата комисия в парламента 
одобриха бюджета на Здравната каса за догодина.  
Янко Янков, заместник-председател на комисията по отбрана, депутат от ДПС, коментира в предаването "Нещо повече", 
че за съжаление думата "реформа" в българската действителност вече е инфлационна и е станала синоним на рестрикции 
и санкции: 
В България в момента под реформи се разбира да унищожим нещо. Например реформа означава обединяване на две 
дейности, от които едната отпада, а другата се превръща в монополна....А всъщност реформа би трябвало да означава 
преструктуриране, което да повиши ефективността на определена сфера. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бюджетът за 2016 г. вдига пенсиите с 2,1% 
Бюджетът за 2016 г. предвижда 420 лв. минимална заплата от 1 януари, ръст на пенсиите с 2,1% и лимит на емитирания 
дълг до 5,3 млрд. лв. Това заяви пред парламентарните бюджетна и икономическа комисия финансовият министър 
Владислав Горанов, който представи бюджета. Двете комисии приеха бюджета за 2016 г. на първо четене с гласовете на 
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депутатите от ГЕРБ и Реформаторския блок. Горанов обясни и защо се налага актуализация на бюджета за 2015 г. Очаква 
се преизпълнение на приходите и допълнителни разходите заради финансирането на европроекти. Освен това е отчетено, 
че не може да бъдат свити разходите за персонал в някои сектори, каза министърът. С актуализацията се предлагат 
допълнителни 494,7 млн. лв. за ДФ "Земеделие" и Националния фонд към Министерството на финансите за разплащане 
на проекти. 387,8 млн. лв. отиват в резерв за непредвидени разходи - заради еврофондовете, ДФЗ и заплати в 
министерства, които не са свили разходите си за възнаграждения. Дефицитът за 2015 г. ще достигне 3,3% от БВП. За 2016 
г. проектът предвижда дефицитът да бъде ограничен до 2% от БВП или 1,8 млрд. лв. 
За 2016 г. растат разходите за отбрана, заплати в публичния сектор и за пенсиите. За социална политика са заложени 11,9 
млрд. лв. или ръст от 560 млн. лв. спрямо ревизирания Бюджет 2015. Това се дължи на увеличението с 2,1% на пенсиите 
от 1 юли, което води до 355,1 млн. лв. повече разходите за пенсии. 
По време на дебата управителят на БНБ Димитър Радев посочи, че институцията подкрепя макроикономическата рамка на 
бюджета. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че "като нетни платци 
в бюджета сме дошли да направим рекламация на услугата, която ни се предоставя срещу това в сферата на 
сигурността, и да кажем, че нашият финансов принос не отговаря на качеството на услугата. Граждани и бизнес 
плащат още веднъж за още едно МВР под формата на СОТ и други форми на охрана". Представителите на синдикатите 
от сектор "Сигурност" обаче настояха да отпаднат предложенията за орязване на социалните придобивки на служителите 
с мотива, че с намаляването на заплатите няма да се осъществи реформа. Председателят на бюджетната комисия Менда 
Стоянова потвърди ангажимента си да внесе текстове, с които да отмени предложенията преди второ четене на бюджета. 
 
Вестник Труд 
 
√ Оттеглят орязването на парите за полицаи на 20 ноември 
Менда Стоянова (ГЕРБ) ще внесе предложението за второ четене на бюджет 2016 
Текстовете от проектобюджета за догодина, които предвиждаха орязване на социалните придобивки на полицаи и военни, 
ще са история около 20 ноември. Тогава между двете четения на законопроекта шефката на бюджетната комисия в 
парламента Менда Стоянова (ГЕРБ) ще оттегли параграфи от 9 до 16 от проекта, обеща самата тя. Но подчерта, че в сектора 
“Сигурност” трябва да има реформи и ще покани синдикатите в МВР, чиито представители присъстваха на дискусията 
вчера, на специална среща, за да се обсъдят предложения. “Скоро ще има приемливи текстове, с които да се гарантира 
повишаване на ефективността на МВР”, каза още тя. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, също се изказа за парите на МВР. По думите 
му като “нетни платци в бюджета сме дошли да направим рекламация на услугата, която ни се предоставя в 
сферата на сигурността, и да кажем, че нашият финансов принос не отговаря на качеството, което получаваме”. 
От началото на 2015 г. до 6 ноември системата на МВР са напуснали 1980 души, стана ясно от писмен отговор на 
вицепремиера Румяна Бъчварова в парламентарния контрол. Най-масово рапорти имало в дирекция “Управление на 
собствеността и социални дейности”, 248 са напусналите пожарникари и спасители, 66 са граничарите, 25 - ГДБОП и отряда 
за борба с тероризма. 
Една от идеите за реформа в МВР е окрупняване на администрацията - тя да се обедини в 6 района, всеки от които ще 
управлява по няколко областни дирекции. 
Ченгета чакаха пред парламента 
Близо 400 служители на МВР и надзиратели се събраха вчера пред парламента, докато в него се разглеждаше в комисия 
бюджетът за следващата година. Целта им бе да подскажат на управляващите, че са поели ангажимент да отпаднат 
предложенията за орязване на компенсациите на униформените. 
“Не сме дошли да протестираме, а за да напомним за присъствието си и за обещанието към нас. Досега показахме 
достатъчно емоция, сега е време да покажем разум”, каза Галентин Грозев от Синдикален алианс “Сигурност” към 13 ч, 
когато пристигнаха първите полицаи, пожарникари и надзиратели. Сред тях нямаше служители с униформа и всички бяха 
в почивен ден или отпуск. “Днес е работен ден, ако дойдат 10 000 души, няма кой да охранява държавата и да гаси 
пожарите”, допълни синдикалистът. Според него трябват спешни административни реформи в МВР. 
Без блокиране 
Около 15 ч голяма част от събралите се пред парламента се разотидоха, въпреки че имаха разрешение за мълчалив протест 
до 20 ч. Събирането им протече спокойно в района около паметника на Цар Освободител и движението не бе блокирано. 
В заседанието на бюджетната комисия участваха представители на всички синдикати от сектор “Сигурност”. Очаква се 
предложението за орязването на социалните придобивки на униформените да бъдат оттеглено между първо и второ 
четене на закона за бюджета. “Докато това не стане, ние ще сме пред парламента”, заканиха се участници в протеста. 
Реформаторите недоволни от финансист №1 
Шефът на вътрешната комисия в парламента Атанас Атанасов (РБ) е изпратил писмо до премиера Бойко Борисов, в което 
се оплаква от финансовия министър Владислав Горанов. Причината – ден по-рано въпреки изричната покана от депутатите 
финансист №1 не се яви, за да обясни какво ще се случи с проектобюджета в частта му за МВР. Според Атанасов не е 
станало ясно защо Горанов не е отишъл, а поведението му е “неуважение към НС”. 
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Вестник Банкеръ 
 
√ Властта окончателно се предаде пред полицаите 
Правителството очаквано отстъпи пред полицаите и даде заден ход за реформите в системата на Министерството на 
вътрешните работи. „След разговори със синдикален алианс „Сигурност” в МВР и срещата с другите синдикати в неделя 
бях един от хората, които участваха във формулирането на декларацията и искам съвсем отговорно да заявя, че 
параграфите от 9 до 16 ще бъдат оттеглени тогава, когато процесуално това е възможно”, заяви председателят на 
бюджетната комисия Менда Стоянова по време на съвместното заседание на бюджетната и икономическата комисии, на 
което се обсъждаше Бюджет 2016. 
Най-ранният възможен момент за оттегляне на промените е при приемане на закона в пленарната зала, на 20 ноември. 
 „Аз се радвам, че болшинството от народните представители сме убедени, че трябва да има реформа в МВР и тя трябва 
да е спешна, незабавна, веднага, допълни тя. Реформата трябва да касае всички елементи, а не само социални плащания, 
заплащане, организации, ефективност, разпределение на длъжности, начин на определяне на заплатите, растеж в 
йерархията и други въпроси”, допълни Стоянова. 
По думите ѝ ще започнат разговори и консултации с конкретни предложения за бъдещите реформи и повишаване на 
ефективността на МВР. 
С 330 млн. лева са увеличени парите за сектор "Сигурност” спрямо първоначалните разчети за 2015 година, заяви 
министърът на финансите Владислав Горанов при представянето на държавния бюджет. 
"По отношение на отбрана и сигурност спрямо предложената актуализация разходите нарастват с около 140 милиона, а 
ако добавим и средствата от актуализацията на 2015 година за средства за отбрана и сигурност, номиналният ръст спрямо 
Закона за бюджета за 2015 година надхвърля 330 милиона, като за разходи за персонал увеличението от 2015-а в 2016-а 
година е със 161 милиона, от които 36,5 милиона за отбрана и 62,3 милиона за полиция", обяви Горанов. 
На заседанието на комисиите присъства и управителят на БНБ Димитър Радев, който обяви, че институцията подкрепя 
предложения проект за бюджет. Той посочи, че пред българската икономика има външни и вътрешни рискове. Основният 
външен риск е свързан с глобалното забавяне на икономиката заради проблемите в развиващите се пазари, както и 
регионалните рискове, произтичащи от проблемите на Украйна и Гърция, и бежанския поток. Според него към момента 
геополитическите проблеми нямат съществен макроикономически ефект, но трябва да се наблюдават. 
Вътрешните рискове по думите на Радев са свързани със структурните реформи и трупането на дългове в енергетиката и 
транспорта. Това би се превърнало в проблем за бюджета, ако не се предприемат мерки. 
В крайна сметка Комисията по бюджет и финанси одобри Закона за държавния бюджет за 2016 година с 12 гласа „за“, 
предимно от депутатите от ГЕРБ и Реформаторския блок, 7 „против“ и 0 „въздържал се“. 
По време на обсъждането бизнесът обяви, че смята за оптимистични прогнозите за ръст на икономиката за 2016 г.,които 
финансовият министър Владислав Горанов представи по време на първото четене на проекта за Държавен бюджет за 2016 
г. Според Горанов през следващата година макрорамката на бюджета предвижда дефицит от 2% от брутния вътрешен 
продукт, 0,5% инфлация и ръст на икономиката от 2,1%, базиран основно на увеличение на вътрешното търсене. 
"Прогнозираният ръст на БВП е може би малко оптимистичен предвид на промяната в тренда, която усещаме. 
Имаме забавяне на износа и несигурност при поръчките за бизнеса. Причините, както външни, така са и някои 
вътрешни като прекомерният скок на цената на ел. енергията и прекомерното административно вмешателство 
на пазара на труда със скока на минималната работна заплата с 24% за година", заяви Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). "Прогнозираме ръст на БВП от 1,3-1,5%, през 
следващата година и смятаме, че трябва да се заложат буфери в бюджета, за да не расте прекомерно 
дефицитът", каза Велев. 
Владислав Горанов отговори, че в актуализираната прогноза за изпълнение на бюджета за 2015 г., се предвижда 
увеличение на дефицита за тази година до 3,3% на начислена основа, но той смята, че на касова основа - това, което се 
отчита от бюджетната статистика и Евростат, дефицитът ще е 2,8%, което ще е под Маастрихтските критерии от 3%. 
 
dariknews.bg 
 
√ Менда Стоянова обеща спорните текстове за полицаите да паднат и посочи кога 
Най-рано на 20-ти ноември ще има предложение за падане на спорните текстове за орязване на социалния пакет на 
полицаите, пожарникарите и военните. Това стана ясно по време на обсъждането на Бюджет 2016 на първо четене в 
парламентарната бюджетна комисия. Параграфите, които регламентираха орязването на броя пенсии при пенсиониране, 
дните за годишен отпуск и добавката за прослуженото време, могат да се оттеглят, когато бюджетът за догодина бъде 
гласуван на първо четене в пленарна зала. Това по думите на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова може 
да се случи най-рано на 20 ноември. 
Бизнесът подкрепи бюджета, но разкритикува услугата сигурност и поиска реформа. 
 „Нека да не звучи невъзпитано, но ние като нетни платци в бюджета - тези, които имаме отношение към 
приходната му част, сме дошли тук да направим рекламация на услугата, която ни се предоставя срещу това в 
сферата на сигурността и да кажем, че нашият финансов принос в тази сфера не отговаря на качеството на 
предоставяната услуга, поради което граждани и работодатели плащат още веднъж, за още едно МВР под 
формата на охранителна техника, частна охранителна дейност, ведомствена охрана", каза председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
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Полицаите напомниха с протест очакванията си от властта 
Синдикатите на сектор "Сигурност" се обединиха, че реформа може да има, но без орязване на бюджета на системите и 
атакуваха приемането на сегашния вид на бюджета с процесуални пречки. Владимир Алексиев, член на синдикалната 
федерация на служителите на МВР и служител на силовото ведомство, обясни, че Министерският съвет не може да 
предлага такива промени чрез законопроекта за държавния бюджет. Той напомни, че МС е длъжен да осъществява в 
сътрудничество с ръководните органи на синдикалните организации. "Подобно сътрудничество при изготвянето на този 
законопроект не е налице", каза Алексиев и допълни, че не се работи в условията на публичност. 
Менда Стоянова: Крайно време е в силовите ведомства да се случат реформите 
Председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова отговори, че процесуални пречки да се разглежда 
законопроектът днес няма. Тя посочи кога спорните предложения, предизвикали протести, могат да отпаднат. „Искам 
съвсем отговорно да заявя, че параграфи от 9 до 16 ще бъдат оттеглени", каза Стоянова, визирайки спорните текстове. Това 
ще стане по думите й, когато процесуално е възможно, а най-рано може да стане след приемането на закона за държавния 
бюджет на първо четене в зала. „Тоест на дата 20-ти може да се депозира подобно предложение и то ще бъде депозирано", 
каза Стоянова. 
Тя допълни, че следващата седмица синдикатите ще бъдат поканени на среща, на която да се обсъдят конкретните им 
предложения за реформи в секторите сигурност и отбрана. 
 
puls.bg 
 
√ Бюджетът на НЗОК мина в три комисии на НС 
Парламентарните комисии по бюджет и финанси и икономика приеха бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) на съвместно заседание днес. В бюджета на НЗОК се залагат приходи в размер на малко над 3,2 млрд. лева, 
от които 3,166 млрд. лева са здравноосигурителните приходи. 
Разходите за следващата година се предвижда да са малко над 3,2 млрд. лева, от които за първична извънболнична помощ 
се предвиждат 180 млн. лева, за дентална помощ 123 млн. лева, за лекарства за домашно лечение – почти 751 млн. лева, 
за болнична помощ 1,3 млрд. лева и резерв от 316 млн. лева. 
Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов посочи при представянето на бюджета, че финансовата макрорамка 
е приемлива и добра и гарантира устойчивост за развитието на здравната система. Москов допълни, че през март ще 
заработи тестова версия на електронната платформа за търговия с лекарства, която беше анонсирана преди няколко 
месеца. Идеята е търговете да се осъществяват изцяло онлайн и да се избегнат порочните практики, както и да се постигнат 
по-добри цени на лекарствата за болниците. 
На практика платформата ще бъде въведена с новия Национален рамков договор, който ще влезе в сила от април, поясни 
той. Също през март 2016 г. ще е готова и тестова версия на персоналния идентификатор за пациентите за прием в 
болниците и за получаване на лекарства от аптеките, каза Петър Москов. 
В момента е стартирана процедура за изпълнител на системата. Здравният министър каза още, че към 30 септември най-
песимистичната прогноза за бюджета на НЗОК за 2015 г. е за дефицит от 65 млн. лева. Тъй като се очакват допълнително 
около 20 млн. лева от здравноосигурителни вноски, бюджетът вероятно ще се свие до около 40 млн. лева, допълни той. С 
мерките за намаляване на разходите за лекарствата дефицитът ще се сведе до 35-37 млн. лева, каза още Москов. 
Лекарският и зъболекарският съюз отново изразиха несъгласието си с параграф 10 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г., които предвиждат разширяване на правомощията на контролните 
органи на НЗОК и да се налагат санкции на изпълнителите на медицинска помощ. Според тях така се нарушава договорното 
начало. Лекарският съюз все пак подкрепи макрорамката, но изрази забележките си по отношение на нейното 
преразпределяне. 
Идеята беше да се намали натиска върху болниците и да се подобри качеството и ефективността на работата на лекарите 
в доболничната помощ, но според съсловната организация няма финансова подкрепа на тези реформи. Лекарите не са 
съгласни и с предварителното определяне на обеми на изпълнителите на медицинска помощ, което според тях нарушава 
правата на пациентите. Съсловната организация е категорична, че няма да подпише Националния рамков договор за 2016 
г. и обяви, че се подготвя за протести. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България допълни, че не се очертава изпълнението на 
реформи за по-ефективно разходване на средствата. Според него е сбъркана концепцията за лечебните заведения 
и се наказват добрите и търсени болници. Бюджетът на Здравната каса беше приет и от парламентарната 
комисия по здравеопазване. 
Москов коментира пред депутатите в комисията, че се предлагат промени, които са главно ориентирани към засилване и 
установяване на ясни, добре действащи и с възможност за реализация механизми на контрол, които до този момент 
бюджетът не е предвиждал. По време на дебатите ДПС обвини здравното министерство, че е предложило 
проектобюджета без предварително обществено обсъждане, както и че не е обезпечена финансово здравната реформа. 
Тунчер Кърджалиев от ДПС съобщи още, че депутати от ДПС, "БСП лява България" и Български демократичен център са 
дали на Конституционния съд промените в Закона за лечебните заведения, с които се определя нов ред за сключването на 
договори между НЗОК и болниците. Според него това е предпоставка за въвеждане на листи на чакащите, тъй като не всяко 
лечебно заведение ще има договор със Здравната каса и ще получава плащания от нея. Депутатите атакуват и текстовете 
за създаването на нови болници, както и на предлагането на нови услуги от съществуващите болници. 
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√ Бюджетът на ДОО мина през бюджетната и икономическата комисия 
Разходите за пенсии догодина се очаква да достигнат 9,9% от БВП 
Депутатите от парламентарните комисии по бюджет и финанси и по икономическа политика приеха на първо четене 
бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) на съвместно заседание. 
Законопроектът е съобразен с основните допускания на средносрочната бюджетна прогноза за периода до 2018 г., 
включително и макроикономическите показатели за 2016 г.,  коментира при представянето му пред народните 
представители зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
Приходната част е съгласувана с Националната агенция за приходите (НАП) по отношение на задължителните осигурителни 
вноски и другите приходи, събирани от приходната администрация, обясни Донев. 
Запазват се размерите на ставките на различните осигурителни вноски. С изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване се създава специален фонд „Пенсии” за пенсионираните служители от сектор „Сигурност”, въвежда се право 
на свободен избор за промяна на осигуряването и прехвърляне на средства между фондовете за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване и фондовете „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, коментира той. 
Отпада участието на държавата във финансирането на трансфера в размер на 12% от осигурителните вноски на всички 
осигурени лица, каза още Донев по време на представянето на бюджета на общественото осигуряване. 
Той припомни, че минималните осигурителни прагове нарастват средно с 8,6% за 2016 г., като ефектът върху приходите в 
бюджета се очаква да бъде около 80 млн. лева. 
Запазват се диференцираните минимални осигурителни доходи на самоосигуряващите се лица, увеличава се 
минималният осигурителен доход на земеделските стопани до 330 лева, запазва се максималният осигурителен доход в 
размер на 2 600 лева, посочи още Гълъб Донев. 
И през следващата година вноската във фонда „Гарантирани вземания на работниците и служителите” ще бъде нулева. 
Максималният размер на гарантираните вземания остава 1 200 лева. 
От 1 юли догодина пенсиите ще се увеличат по швейцарското правило с 2,5 на сто, каза Гълъб Донев. Минималната пенсия 
ще се увеличи до 161,38 лева, а социалната пенсия за старот – до 118,03 лева. Ще се запази таванът на пенсиите в размер 
на 910 лева и ще се въведе възможност за преизчисляване на отпуснатите пенсии до 31 декември 2016 г. на лицата, които 
до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата по индивидуалните си пенсионни партиди в пенсионните 
фондове във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. 
За следващата година се очаква средният брой на пенсионерите да се увеличи до около 2,186 млн. души. Средният размер 
на пенсията се предвижда да достигне 331,62 лева при 320,55 лева за тази година. Коефициентът на заместване на дохода 
ще бъде малко под 50 на сто в брутно изражение и малко над 50 на сто в нетно изражение, посочи още той. 
Разходите за пенсии догодина се очаква да достигнат 8,7 млрд. лева, или 9,9% от брутния вътрешен продукт, като в тази 
сума са включени и добавките. Разходите се увеличават основно заради осъвременяването на пенсиите, коментира Донев. 
След представянето на проектобюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че организацията му не го подкрепя въпреки 
запазените ставки по осигурителните вноски и максимален осигурителен доход и коректно отразените пенсионни 
промени. 
Велев посочи, че е закъсняла реформата на медицинската и трудовата експертиза, поради което са високи разходите за 
инвалидни пенсии, като ръстът им е най-голям в процентно изражение. 
Работодателската организация не се съгласява и с административното разпростиране на увеличението на 
минималните осигурителни доходи и за праговете, за които не беше постигната договорка с бизнеса, поради 
което работодателите не виждат смисъл в бъдеще да участват в подобни преговори. 
Велев напомни, че за поредна година се запазва и въведената по времето на Симеон Дянков антикризисна мярка 
първите три дни на болничните да се плащат от работодателите. 
Според Ася Гонева от КНСБ са подценени приходите в системата на общественото осигуряване. Тя посочи, че не е планиран 
достатъчно добре средногодишният брой на осигурените лица, намалението на безработните и ръстът на средния 
осигурителен доход. 
Гонева подчерта, че е нулев ефектът от диференцираните осигурителни праегове за самоосигуряващите се лица. КНСБ 
предлага да се въведе единен праг за тях от 450 лева и в края на годината да се изравнява спрямо реалните им доходи. 
Гонева изрази недоволството си и от запазването на максималния осигурителен доход. Синдикатите предлагат той да се 
увеличи с ръста на минималната заплата в процентно изражение, което ще доведе почти 48 млн. лева приходи в хазната. 
 
novini.com 
 
√ Бюджетът на НЗОК мина в НС 
Парламентарните комисии по бюджет и финанси и икономика приеха бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) на съвместно заседание днес. В бюджета на НЗОК се залагат малко над 3,2 млрд. лева приходи, от които 3,166 
млрд. лева са здравноосигурителните приходи. Разходите за следващата година се предвижда да са малко над 3,2 млрд. 
лева, от които за първична извънболнична помощ се предвиждат 180 млн. лева, за дентална помощ 123 млн. лева, за 
лекарства за домашно лечение - почти 751 млн. лева, за болнична помощ 1,3 млрд. лева и резерв от 316 млн. лева. 
Министърът на здравеопазването Петър Москов посочи при представянето на бюджета, че финансовата макрорамка е 
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приемлива и добра и гарантира устойчивост за развитието на здравната система. Москов допълни, че през март ще 
заработи тестова версия на електронната платформа за търговия с лекарства. На практика платформата ще бъде въведена 
с новия Национален рамков договор, който ще влезе в сила от април, поясни той. Също през март 2016 г. ще има и тестова 
версия на персоналния идентификатор за пациентите за прием в болниците и за получаване на лекарства от аптеките, каза 
Петър Москов. В момента е стартирана процедура за изпълнител на системата. Здравният министър каза още, че към 30 
септември най-песимистичната прогноза за бюджета на НЗОК за 2015 г. е за дефицит от 65 млн. лева. "Тъй като се очакват 
допълнително около 20 млн. лева от здравноосигурителни вноски, дефицитът вероятно ще се свие до около 40 млн. лева" 
, посочи още той. Допълнително с мерките за намаляване на разходите за лекарствата дефицитът ще се сведе до 35-37 
млн. лева, каза още Москов. Лекарският и зъболекарският съюз отново изразиха несъгласието си с параграф 10 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г., които предвиждат разширяване на 
правомощията на контролните органи на НЗОК и да се налагат санкции на изпълнителите на медицинска помощ. Според 
тях така се нарушава договорното начало. Лекарският съюз все пак прие макрорамката, но изрази забележките си по 
отношение на нейното преразпределяне. Идеята беше да се намали натиска върху болниците и да се подобри качеството 
и ефективността на работата на лекарите в доболничната помощ, но според съсловната организация няма финансова 
подкрепа на тези реформи. Лекарите не са съгласни и с предварителното определяне на обеми на изпълнителите на 
медицинска помощ, което според тях нарушава правата на пациентите. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България допълни, че не се очертава изпълнението на реформи за по-ефективно разходване на 
средствата. Според него е сбъркана концепцията за лечебните заведения и се наказват добрите и търсени 
болници. 
 
glasove.com 
 
√ Горанов защитава Бюджет 2016 в НС 
 „Реалистичният бюджет" за 2016 на финансовия министър Владислав Горанов влезе за обсъждане на бюджетната комисия 
на първо четене. Самият финансист № 1 определи така макрорамката за следващата година и обясни, че бюджетът за 
догодина ще донесе стабилност. Като първи приоритет Горанов определи фискалната политика на страната ни. 
В Бюджет 2016 се залага дефицит от 1,8 млрд. лева или 2% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни, което показва 
тенденция за намаляване на бюджетния дефицит. 
Максималният заложен нов дълг, който страната ни ще може да поеме през 2016 година, е 5,3 млрд. лева. Правителството 
предполага още, че реалният растеж на БВП през следващата година ще е 2,1%, а това ще дойде от очаквано нарастване 
на потреблението и растежа на инвестициите у нас. 
Идеята е този растеж през 2017 г. година да стигне до 2,5%. Планираната инфлация за следващата година е в порядъка на 
0,5%. 
По отношение на заложените приходи министърът на финансите посочи, че те ще са в размер на около 33 млрд. лева за 
2016 година до 35 млрд. лева през 2018-ма година. От кабинета „Борисов 2" са на мнение, че през следващата година в 
държавната хазна ще влязат допълнително 1,5 млрд. лева от данъци и осигуровки. 
Разпределено по сектори правителството е готово да даде 3,9 млрд. лева за здравеопазване, 3,1 млрд. лева за 
образование, 3,3 млрд. лева за отбрана и сигурност, 11,9 млрд. лева за социално осигуряване и 2,6 млрд. лева за издръжка 
на държавните служби. 
Очакваното понижение на работната сила ще бъде по-слабо с приетите мерки за повишаване на стажа за пенсиониране, 
обясни Владислав Горанов. Според него предимство на бюджета е запазването на ниското ниво на данъчната тежест. 
АИКБ подкрепя бюджета за следващата година, коментира шефът му Васил Велев и допълни: Подкрепяме 
финансовата стабилност, допълни той, като обаче посочи, че прогнозират по-нисък ръст на БВП. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
 
√ Гълъб Донев: Правим механизъм за минимални заплати по длъжности и браншове 
Синдикати и работодатели ще договарят нивата, държавата няма да им се меси 
За 2016 г. очакваме 150 хил. нови работни места, но само 7 хиляди за хора без образование 
Добавката за стаж остава, докато не намерим начин за постоянно вдигане на заплатите 
Средно 3,5 дни работи един човек с еднодневен договор 
- Г-н Донев, водят ли се разговори за премахване на добавката за стаж в заплащането? 
- Не. Тази добавка за стаж е един инструмент, който дава автоматизъм в нарастването на заплатите всяка година. Докато 
нямаме механизъм за автоматичен ръст или договаряне на заплатите, които да гарантират отражението на различни 
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икономически и социални показатели, би следвало добавката да се запази. Тя гарантира едно автоматично, макар и само 
с 0,6%, нарастване на заплатите. 
- Вие ще предложите ли обвързване на минималните осигурителни доходи с минималното задължително заплащане - 
един вид минимални заплати по браншове, професии и длъжности? 
- Министерството ще създаде такава работна група, която да обсъди изцяло критериите за заплащането, да изработи 
механизъм за определянето на минималната заплата. И от страна на синдикатите, и на работодателите има готовност да 
се работи в тази посока. На последното заседание на НСТС и двете страни изразиха подкрепа да се работи по този 
механизъм. 
- Кога да очакваме такъв действащ механизъм? 
- Следващата година е един нормален хоризонт за такава разработка. 
- Възможно ли е тогава работещите хора да очакват ръст на заплатите си годишно в порядъка на 8-9% - колкото бе тази 
година ръстът на осигурителните прагове? 
- Тази година действително се получава ръст в този порядък при преговорите за определяне на минималните осигурителни 
доходи. При разработен механизъм, който прилагат работодателите и синдикатите, можем да имаме и сектори от 
икономиката, в които това нарастване да е много по-високо 
А може да има и сектори със задържане на нивото на заплатите. Това се определя от много фактори, които искаме в този 
механизъм да бъдат ясно и точно описани и да се знае какви принципи се спазват при определяне на размерите на 
минималните работни заплати. 
- Реалистично ли е текстовете да постъпят преди есенната сесия на парламента и съответно да влязат в сила от началото 
на 2017 г.? 
- Възможно е, но не сме се обвързвали да хванем есенната сесия. През следващата година обаче сме се ангажирали да 
изработим този механизъм. 
- Тогава държавата ще има ли само регулационна роля в преговорите, или ще запази и административно налагане? 
- Държавата не може да излезе напълно от административното определяне. Има сектори като държавни предприятия и 
администрация, в които няма работодателски или синдикални организации или пък схемата на договаряне е такава, че 
заплатата зависи от бюджета. 
В реалната икономика обаче би следвало работодателите и синдикатите да си договорят размерите. 
- Успешен ли се оказа експериментът с еднодневните трудови договори? 
- Еднодневните договори се оказаха много успешен инструмент за заетост и за привикване към пазара на труда, към 
търсене на работа в светлата част на икономиката. Тези хора се осигуряват за пенсии, за трудова злополука, здраве, а в 
същото време запазват всички обезщетения и помощи, които получават от социалното подпомагане. Ако има 
регистрирани и получават обезщетение за безработица, то също продължава да се получава, независимо че имат и доход 
от заетост. 
Въпреки че набирането на работници по тези договори стартира в средата на сезона и се изпуснаха всички пролетни работи 
по насажденията и прибирането на розовия цвят, ягодите и черешите, от 21 юли досега имаме 79 000 еднодневни 
договора, което е внушителна цифра. Очакванията ни бяха между 60 и 100 хил. еднодневни договора на сезон, а тук  за 
половин сезон имаме почти 80 000 договора 
И въпреки че приключва активното прибиране на реколтата, на ден 100-150 еднодневни договора продължават да се 
регистрират. 
- Знаете ли колко хора са работили на еднодневни договори и какви пари са внесени в бюджета? 
- Справката, която имаме от НАП до септември, показва, че при 29 000 договора имаме около 7500 работници. Тоест средно 
около 3,5 работни дни на един човек. Очакваме около тази цифра да се движат и следващите анализи след подаване на 
данните от земеделските производители към НАП. Защото те внасят авансово осигурителните вноски и получават 
договорите от ГИТ, но срещу тези внесени авансово суми не стоят работещи хора. Едва след окончателните декларации се 
вижда зад всеки договор кой е човекът, който е работил. 
- Планирате ли разширяване на еднодневните договори, ще има ли електронно заверяване, вместо да се ходи до Главната 
инспекция по труда? 
- Работим да усъвършенстваме режима и получаването на договорите от земеделския производител да става онлайн след 
регистрация и плащане на осигурителните вноски. 
Ще се облекчи и попълването на личните данни на работещите. 
- Какви са разчетите за пазара на труда за 2016 г.? 
- През тази година имаме понижение на нивото на безработицата и повишаване на икономическата активност. 
Непрекъснато се наблюдаваше постоянно намаление на нивото на безработицата и през септември беше 9,2%, което е 
под средното за ЕС, а през октомври се покачва само с 0,1% заради края на сезонната заетост. Има обаче и разминавания 
между търсенето и предлагането заради характеристиките на безработните хора. Имаме 300 хил. безработни, от които 
дългосрочно безработните са съществен дял. А при тях проблем е ниската квалификация. 
Изследванията за следващата година показват, че бизнесът очаква да разкрие около 150 000 работни места. Но в същото 
време разпределението на търсенето на кадри е 25-30% за висшисти, близо 60% ще са за специалисти със средно 
образование и едва около 7-10 хил. работни места ще са за хора с основно или по-ниско образование. Тоест бизнесът не 
се нуждае от хора с ниска квалификация, а голяма част от безработните са точно такива. Заради това и нашите усилия са 
насочени към повишаване на квалификацията или дори създаване на такава. 
- Системата да се наемат безработни за почистване с ваучери към нискообразованите безработни ли е насочена? 
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- Нишата съществува и в момента, но в сивата икономика. С ваучерната система искаме да я запълним. В момента нямаме 
възникване на взаимоотношения между този нов работодател - семейството, и наетия да почисти или да извърши друга 
услуга човек. В страните, в които тази система работи като Белгия и Франция, голяма част от безработните намират заетост. 
Да се надяваме и при нас да се случи, въпреки че едва ли още от самото начало ще е толкова атрактивна. 
 
√ Комисията по бюджет и финанси одобри Закона за държавния бюджет за 2016 година 
Комисията по бюджет и финанси одобри Закона за държавния бюджет за 2016 година, предаде Фокус. 
Комисията прие закона с 12 гласа „за“ 7 „против“ и 0 „въздържал се“. Комисията провежда заседанието си съвместно с 
парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, която също одобри Закона за държавния бюджет за 2016 
година. 
В законопроекта са заложени очакванията за реалния растеж на БВП като се очаква той да достигне 2,1% и запазване на 
относително стабилни нива на растежа през 2017 и 2018 г., съответно 2,5% и 2,7 на сто. 
 
√ Стоките и услугите поскъпват с 0,2% през октомври 
След месеци наред дефлация през октомври Националният статистически институт (НСИ) отчита поскъпване на 
потребителските стоки и услуги с 0,2 на сто в сравнение със септември. На годишна база обаче дефлацията се задържа и 
през октомври тя е 0,6 на сто. 
От данните се вижда, че най-видимо през месеца са се покачили цените на дрехите (с 5,4%) и обувките (с 8,7%). Сред 
нехранителните стоки са поскъпнали още дървата за отопление - с 4,3 на сто, въглищата - с 0,4 на сто, препарати за 
почистване на съдове - с 1,6%, комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 3%. 
Сред храните по-видимо е повишението при сезонните продукти. Цените на чушките са се повишили с 6,4 на сто, на 
доматите - с 10,5%, на гроздето - с 10,7 на сто. При яйцата поскъпването е с 1 на сто, при малотрайните колбаси - с 1,6 на 
сто. 
В същото време брашното е поевтиняло с 0,9 на сто, рибата - с 1 на сто, морковите - с 8,2 на сто, кафето и газираните 
напитки - с по 2,5 на сто. 
При нехранителните стоки са паднали цените на централното газоснабдяване - с 9,7%, автомобилите - с 1,7%, дизелово 
гориво - с 1,1%, автомобилен бензин А95Н - с 1,5%, автомобилен бензин А98Н - с 1,1%, метан за ЛТС - с 2,1%, пътнически 
въздушен транспорт - с 13%. 
 
Вестник Труд 
 
√ Шефът на КЕВР Иван Иванов: Парите в бюджетната рамка за догодина не ни стигат 
За разлика от мнението на министерството на енергетиката за бюджета за догодина, Комисията за енергийно и водно 
регулиране ясно заявява, че предвидената бюджетна рамка и респективно разходен таван не позволява на КЕВР да 
изпълни своите възложени от закона правомощия. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно 
регулиране Иван Иванов по време на съвместно заседание на Комисията по енергетика и Комисията за наблюдение на 
дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщи „Фокус”. 
„Приходите, които комисията прогнозно ще събере за 2016 година са 11 405 000 лева. В същото време разходният таван, 
определен от Министерството на финансите е само 4 019 000 лв., което е почти 30% от приходите, които комисията събира 
”, отбеляза той. „Второто, което за мен е особено важно е, че за да бъде комисията наистина компетентна и независима 
при взимането на своите решения, тя трябва да притежава необходимия експертен потенциал. На комисията са 
необходими нови 35 експерти”, допълни Иванов. По думите му, едновременно с това, поради навлизането на българската 
енергетика в много важен етап на започващо функциониране на енергийната борса и пълна либерализация на пазара, 
КЕВР добива една изключително важна роля за нормативната уредба при либерализация на пазара. Иванов отбеляза още, 
че комисията има средства и от основен ремонт на сградата, в която се намира, както и въвеждането на електронно 
обслужване на клиенти. „Всичко това изисква повишаването на разходния таван на комисията и аз отправят енергичен 
апел към народните представители на двете комисии да съдействат и да защитят искането на комисията разходния таван 
за 2016 година да бъде на стойност 6 202 000 лева”, заяви още Иванов. 
След обсъждането на законопроекта за държавния бюджет за догодина министърът на енергетиката Теменужка Петкова 
ще бъде изслушана от двете комисии. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ БЕХ спешно търси негарантиран от държавата заем 
С кандидатите в първата процедура ще се преговаря директно. Управляващите очакват лекото подобрение в 
енергетиката да ги направи по-сговорчиви 
Българският енергиен холдинг (БЕХ) прекрати процедурата, с която търсеше мостов заем и последваща емисия облигации 
за 650 милиона евро. Това стана ясно в четвъртък от изказване на заместник-министъра на енергетиката Никола Николова 
пред журналисти, а по-късно и от думи на енергийния министър Теменужка Петкова пред депутатите от енергийната 
комисия в парламента. Според Николов преговорите с банките ще започнат веднага и до две седмици управляващите се 
надяват да договорят минимум 500 млн. евро синдикиран заем. След това ще бъде пусната и емисия облигации на същата 
стойност. 
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Средствата са необходими спешно на БЕХ, за да може Националната електрическа компания (НЕК) да се разплати с двете 
американски централи – ТЕЦ "AES Марица-изток 1" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", на които дължи над 900 млн. 
лв. Изчистването на дълговете е и изискване, за да влезе в сила споразумението за намаляване на цените на двете 
централи. Те от своя страна пък ще се разплатят с държавната "Мини Марица-изток", на която дължат около 400 млн. лв. 
Дружеството вече нееднократно алармира, че е в тежко финансово състояние, което може да засегне въгледобива през 
зимата. Минната компания снабдява с въглища както двете частни централи, така и държавната TEЦ "Марица-изток 2", 
които заедно осигуряват 40% от електроенергията на страната. 
Отделно Петкова посочи пред депутатите, че задълженията на НЕК към АЕЦ "Козлодуй" са достигнали 138 млн. лв. По 
думите й обаче финансовото състояние на държавния енергиен търговец значително се е подобрило след последното 
ценово решение на регулатора. 
План Б 
Стъпката, която БЕХ ще предприеме оттук нататък, е да започне процедура по директно договаряне с всеки от 12-те 
кандидата, които бяха заявили намерение за участие в процедурата. Разговорите трябва да приключат до 2-3 седмици. 
Според Николов това е възможност, която съществува в условията на самата процедура, поради факта, че подадените 
оферти не отговаряли на изискванията на холдинга. "Директните преговори дават по-широки възможности и можем да 
търсим подобряване на предложенията и да отговорим на техните притеснения като предоставим повече информация." 
До 26 октомври, когато беше крайния срок, само два кандидата подадоха окончателни оферти, и то при изричното условие 
да бъде осигурена държавна гаранция. Както "Капитал Daily" писа, това са консорциум между Citibank, HSBC, ING, Societe 
Generale и Unicredit, която е предложила мостово финансиране за 500 млн. евро, но при държавна гаранция. Другия 
кандидат с оферта е италианската инвестиционна банка IMI, част от групата на Intesa Sanpaolo. Те обаче са предложили 
само 65 млн. евро без гаранции. 
Слабият интерес се обясняваше с липсата на актуална финансова информация за БЕХ. Кандидатите имаха отчет за 
полугодието, където не се виждаше излизане от затъналото състояние. При сегашния избор проблемът ще е, че няма да 
има прозрачност и сигурност, че холдингът ще избере най-изгодната оферта. 
На какво се надява БЕХ 
Надеждите на холдинга сега са да успее да осигури мостов заем с последващо емитиране на облигации на същата стойност. 
Според Николов минималната сума, за която ще се преговаря, е 500 млн. евро, с които да бъдат покрити задълженията на 
НЕК към двете американски централи. Освен намалението на търсената сума не става ясно защо управляващите смятат, че 
сега същите банки ще са по-щедри, като няма гаранция. 
Финансовият министър Владислав Горанов преди дни отново категорично заяви, че подобна гаранция няма да бъде 
одобрена. В тази връзка Теменужка Петкова също посочи, че процедурата, обявена от БЕХ, не е предвиждала подобна 
гаранция и основното, на което се разчита, е на предстоящите разговори с банките. По думите й водената от 
правителството политика в сектор енергетика е достатъчна гаранция, че парите "няма да отидат на вятъра". 
Депутатът от БСП и бивш министър на енергетиката Драгомир Стойнев посочи, че министерството на енергетиката е 
трябвало да търси подкрепа за даването на държавна гаранция от депутатите. Той напомни, че докато тази гаранция не се 
активира, тя не се брои за държавен дълг. 
Споразуменията с двете американски централи предвиждат средствата да бъдат изплатени до края на ноември. В тази 
връзка Теменужка Петкова посочи, че все още не са започнали преговори с тях за удължаване на срока. Според Николов 
пък "нашите американски партньори едва ли ще възразят срещу плащане със закъснение от две седмици". От AES 
коментираха за "Капитал Daily" преди дни, че все още е рано да коментират дали ще удължат срока на споразумението, 
ако се наложи. 
Каре 
Депутатите одобриха по-висок бюджет на КЕВР 
Депутатите от енергийната комисия одобриха на първо четене увеличението на бюджета на Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР) за 2016 г. Предложението на регулатора предвиждаше увеличение на тавана на изразходваните 
средства от 4.019 млн. лв. до 6.202 млн. лв. Председателят на КЕВР Иван Иванов аргументира искането си с това, че през 
следващата година приходите, които се очаква да бъдат събрани от комисията са в размер на 11 млн. лв. Той също така 
посочи, че по-високите средства са нужни, за увеличаване на административния капацитет с наемането на нови 35 
служители. Само по този начин според Иванов може да се гарантира, че комисията ще взима компетентни и независими 
решения. 
Част от средствата са нужни и за ремонт на сградата на КЕВР и офис оборудване. 
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) също поиска с 400 хил. лв. по-висок бюджет за 2016 г. От там се оплакаха, че в 
последните години 20 вискоквалифицирани служителя са напуснали, тъй като заплатите, които са предлагат са 
неконкурентни за сектора. Депутатите приеха и тяхното искане. 
 
Вестник Сега 
 
√ Хазната ще плати 400 млн. лв. санкции по еврофондовете 
Приключването на стария програмен период в усвояването на еврофондовете ще тежи сериозно на хазната и през 2016 
година. В проектобюджета за догодина са заложени близо 400 млн. лв. за разплащане на непризнати от ЕС и 
наддоговорени с цел презастраховка проекти, които ще се довършват с национални средства. Възможно е България да не 
получи от Брюксел и част от авансово осигуреното с цел максимално усвояване на средствата национално финансиране.  
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Това се разбра при дебата на първо четене по комисии на проектозакона за държавния бюджет за 2016. Вчера водещата 
бюджетна комисия и съпътстващи комисии в НС одобриха проекта на първо четене с гласовете на партиите, подкрепящи 
кабинета, БСП и ДПС гласуваха против. С проектобюджета за 2016 г. се актуализира и този за 2015, като в резултат 
дефицитът за т.г. ще се увеличи от прогнозираните 3 на 3.3% по консолидираната фискална програма.  
Както "Сега" писа, основна промяна в разходната политика на правителството за 2016 г. е резкият скок на заложените 
разходи в държавния бюджет за строителство и закупуване на дълготрайни материални активи. Те се увеличават с близо 
1.7 млрд. лв. до рекордното за последните години 2.5 млрд. лв., като от проектобюджета не става ясно за какво ще се 
харчи голяма част от сумата. Вчера финансовият министър Владислав Горанов обясни, че близо 200 млн. от 
допълнителните капиталови разходи са за сектор сигурност и отбрана, включително закупуване на кораби и вноска за 
изтребители. Други 100 млн. лв. разходи ще отидат за разплащане на безплатното саниране, ще се строят пътища и тунел 
под Шипка, 78 млн. лв. извънредно за строителство са планирани и за министерствата и агенциите извън официалните им 
бюджети. Не стана ясно защо сумите не са включени в тях, така че да е ясно кой какво ще получи.  
От обяснението на Горанов се разбра, че в списъка с неназовани капиталови разходи са включени и 400-те милиона лева 
за уреждане на проблеми около старите оперативни програми. 600 млн. лв. от извънредните капиталови разходи са под 
въпрос и ще бъдат направени само ако се реализират планираните допълнителни приходи от концесията на Летище София, 
обясни Горанов. Очаква се тези приходи да отидат за разходи в сферата на транспорта, каквато устна договорка имало с 
транспортния министър. На фона на тези разходи другият приоритет в бюджета - образование, както и отделни жестове в 
областта на социална политика и здравеопазване, бледнеят, става ясно от сравнението на числата.  
Липсата на яснота за капиталовите разходи догодина бе основна критика от страна на БСП към проектобюджет 2016. 
Левицата не приема и актуализацията на бюджет 2015 заради неспазените обещания за намаляване на дефицита, 
провалените ограничения за заплатите и извънредната ситуация около еврофондовете. От ДПС разкритикуваха липсата на 
желание за реформи и заместването им с нови и нови дребни данъци, от които не се очакват сериозни постъпления. За 
отпадане на тези данъци на второ четене, включително и на ръста на винетките, призова и депутатът от РБ Мартин 
Димитров.  
РЕФОРМА 
Вчера мнозинството за пореден път увери, че текстовете за орязване на обезщетенията и отпуските в МВР ще бъдат 
оттеглени в първия възможен момент - след приемането на законопроекта на първо четене в зала. И синдикати, и 
мнозинство обещават реформи в МВР, но какви и кога, не е ясно. Отпадането на текстовете, свързани със социалните 
придобивки в МВР, даде повод на ДПС да прогнозира, че и проектобюджет 2016 ще трябва да се актуализира заради 
свръхразходи на сектор "Сигурност и отбрана". 
 
√ Свободният пазар на ток върви към поредно отлагане 
Енергийният холдинг ще се договаря директно с банките за кредита на НЕК 
Свободният пазар на тока за гражданите върви към поредно отлагане и може да бъде въведен, евентуално, чак от 1 май. 
Според енергийното ни министерство причината е, че процесът изисква време, а от Световната банка препоръчали на 
България реформата да бъде плавна. Според предишни намерения, забавени с около 8 години, битовите абонати 
трябваше да могат да избират доставчик на ток от 1 януари. Впоследствие срокът бе изместен за началото на март, след 
това - за 1 април. Сега се очертава ново забавяне. 
"Дали ще е 1 април, дали ще бъде 1 май, но при всички положения ще има междинен период, който да даде възможност 
за адаптация на битовите потребители. Смятам, че това е разумно решение по отношение на пълната либерализация", 
каза вчера енергийният министър Теменужка Петкова. Тя участва в съвместното заседание на енергийната комисия и на 
комисията за наблюдение на КЕВР, които приеха бюджета за 2016 г. Петкова отбеляза, че ще бъде нужно време за 
адаптиране, защото "нямаме необходимост от сътресения в сектора". "Хората първо трябва да бъдат информирани, второ 
да знаят какви са рисковете", обобщи министърът. 
Петкова обясни, че докладът на Световната банка, който трябва да даде насоки за работата на бъдещата енергийна борса, 
все още не е готов. Първоначалните препоръки обаче били либерализацията на пазара да стане плавно. По-рано през деня 
Николай Минков от Федерацията на индустриалните енергийни консуматори коментира, че министър Петкова би трябвало 
да е първият гражданин, който да излезе на свободен пазар като битов потребител, за да даде личен пример. Вторият 
потребител трябвало да бъде председателят на КЕВР Иван Иванов, който в момента дори можело да бъде набеден, че е в 
конфликт на интереси. Причината - освен че е битов абонат, той определя и цените на регулирания пазар. 
Според изискванията на ЕС България трябваше да е въвела свободния пазар на ток още преди години. Заради отлагането 
на процеса и бавенето на законодателните мерки срещу страната ни започна наказателна процедура. И до момента само 
големите индустриални потребители могат да избират доставчик от свободния пазар, а от 1 януари се предвижда това да 
стане възможно и за малките фирми, които работят на регулирания пазар. 
Под въпрос е не само "свободата" за бита, но и цените на тока. Вчера Българският енергиен холдинг (БЕХ) реши да се 
договаря пряко с 12-те банки, които проявиха интерес да предоставят кредит от 650 млн. евро, но поискаха държавна 
гаранция. Финансовият министър Владислав Горанов категорично отказа. "Директните преговори могат да дадат 
изключително много възможности", заяви вчера зам.-министърът на енергетиката Николай Николов. Намирането на "свеж 
ресурс" за БЕХ е важно, тъй като с тези пари дъщерната НЕК трябва да погаси задълженията си към "Контур Глобал Марица-
изток" 3 и "ЕЙ И ЕС Гълъбово Марица -изток" 1. Това е основното условие за намаляването на цената, по която НЕК купува 
тока от тях. Николов изтъкна, че е оптимист за преговорите, които можело да приключат в рамките на две-три седмици. 
Доколко новият заем ще се оскъпи при липсата на държавна гаранция, не бе коментирано. 
НЕДОСТИГ 
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Бюджетът на КЕВР за 2016 г. е крайно недостатъчен, каза вчера председателят на комисията Иван Иванов. Той обяви, че с 
планираните 4 млн. лв. КЕВР няма да може да изпълнява функциите си и поиска увеличение до 6 млн.лв. По думите му 
липсата на пари се отразявала пряко на кадрите в КЕВР, които оредявали. Нямало възможност да се въведат е-услуги, както 
и експертите да участват в престижни международни форуми. "Как да обясним на тези организации, че нямаме достатъчно 
средства", попита риторично Иванов. През миналата година от регулатора признаха, че не правят и проверки на място, 
защото нямат пари за бензин и командировъчни. Отделно от това шепа юристи трябвало да бранят КЕВР в над 1000 дела. 
 
√ Животът поскъпна леко през октомври 
През октомври животът е поскъпнал леко спрямо предходния месец. Националната статистика измери 0.2% повишение на 
цените спрямо септември. Годишната инфлация обаче продължава да е отрицателна и се оказва, че животът е по-евтин с 
0.6% от октомври 2014 г. 
От данните се вижда, че най-големи скокове има при цените на облеклото и обувките - съответно с 5.4 и 8.7%, дървата за 
отопление - с 4.3%, отоплителни уреди - с 0.7%, и въглища - с 0.4%. За месец са поскъпнали и доматите - с 10.5%, колбасите 
- с 1.6%, и картофите - с 1.5%. На годишна база най-сериозно са поскъпнали услугите, свързани с развлечение и култура - с 
3.7%. 

 
 
Вестник Монитор 
 
√ Брюксел одобри 33 програми за рекламиране на европейски храни 
Европейската комисия одобри 33 нови насърчителни програми за европейска земеделска продукция. Програмите ще 
допринесат за отварянето на нови пазари и увеличаването на консумацията на тези продукти в ЕС и трети страни. 
Одобрените програми са на обща стойност 108 милиона евро, от които 54 милиона евро се отпускат по линия на бюджета 
на ЕС, съобщават от комисията. 
Финансираните мерки включват различни по вид разяснителни и рекламни кампании за предимствата на европейските 
продукти като качество, безопасност на храните, етикетиране на продуктите, хранителна стойност, екологични 
производствени методи и други. Избраните програми включват различни категории продукти – млечни продукти, месо, 
пресни и обработени зеленчуци и плодове, продукти, защитени с географско наименование, био продукти и др. Сред 
одобрените проекти са и 4 български проекта на Асоциацията на земеделските производители в България, Националната 
лозаро-винарска камара, Регионална лозаро-винарска камара "Южно Черноморие" – Бургас и Националния съюз на 
градинарите в България. Средствата, отпуснати от бюджета на ЕС, за тези четири проекта са над 5,6 милиона евро за пресни 
плодове и зеленчуци, вина и алкохолни напитки. 
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√ БЕХ минава на директни преговори с 12 банки за 650 млн. евро заем 
Днес бордът на Българския енергиен холдинг (БЕХ) ще вземе решение за прекратяване на процедурата за избор на 
консултант по емитирането на облигации за 650 млн. евро и ще премине към директни преговори с банките за осигуряване 
на въпрсната сума. Това съобщи зам.- министърът на енергетиката Николай Николов след участието си във форум на 
Българската федерация на индустриалните енергийни потребители.  
Оферти в процедурата за облигациите подадоха само 2 банки при 12, които бяха заявили интерес за участие в нея. 
Директните преговори ще са с 12-те банки, които заявиха интерес и по думите на Николов заемът ще бъде осигурен от 
банков синдикат. Зам.-министърът обясни, че така не се променя същината на процедурата, която се прекратява, защото 
след получаване на заема, БЕХ все пак ще пусне дългови книжа. 
Николай Николов е оптимист, че в рамките на 2-3 седмици сумата ще бъде осигурена. БЕХ ще търси поне 500 млн. евро, 
защото дълговете на НЕК към двете американски централи вече са стигнали близо 1 млрд. евро. Заемът се търси точно за 
изчистване на въпросните борчове. Когато това се случи ще влязат в сила договорените по-ниски цени на двата 
американски ТЕЦ-а. Последните от своя страна ще платят на държавните мини дължимите 350 млн. евро. 
 
investor.bg 
 
√ Нетните активи на пенсионните фондове с 12,7% ръст за година 
В четирите вида пенсионни фондове към 30 септември са осигурени над 4,36 млн. души 
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване в България към 30 септември са акумулирани нетни активи на 
стойност над 8,873 млрд. лв., съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). 
В сравнение с края на деветмесечието на 2014 година нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 12,72 
на сто. 
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2015 г. възлизат на 128,872 млн. лв. и 
нарастват с 15,07 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. 
Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието е в размер на 51,406 млн. лв. 
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 септември е 4 360 968 души, като нараства 
спрямо 30 септември 2014 г. с 2,38 на сто. 
В България функционират четири вида фондове за допълнително пенсионно осигуряване - доброволни, професионални, 
универсални и доброволни пенсионни фондове по професионални схеми. 
Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества 
в Комисията за финансов надзор. 
 
√ Т. Петкова: Либерализацията на енергийния пазар ще се случи плавно 
Няма опасност за енергийната система на фона на ниските водни нива, посочи енергийният министър пред депутати 
от ресорната парламентарна комисия 
Либерализацията на енергийния пазар у нас ще се случи плавно, на няколко етапа, съгласно първите препоръки на 
Световната банка. Това обясни енергийният министър Теменужка Петкова по време на изслушване в ресорната 
парламентарна комисия. От институцията са препоръчали първо да бъдат идентифицирани незащитените потребители и 
едва след това да има пълно отваряне на пазара. 
БЕХ и Световната банка подписаха през август споразумение за сътрудничество, по силата на което банката да изготви 
доклад как ще се случи либерализацията на енергийния пазар, както да предложи модел за компенсация на 
преференциалните договори, по които Националната енергийна компания (НЕК) е страна. Във встъпителния доклад от 
организацията са представили анализ на случилото се в сектора през последната година. В него се дава положителна 
оценка на постигнатите реформи, макар и част от тях да са много закъснели, стана ясно още от думите на министъра. 
Пред журналисти Петкова допълни, че най-вероятно ще има преходен период, в който битовите потребители да могат да 
се адаптират към променената ситуация. Това ще стане и с помощта на информационната кампания, която ще стартира 
през този месец. 
Енергийният министър отказа да се ангажира със срок кога ще има пълна либерализация за битовите потребители. 
Пред депутатите от енергийната комисия Теменужка Петкова обясни още, че няма опасност за енергийната система на 
страната на фона на по-малкото количество водни резерви. Използваемият обем на язовирите е около 40 - 45% от обема 
към началото на ноември на миналата година и това е наложило промяна в енергийния баланс на страната. Оценката на 
НЕК е, че опасност за системата няма, отчете Петкова. 
Министърът поясни още, че последните мерки, взети за стабилизиране на системата, тоест след ценовото решение на 
Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 август, дават резултат и финансовите резултати на НЕК в последните 
месеци са обнадеждаващи. Става въпрос обаче за текущото състояние на компанията и старите задължения в размер на 
3,7 млрд. лева си остават. По тази причина и в енергийното министерство се надяват на навлизането на свеж ресурс в 
системата под формата на заем, чрез който НЕК да се разплати с "американските" централи - КонтурГлобал и AES Гълъбово. 
"Много е важно какво ще се случи с НЕК и тя да бъде стабилизирана", посочи още енергийният министър. Държавната 
компания, която е буферът, обиращ негативите в системата, се стреми да плаща ежемесечено към всички производители, 
но не и в размера на задълженията си, стана ясно още от думите на министъра. Задълженията към АЕЦ "Козлодуй" 
например са в размер на 138 млн. лева, а покриването им е много важно, защото предстоят дейностите по удължаването 
на експлоатацията на двата блока, което е приоритет. 
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Петкова потвърди още, че Съветът на директорите на БЕХ ще вземе решение за пряко договаряне с банките, проявили 
интерес в процедурата за отпускане на заем. 
Става въпрос за отпускане на мостови заем и след това на облигационна емисия, обясни министърът и допълни, че 
процедурата е била провалена от искането на финансовите институции за държавни гаранции. Такава възможност обаче 
няма в записаните условия по процедурата, припомни още тя. 
Петкова обясни, че в следващите седмици ще бъдат водени преговори с всяка една от банките, които е проявила интерес 
към процедурата. 
Двете "американски" централи са важна част от енергийната сигурност на страната, категоричена беше още Теменужка 
Петкова. Тя допълни, че българската енергийна система не може да функционира без тях и ако произвежданта от 
централите енергия бъде насочена за износ към Турция, каквито предложения има, това означава България да е зависима 
от електроенергийната система на южната ни съседка. 
Няма възможност и за "прихващане" на дължимите суми, ако Брюксел се произнесе, че има нерегламентирана държавна 
помощ за двете централи, защото става дума за произведена и изкупена, но неразплатена от НЕК енергия. Ако 
Европейската комисия постанови, че има недопустима помощ при сключването на двата договора, тогава държавните 
институции (данъчни служби и други) ще бъдат активирани да съберат определената от институцията сума. 
 
√ КЕВР поиска от депутатите увеличение на бюджета си за догодина 
Енергийната комисия в парламента даде зелена светлина на държавния бюджет 
Увеличение от малко над 2 млн. лева на бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2016 година 
поиска председателят ù Иван Иванов по време на изслушване в съвместно заседание на парламентарната енергийна 
комисия и комисията, натоварена с надзор на работата на енергийния регулатор. 
На заседанието депутатите обсъдиха на първо четене предложението за държавния бюджет за 2016 година. 
Финансовото министерство прави прогноза за приходи на Комисията в размер на 11,4 млн. лева за догодина, а разходите 
са 4,19 млн. лева. Те бяха определени от Иванов като недостатъчни и регулаторът няма да може да извърши предвидените 
в законодателството правомощия. 
"Българската енергетика навлиза във важен етап", подчерта ръководителят на регулатора, визирайки пълната 
либерализация на пазара. На този фон ролята на КЕВР ще бъде много важна за изработването на нормативната уредба, 
подчерта той. 
Иванов беше категоричен, че е нужен експертен потенциал и поне 35-ма нови експерти. Това е записано в устройствения 
правилник за дейността на Комисията, припомни той. 
По негови думи европейските регулаторни организации отбелязват в своите доклади, че България редовно липсва на 
форуми, при които се обсъждат важни за сектора проблеми. Иванов обаче посочи, че КЕВР няма никакви средства за 
международна дейност. 
Нужен е още и основен ремонт на сградата и покупка на ново работно оборудване, посочи още председателят на КЕВР. 
За по-малка корекция - увеличение в рамките на 400 хил. лева, апелира и зам.-председателят на Агенцията за ядрено 
регулиране (АЯР) Борислав Станимиров. Той посочи, че приходите на Агенцията, заложени в бюджета за догодина, са 7,5 
млн. лева, а разходите - 4,1 млн. лева. 
Станимиров обясни още, че Агенцията напускат квалифицирани експерти и процесът трудно може да бъде овладян. В 
същото време предстои удължаването на експлоатацията на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй", промяната на 
използваното ядрено гориво за един от реакторите, както и издаване на лицензи за ядрени хранилища, и е необходим 
експертен потенциал. 
В същото време от Министерството на енергетиката нямат възражения относно бюджета за 2016 година. Министър 
Теменужка Петкова посочи, че предвидените средства ще са достатъчни за изпълняване на заложените дейности през 
2016 година. "Това е възможният бюджет на фона на състоянието на публичните финанси", каза Петкова и допълни, че са 
минимизирани всички разходи на Министерството. 
Стратегическа цел на ведомството е ефективното развитие на енергийния сектор. Част от мерките за постигане на това е 
подобряването на сигурността на доставките и ефективното управление на енергийните ресурси. 
Депутатите от двете парламентарни комисии определиха исканията на КЕВР и АЯР за увеличение на бюджета като 
основателни. Таско Ерменков (БСП Лява България) посочи, че депутатите са "длъжници" на енергийния регулатор и 
призова разходите да бъдат съразмерни с набраните приходи. 
Припомняме, че още предишният председател на КЕВР Светла Тодорова се оплака от недостига на средства и отчете, че 
регулаторът няма достатъчно експерти за извършване на заложените дейности. 
След дебатите републиканският Бюджет 2016 беше от одобрен от енергийната комисия с 10 гласа "за" и 6 "против", като 
депутатите от БСП и ДПС гласуваха срещу предложението. Наблюдаващата КЕВР комисия също подкрепи бюджетната 
рамка на страната също с 10 гласа, а седем депутати гласуваха против. 
 
√ До дни започва реалното регистриране на търговците на енергийната борса 
На първо време работата ще започне по метода "ден напред", впоследствие ще се върви към търговия в рамките на 
деня 
От 16 ноември Българската независима енергийна борса (БНЕБ), държавната компания, която ще управлява енергийната 
борса у нас, започва да регистрира търговските участници на борсата. Това съобщи ръководителят на компанията 
Константин Константинов по време на конференция, посветена на развитието на енергийния пазар. 
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Той посочи, че с окончателното приемане на промените в правилата за търговия с електроенергия, което Комисията за 
енергийно и водно регулиране направи вчера, става възможен и стартът на българската енергийна борса. Константинов 
уточни, че тестовата работа на борсата ще започне на 1 или на 8 декември, каквито бяха първоначалните планове, този път 
вече с реални участници.  
Обработката на офертите ще бъде извършвано изцяло от търговската платформа, доставена от Nordpool Spot, с която БНЕБ 
сключи договор за сътрудничество преди няколко месеца. Привличането на учатници и клиринговата дейност ще бъде 
изпълнявано от българското дружество. 
През последните месеци бе решено важно предизвикателство за свободния пазар - цените на електроенергията при 
излишък и при недостиг на пазара, заяви Виктория Поповска от Електроенергийният системен оператор. Тя припомни, че 
енергийният регулатор е определил административно границите на тези цени и в момента достиганите на пазара на 
пиковите моменти. 
През последните месеци ЕСО отчита и диверсификация на източниците на балансираща енергия, поясни още тя. 
По-рано днес директорът на Института за енергиен мениджмънт Иванка Диловска коментира, че едно от големите 
предизвикателства на либерализацията на енергийния пазар у нас е липсата на достатъчно производители, които да 
предлагат енергия.  Това ще доведе до липса на ефективна конкуренция, смята тя.  
Енергийната либерализация зависи от дългосрочните договори, заяви пък преди дни пред Bloomberg TV Bulgaria 
eнергийният експерт Атанас Георгиев. 
Също днес стана ясно, че Българският енергиен холдинг (БЕХ) ще прекрати процедурата за облигационния заем, с който 
да покрие дълговете на Националната електрическа компания към "американските"централи, и преминава към директни 
преговори с банките, проявили интерес за участие. Това съобщи зам.-министърът на енергетиката Николай Николов пред 
журналисти. 
 
√ Силната конкуренция и руското ембарго ще държат цените на млякото ниски 
Млеконадоят в страната е със 70 – 80% по-нисък от средното ниво за ЕС 
Фермерите не бива да очакват в следващите години цените на млякото да нараснат чувствително. В момента те работят в 
условия на силна конкуренция от страна на ЕС и понижени цени след отпадането на млечните квоти и руското ембарго. 
Това стана ясно на конференция за млечния сектор в Интер експо център. 
От 2003 до 2014 г. стопанствата с животни са намалели близо 4 пъти. В същото време расте средният брой на животните в 
тях. Докато през 2003 г. средно във фермите и имало по-малко от две крави, а сега са налице средно по 6,5 крави, показва 
анализ за състоянието на производството, представен от Божидар Иванов от Института по аграрна икономика. 
Най-много намаляват животните в малките стопанства с до две крави – повече от пет пъти – от 200 000 до 40 000. Расте 
броят на кравите, отглеждани в стопанствата с над 50 животни. 
България по брой на млечни крави на човек от населението не отстъпва на ЕС. Проблемът е че у нас млеконадоят е със 70 
– 80% по-нисък -  в Европа е по 6,8 т на крава годишно, в България не може да се достигне 4 т на крава. 
Отстъпваме и при процента на преработка – над 92% в ЕС, а у нас – под 50% от млякото стига до преработвателите. 
Божидар Иванов отчете, че е сериозен проблемът със задлъжнялостта на стопанствата. От 2007 до 2012 г. тя е нараснала 
четири пъти. В момента задлъжнялостта на крава е около 600 евро – това е огромно бреме за производството. 
След отпадането на млечните квоти в Европа в комбинация с руското ембарго цената от 37 евро за 100 кг през 2014 г. е 
паднала през 2015 г. до 29 евро за 100 кг. В България цената е 28 – 29 евроцента за кг и не може да се очаква скоро да 
нарасне чувствително, смята той. 
Проблемът у нас е, че само 45% от млякото се преработва. Но ако в мандрите влизат 60 – 70%, цената може би ще намалее, 
очаква експертът. Заради недостига на суровина след 2007 г. в България се внасят около 25 – 40 хил. т сухо мляко годишно. 
Цените на млечните продукти следват цената на суровото мляко. През 2015 г цената на сухото мляко е 200 евро за 100 кг, 
а на кашкавала е около 3 евро/кг. Преработвателите трябва да работят в силна конкуренция, за да снабдяват търговските 
вериги, чиито транспортни разходи при внос на кашкавал например  са незначителни – към 25 ст./кг. Така  по негови 
изчисления излиза, че мандрите трябва да искат от търговските вериги не повече от 7 лв./кг. 
В крайна сметка, расте вносът на млечни продукти расте – в момента внасяме  10 000 т кашкавал  годишно. 
Без модернизация, която да повиши конкурентоспособността не може да се говори за развитие на сектора, допълни 
изследователят. Той допълни, че европейската Обща селскостопанска политика няма резерви, с които да реагира на кризи. 
Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров поиска държавата да подпомогне 
допълнително от бюджета млечния сектор, което да допълни помощта от 6 млн. евро от ЕС заради руското ембарго. „За 
да издържим, са необходими допълнителни мерки от страна на държавата, а те са свързани с допълнителни средства“, 
настоя той. 
Той призова млекопроизводителите да не се противопоставят на преработвателите в ситуацията на ниски цени. Зоров 
отбеляза, че  доверието на потребителите към хранителните продукти е доста разклатено и една от причините за това са 
некоректни практики. 
Процесът на уедряване на фермите продължава, затова се очаква ръст в млечната продуктивност през 2015 г., прогнозират 
експертите от агроминистерството. 
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√ Бюджет 2016 е приет от бюджетната и икономическата комисия 
Бюджетът е предпоставка за добро управление и е стъпка към намаляване на трупането на нови дългове, заяви 
Владислав Горанов 
Депутатите от бюджетната и икономическата комисии на Народното събрание приеха бюджета за 2016 г. с гласовете на 
депутатите от ГЕРБ и Реформаторския блок. 
По време на дебата управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев посочи, че институцията подкрепя 
макроикономическата рамка и не вижда съществени различия от заложеното в бюджета и макроикономическите 
прогнози. 
По думите му най-важният индикатор е икономическият растеж. За настоящата година очакванията са за ръст от 2%, 
свързан основно с доброто изпълнение на експорта и в по-малка степен – публичните инвестиции благодарение на 
европейските средства. Радев подчерта, че се очаква забавяне в ръста на износа, но въпреки това прогнозира, че той ще е 
фактор за растежа и догодина. Увеличава се и вътрешното търсене, което е добра тенденция и очакванията са тя да се 
задълбочи през 2016 г., коментира той. 
В рамките на очакванията за икономически растеж БНБ подкрепя и целта за дефицит от 2% и понататъшното му 
подобряване. Радев очерта и две групи рискове пред българската икономика - външни и вътрешни. Основният външен 
риск е свързан с глобалното забавяне на икономиката заради проблемите в развиващите се пазари, както и регионалните 
рискове, произтичащи от проблемите на Украйна и Гърция, и бежанския поток. 
По думите на Радев досега геополитическите проблеми нямат съществен макроикономически ефект, но трябва да се 
наблюдават, за да се реагира навреме. 
Вътрешните рискове според него са свързани със структурните реформи. „Натрупването на дългове в сектори като 
енергетиката и транспорта могат да станат реален проблем за бюджета, ако не се предприемат мерки”, предупреди той.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) коментира, че организацията му подкрепя 
проектобюджета за 2016 г. „Подкрепяме данъчната стабилност и стремежа да се запазят ниските нива на 
преразпределение, т.е. да се оставят повече доходи в домакинствата и бизнеса. Подкрепяме и стремежа да се върви по-
бързо към консолидация и свиване на дефицита. Бихме подкрепили и бюджет, който залага по-амбициозни цели при 
залагането на реформите в сферите на сигурността и държавното управление и ограничаване на дефицита”, коментира 
той. И предупреди, че прогнозираният ръст на БВП е малко по-оптимистичен предвид промяната в тренда, която вече се 
усеща. 
„Има забавяне на износа, който вече отчете и статистиката, и несигурност при поръчките и бизнес планирането през 
следващата година. Причините са външни и вътрешни, сред които са и прекомерният скок на ел. енергията на индустрията, 
административното вмешателство на пазара на труда заради увеличението на минималната заплата – с 24% за една 
година”, поясни Велев. 
С ефекта от добавката за прослужено време се сближават заплатите на високо- и нискоквалифициран труд в около 10 
икономически сектори. „Смятаме, че това ще потисне заетостта и ще затрудни наемането на хора с ниска квалификация”, 
заключи той. 
АИКБ прогнозира ръст от 1,3-1,5% на БВП и препоръчва да се заложат буфери в бюджета при сбъдването на по-
песимистична прогноза, за да не расте прекомерно дефицитът. „Подкрепяме усилията за реформи в сферата на 
сигурността и отбраната. Като нетни платци в бюджета сме дошли да направим рекламация на услугата, която ни се 
предоставя срещу това в сферата на сигурността, и да кажем, че нашият финансов принос не отговаря на качеството на 
услугата. Граждани и бизнес плащат още веднъж за още едно МВР под формата на СОТ и други форми на охрана”, каза 
още той. 
Колегата му от БТПП Васил Тодоров посочи, че организацията му принципно подкрепя бюджета с някои резерви. Подкрепя 
се запазването на данъчните ставки и усилията за ограничаване на дефицита. Той посочи обаче, че според БТПП 
преразпределителната роля на държавата трябва да се ограничи до 35%. Неоправдан според него е и заложеният ръст в 
приходите от такси – те трябва да се подчиняват на разходите за осъществяване на услугите и тенденцията трябва да е към 
намаление. За такса „битови отпадъци” той препоръча да се въведе принципът „замърсителят плаща” и да се прекрати 
сега действащата практика. 
Положителна оценка БТПП дава за нетния ръст на разходите за образование, но ключово е провеждането на реформата и 
подобряването на качеството. Несъгласие организацията изразява с административното увеличаване на работната заплата 
и осигурителните прагове, тъй като процентите не кореспондират с прогнозируемия ръст на производителността на труда. 
„Мярката ще засегне нискоквалифицираните работници – цената на техния труд не кореспондира с наложените 
административни нива на минималната заплата””, подчерта той. 
Тодоров изрази и несъгласие с актуализацията на бюджета за 2015 г. и увеличаването на разходите за персонал. 
Същевременно от КНСБ коментираха, че е приемлива заложената крайна тенденция за ръст на БВП в средносрочен план, 
но темпът за нарастване не е достатъчен за желаното възстановяване на пазара на труда. „Одобряваме намаляването на 
дефицита по КФП под 3% от БВП с оглед избягването на процедура за свръхдефицит”, коментира Любен Томев от 
синдикалната организация. 
Той даде и положителна оценка за намеренията за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта, стъпките за 
увеличаване на минималната заплата и защитата на нископлатените работници и работещите бедни. „Призоваваме тази 
политика да продължи и след 2017 г., което не личи от бюджета”, посочи Томев. 
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КНСБ не приема обаче прекалено стръмната фискална консолидация, която не оставя пространство за различни разходи и 
политики в сферата на доходите. „Не одобряваме тенденцията на спад на разходите като процент от БВП. Това няма 
разумна аргументация при дефицитите в социалните политики”, посочи Томев. 
Той посочи още, че мерките за икономически растеж са оскъдни и изрази притеснението на синдикатите за замразяването 
на заплатите в бюджетната сфера. Планираните осигурителни приходи, според Томев са подценени и трябва да бъдат 
съобразени с ръста на минималната заплата и осигурителните доходи. Той призовава и за размразяване на обезщетенията 
за безработица и мерки за оздравяване на енергетиката, транспортния сектор, пощите. Предвид мащабите на енергийната 
бедност липсват бюджетни мерки заради очакването увеличение на цените на тока предвид предстоящата 
либерализация, подчерта той. 
КНСБ призовава и за въвеждането на необлагаем минимум, прогресивно подоходно облагане, семейно облагане и 
въвеждане на данък върху финансовите трансакции. КНБС не намира достатъчно основания да подкрепи бюджета и се 
надява, че между първо и второ четене някои от важните предложения в сферата на данъчната политика и доходите, както 
и секторните политики, ще бъдат приети. 
От ВСС са заложили редица мерки в краткосрочен и дългосрочен план, сред които премахване на незаетите щатове, 
усъвършенстване на процедурата по прехвърляне на магистрати между съдилищата, оптимизация на администрацията, 
анализ на дейността на военните съдилища и съкращения, изграждане на единна деловодна програма за повече 
прозрачност, въвеждане на критерии за изчисляване на натовареността на служебните служители, изработка на съдебната 
карта на България и съкращаване и окрупняване на звена в съдебната система, където е необходимо, стратегия за 
управление на собствеността. 
Представителите на синдикатите от сектор „Сигурност” настояха да отпаднат предложенията за орязване на социалните 
придобивки на служителите с мотива, че с намаляването на възнагражденията няма да се осъществи реформа. 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова потвърди ангажимента си да внесе текстове, с които да отмени 
предложенията между първо и второ четене на бюджета. 
Депутатът от БСП Румен Гечев отбеляза по време на дебатите, че няма промяна в структурата на данъците в България. 
Увеличението на приходите идва от косвените данъци и съотношението косвени/преки данъци е ненормално, посочи той. 
Имаме сериозен проблем – и тази, и следващите години някой е взел решение, че тази структура ще се запази, което 
противоречи на европейската практика, предупреди Гечев. Според него се поддържа псевдостабилност и има 
противоречия в бюджета, защото се залага на многократно увеличение на дълговете и на „антиприоритети” заради 
намаленото финансиране на образованието, здравеопазването и други сектори. 
Ако искаме да превърнем бюджетната политика във фискална, трябва да я обвържем с макропоказателите. Цяла Европа 
заделя за инвестиции и публично-частно партньорство, ние нямаме такива инструменти. Отказваме се от стимулиране на 
инвестициите през бюджета ли, попита той. 
Емил Димитров се обърна към Горанов, че е „вързал бюджета”, като изтъкна като постижения въведения фискален 
контрол и събирането на стари, просрочени вземания. Той обаче попита защо се поемат дългове, които се насочват за 
европроекти – за спасяване на проекти или за довършването им предвид забавянията и че някои от тях трябва да се 
довършат с пари от бюджета. 
Петър Чобанов попита финансовия министър Владислав Горанов как програмата за саниране ще се отрази на дефицитите 
през 2015 и 2016 г. програмата за саниране и би ли подкрепил изграждането на детски градини в ромските квартали с цел 
задълбочаване на интеграцията. 
Димитър Танев от Реформаторския блок посочи, че партията му подкрепя бюджета и отчита усилията на Горанов да 
започне дебати в сектор сигурност. Той подчерта, че не е добър знак липсата на намаляване на разходите за персонал в 
администрацията. Реформаторите искат и повече работа, свързана с пенсионната реформа, и повече средства за 
образование, защото това е сектор, който всяко правителство обявява за приоритетно, но числата показват, че това не е 
така. 
Димитър Горов констатира, че няма кой знае какви промени спрямо бюджет 2014 г., с една единствена драстична разлика 
– в капиталовите разходи, придобиване на ДМА и ремонти, за което са заложени над 2 млрд. лева. Той поиска разяснения 
какво включват тези 2 млрд. лева. 
Жельо Бойчев изрази разочарованието си от бюджета и попита министър Горанов защо се стига до ревизия на бюджет 
2015 г. Той поиска и разяснения за изпълнението на административната реформа, защото в тази част се залага ръст на 
разходите и през 2016 г. С това по същество дефицитът става 3,3% и искате да ни приспите, че за 2016 г. ще направим 
голяма крачка към консолидация, коментира той.  
Мартин Димитров потвърди подкрепата си за бюджета, но се обърна към Горанов заради данъка „уикенд” и „градина” и 
винетките. Според него това не е необходимо, а да се подобри събираемостта на данъците, вместо да се допускат нови 
данъци с малък бюджетен ефект. Тези данъци дразнят хората и ефектът от тях ще е обратен. Той призова и през 2016 г. да 
удържим дефицит под 2% без да правим компромиси. 
Горанов благодари за конструктивния тон на дебатите и на партиите, които подкрепят бюджета, както и на тези, които не 
го подкрепиха. Той увери депутатите, че с последните анализи, с които разполага, се потвърждават очакванията за 
икономическия ръст за следващата година. 
В отговор на въпросите на Чобанов финансовият министър изтъкна, че няма маневрености в разходната част на бюджета, 
които лесно да позволят извеждането на различни приоритети. Що се отнася до програмата за саниране, отражението й 
върху бюджета за 2015 г. е ограничено. Похарчени са около 15 млн. лева досега при сключени около 1 500 договора. За 
следващата година се очаква и на начислена, и на касова основа ефектът да бъде около 100 млн. лева. 
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Горанов допълни, че ако се гледа държавният бюджет, инвестиционните разходи нарастват, а ако се гледа КФП – 
намаляват минимално заради по-ниските темпове на усвояване на евросредствата от новия програмен период. Според 
него инвестициите, които се очаква да намалеят заради усвояването на евросредствата, ще бъдат заместени с инвестиции 
с национален ресурс. 
Що се отнася до включването в приходната част на 600-те млн. лева от евентуалната концесия на Летище София, Горанов 
обясни, че не са адресирани в разходната част. Ако те не се реализират през следващата година, с тази сума няма да се 
реализират и разходи. Добре е да се реализира тази концесия, защото има натрупани проблеми в разходната част на 
сектор „Транспорт” и да се изчистят диспропорциите в системата на жп транспорта и други подсектори на транспорта, 
коментира той. 
За него темата за преструктурирането на прякото и косвеното облагане не е нова и припомни, че ГЕРБ са изградили 
политическата си платформа върху запазването на плоския данък. Затова според него тази структура ще дава предимства 
поне докато конкурентоспособността не се увеличи дотам, че увеличаването на прякото облагане да не доведе до рискове. 
Горанов заключи, че бюджетът е предпоставка за добро управление и е стъпка към намаляване предпоставките за трупане 
на нови дългове. 
 
√ Финансовият министър очаква бюджетът да бъде подкрепен в пленарна зала 
Тепърва ще се обсъжда преструктурирането на МВР, заяви Горанов  
Подкрепата за държавния бюджет е подкрепа за правителството. Неприемането му означава бламирането на всяко едно 
правителство. Това каза пред журналисти финансовият министър Владислав Горанов, след като парламентарните 
икономическа и бюджетна комисия гласуваха бюджета. 
Той очаква на първо гласуване в пленарна зала да бъде получена необходимата подкрепа. 
Запитан за решението на правителството да оттегли предвиденото намаляване на привилегии за МВР заради последвалите 
протести, той каза, че темите за преструктуриране на МВР и отбраната ще се обсъждат в диалог между народните 
представители, правителството и синдикатите от двете сфери. 
 „Добрата новина е, че промяна ще има. За следващата година за двата сектора са осигурени над 300 млн. лв. повече. Но 
вероятността да се окажем неудовлетворени от ефективността на тези разходи и работата на тези системи в следващите 
години е висока“, каза той. 
На въпрос за уличните протести на служители на МВР той каза, че промяна ще има, ако обществото поиска такава. 
 
√ Балансът в Бюджет 2016 трябва да бъде обезпечен с дълг 
Финансовият министър представи параметрите пред депутатите в бюджетна и икономическа комисия  
Бюджетът за 2016 г. е изпълним. Предвижда минимална работна заплата от 1 януари 420 лв., ръст на пенсиите с 2,1% и 
лимит на емитирания дълг до 5,3 млрд. лв. Това заяви пред парламентарните бюджетна и икономическа комисия 
финансовият министър Владислав Горанов, който представи основните параметри на проекта пред депутатите. Той посочи, 
че балансът за догодина трябва да се обезпечи с дълг. 
Той припомни, че рамката на бюджета за 2016 г. е разработена въз основата на актуализираната тригодишна бюджетна 
прогноза за 2016 – 2018 г., която предвижда растеж на БВП за 2016 г. от 2,1%, ръст на заетостта и спад на безработицата до 
9,1%, както и инфлация от 0,5%. 
Той обясни и защо се налага актуализация на бюджета за 2015 година. Очаква се значително преизпълнение на приходите 
от 1,3 млрд. лв. и допълнителен натиск върху разходите заради финансирането на европроекти от приключилия период. 
Отчетено е, че не може да бъдат свити разходите за персонал в някои сектори, каза финансовият министър. 
Допълнителните разходи по КФП са 1,7 млрд. лв. 
Предлага се допълнителен трансфер към ДФЗ за 494,7 млн. лв. за разплащане на проекти или 0,6% от прогнозния БВП. 
387,8 млн. лв. отиват в резерва за непредвидени разходи, пак заради еврофондовете, ДФЗ и за разпоредители с бюджет, 
които не могат да заплатят на служителите. 
Дефицитът за 2015 г. се очаква да достигне 3,3% от БВП на касова основа и 2,8% от БВП на начислена основа. 
Така предложената ревизия на Бюджета за 2015 г. дава възможност недофинансираните системи да приключат успешно 
бюджетната година – една трета от допълнителния ресурс отива в тази посока. Останалите две трети са за приключването 
на програмния период 2007 – 2013 г. 
Горанов увери, че разчетите са относително консервативни и няма да достигнем дефицит от 3,3%. 
Той припомни и основните параметри на Бюджет 2016. „По-добрите приходи трябва да се използват за ускорено 
намаляване на дефицита“, каза Горанов. 
Затова за 2016 г. проектът предвижда дефицитът да бъде ограничен до 2% от БВП или 1,8 млрд. лв. превишение на 
разходите над приходите. 
 „Сигурността на страната минава през независимостта от външни финансови институции. Предлагам поетапна 
консолидация, която да позволи в края на 2018 г. да отчетем 1% дефицит от БВП, а през 2017 г. дефицит - 1,4% от БВП“, 
посочи Горанов. 
За 2016 г. се очакват 33,015 млрд. лв. приходи (37,4% от БВП) и 34,815 млрд. лв. разходи (39,4% от БВП). 
Минималният размер на фискалния резерв към края на 2016 г. трябва да е не по-нисък от 4,5 млрд. лв. 
Растат разходите за отбрана, заплати в публичния сектор, социално-осигурителната система – заради ръста на пенсиите. 
Разходите биха могли да имат по-голям принос за намаляването на дефицита, ако се реформират системи, обясни 
министърът. 
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Най-важната новина е, че запазваме ниско ниво на данъчната тежест – едно относително предимство, което продължава 
да носи позитиви и преразглеждането му със сигурност ще донесе негативи за икономическата ситуация в страната, каза 
Горанов. 
Предвижда се запазването на размера и съотношението на осигурителните вноски за фондовете на ДОО за 2016 г. 
Не се предвиждат значителни промени за основните данъци и ставки, с изключение на някои промени при акцизите, което 
според Горанов ще окаже положителен ефект върху приходната част от бюджета. 
Удължава се срокът за прилагане на обратното начисляване на ДДС при търговията със зърнени култури. 
Очаква се промяна при възстановяването на ДДС за стоки, които се ползват от фирмите, освен за процеса на работа и за 
лични нужди (б. р. - промяната стана известна като „данък уикенд“). 
Горанов декларира, че ще има мерки срещу сивата икономика, завишен контрол върху търговията с акцизни стоки. 
Увеличават се заплатите в средното образование, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Разходите 
за здравеопазване достигат почти 4 млрд. лв. 
За социална политика са заложени близо 11,9 млрд. лв. или номинален ръст от 560 млн. лв. спрямо ревизирания Бюджет 
2015. Това се дължи на увеличението с 2,1% на пенсиите от 1 юли, което води до 355,1 млн. лв. ръст на разходите за пенсии 
спрямо 2015 г. 
За отбрана и сигурност разходите нарастват със 140 млн. лв. Ако се има предвид и актуализацията за 2015 г., 
допълнителните средства стават 330 млн. лв. Разходите за отбраната за догодина няма да са по-ниски от 1,35% от БВП. 
Горанов допълни, че ефективното усвояване на еврофондовете може да подобри състоянието на икономиката и да повиши 
заетостта. 
 „Балансът, за съжаление, трябва да се обезпечи с дълг. С проекта се предвижда ограничението максималният размер на 
държавния дълг да не може да надвишава 26,6 млрд. лв. към края на 2016 г. Максималният размер на новия държавен 
дълг, който може да бъде поет през годината, е не повече от 5,3 млрд. лв.“, каза Горанов. 
Той уточни, че гласуваната миналата година многогодишна програма, която дава възможност за дълг до 16 млрд. лв., 
включва тези не повече от 5,3 млрд. лв. за 2016 г., които са основно за финансиране на дефицита и погасяване на 
падежиращ дълг, както и за ликвидни буфери за финансовата система. 
В проекта е предвидена възможност за издаване на държавни гаранции за междусистемната газова връзка България - 
Гърция в полза на ФГВБ и ББР, както и за студентско кредитиране. 
За общините има увеличение на средствата със 176,5 млн. лв. 
С всеки един бюджет основната задача на правителството е да осигури нормално и стабилно функциониране на 
публичните системи без прекомерно задлъжняване, каза Горанов. 
 
√ Бюджетът на НЗОК мина през бюджетна и икономическа комисия в НС 
Дефицитът на Здравната каса за 2015 г. ще се сведе до 35-37 млн. лв., каза здравният министър Петър Москов  
Парламентарните комисии по бюджет и финанси и икономика приеха бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК) на съвместно заседание днес. 
В бюджета на НЗОК се залагат малко над 3,2 млрд. лева приходи, от които 3,166 млрд. лева са здравноосигурителните 
приходи. 
Разходите за следващата година се предвижда да са малко над 3,2 млрд. лева, от които за първична извънболнична помощ 
се предвиждат 180 млн. лева, за дентална помощ 123 млн. лева, за лекарства за домашно лечение – почти 751 млн. лева, 
за болнична помощ 1,3 млрд. лева и резерв от 316 млн. Лева. 
Министърът на здравеопазването Петър Москов посочи при представянето на бюджета, че финансовата макрорамка е 
приемлива и добра и гарантира устойчивост за развитието на здравната система. 
Москов допълни, че през март ще заработи тестова версия на електронната платформа за търговия с лекарства. На 
практика платформата ще бъде въведена с новия Национален рамков договор, който ще влезе в сила от април, поясни той. 
Също през март 2016 г. ще има и тестова версия на персоналния идентификатор за пациентите за прием в болниците и за 
получаване на лекарства от аптеките, каза Петър Москов. В момента е стартирана процедура за изпълнител на системата. 
Здравният министър каза още, че към 30 септември най-песимистичната прогноза за бюджета на НЗОК за 2015 г. е за 
дефицит от 65 млн. лева. 
„Тъй като се очакват допълнително около 20 млн. лева от здравноосигурителни вноски, дефицитът вероятно ще се свие до 
около 40 млн. лева“, посочи още той. Допълнително с мерките за намаляване на разходите за лекарствата дефицитът ще 
се сведе до 35-37 млн. лева, каза още Москов. 
Лекарският и зъболекарският съюз отново изразиха несъгласието си с параграф 10 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г., които предвиждат разширяване на правомощията на контролните 
органи на НЗОК и да се налагат санкции на изпълнителите на медицинска помощ. Според тях така се нарушава договорното 
начало. 
Лекарският съюз все пак прие макрорамката, но изрази забележките си по отношение на нейното преразпределяне. 
Идеята беше да се намали натиска върху болниците и да се подобри качеството и ефективността на работата на лекарите 
в доболничната помощ, но според съсловната организация няма финансова подкрепа на тези реформи. 
Лекарите не са съгласни и с предварителното определяне на обеми на изпълнителите на медицинска помощ, което според 
тях нарушава правата на пациентите. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България допълни, че не се очертава изпълнението на реформи 
за по-ефективно разходване на средствата. Според него е сбъркана концепцията за лечебните заведения и се наказват 
добрите и търсени болници. 
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√ Менда Стоянова: Спорните текстове в Бюджет 2016 за сектор Сигурност ще отпаднат 
Има заложен буфер в бюджета, ако се наложи да се подкрепят банки, коментира председателят на бюджетната 
комисия на Народното събрание  
Спорните текстове от проектозакона за Бюджет 2016 за сектор "Сигурност" ще отпаднат между първо и второ четене. Това 
каза пред БНТ Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента, като посочи, че лично се 
ангажира с това. 
Днес проектът на Бюджет 2016 влиза за обсъждане в ресорната комисия в Народното събрание, като по същото време 
полицаите отново ще протестират пред сградата. 
Параграфите от преходните и заключителни разпоредби, в които са залегнали орязаните социални придобивки на 
униформените, ще бъдат оттеглени от председателя на бюджетната комисия, коментира и вътрешният министър Румяна 
Бъчварова. 
 „Обещала съм пред шестте синдиката на МВР в неделя, че лично с мои колеги ще внесем предложение между първо и 
второ четене тези текстове да отпаднат от Закона за държавния бюджет", каза Менда Стоянова тази сутрин. Според нея 
няма нищо лошо да има такива промени, тъй като това е смисълът на дебата. 
Тя обаче беше категорична, че е крайно време в силовите ведомства да се случат реформите. „Сега правим бюджета, 
имаме допълнителни приходи над 1,5 млрд. лева повече за 2015 г. спрямо 2014 година. Всъщност бих попитала опозицията 
къде беше този 1,5 млрд. лева, когато те управляваха“, попита Стоянова. 
По думите й именно това е проблемът – „как да разпределим парите, на кой да дадем повече и на кой по-малко, кои са 
нашите приоритети". "Мисля, че няма две мнения, че нашите приоритети са образованието, науката, здравеопазването, 
дори социалното подпомагане", заяви председателят на бюджетната комисия. 
Стоянова коментира, че всички много се вълнуват, защото смятат, че бюджетът е длъжен да им дава пари без да полагат 
усилия в тяхната сфера да направят такива промени, за да бъдат по-ефективни с парите, с които разполагат. Стоянова 
напомни, че силовите ведомства в актуализацията на Бюджет 2015 получават 350 млн. лв. повече за тази година спрямо 
тези 350 млн. лв. те получават още 115 млн. лв. за 2016 г. и сега искат още 8 млн. лева. 
Стоянова коментира, че е съгласна, че реформите в МВР не се правят със свиване, а с инвестиция, но не вижда за какво. 
„Мисля, че драстичните текстове, които финансовият министър внесе без съгласуване, постигнаха своята цел“, каза още 
Стоянова. 
Има заложен буфер в Бюджет 2016 и той е в размер на лимита на дълга, който е предвиден да се изтегли, обясни още 
Стоянова в отговор на въпрос предвиден ли е резерв в бюджета, ако се наложи да се подкрепят банки. 
Стоянова обясни, че се предвижда да има максимален лимит на дълга от 5,3 млрд. лева, като от тези пари за финансиране 
на дефицита ще са нужни около 1,8 млрд. лева. С останалите средства ще се рефинансират стари погашения с падеж 
догодина. 
 „Остатъкът е евентуалният възможен буфер, ако се наложи да се подкрепят банки с оглед на това, че всички очакваме 
през първото полугодие да се случи оценката на активите на банките. Бюджетът трябва да е готов за всяка ситуация, ако 
не искаме да фалира цялата държава“, заяви Менда Стоянова. 
Този буфер би могъл да послужи и за евентуална непредвидена ситуация, свързана с бежанската вълна, допълни тя. 
 
√ Залагат се 114 млн. лева увеличение на приходите на НОИ 
Допускането е на база законовата възможност за преместване на парите за втора пенсия  
Общо 114 млн. лева увеличение на приходите на Националния осигурителен институт (НОИ) е заложено за догодина 
заради възможността за преместване на парите за втора пенсия. Това съобщи управителят на института Бисер Петков при 
обсъждането на бюджета на Държавното обществено осигуряване в социалната комисия в парламента. 
Около 4 хил. категорийни работници вече са прехвърлили парите си от професионален фонд в НОИ. Същото важи и за 
младите пенсионери от сектор "Сигурност", съобщи БНР. 
На пенсионираните военни и полицаи, които са с намален размер на пенсията, законодателят даде право до кроя на 2016 
г. да си получат пълната пенсия от НОИ, ако заявят прехвърляне на средствата им от партидите. Този процес вече върви от 
15 август и ще продължи и през следващата година, стана ясно от думите на Петков. 
Междувременно социалната комисия в парламента отхвърли на първо четене бюджета на НОИ за 2016 г. Очаквано 
финансовият план получи подкрепа от ГЕРБ. Представителите на БСП и ДПС обаче гласуваха "против", като реагираха остро 
срещу замразяването на част от социалните плащания, например - на обезщетенията за безработица и за майчинство. От 
Реформаторския блок също бяха критични. По-голямата част от депутатите гласуваха "въздържал се“. 
Догодина, въпреки увеличаването на възрастта и стажа за пенсиониране, новите пенсионери се очаква да бъдат с около 8 
хил. души повече. От 1 юли 2016 г. пенсиите ще бъдат увеличени с 2,5 на сто. 
Общото нарастване на планираните разходи за пенсии спрямо размера им в тазгодишния бюджет е около 350 млн. лева. 
Близо 9 млрд. лева само за пенсии залага проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2016 г. 
Прогнозният среден размер на пенсиите е 331, 62 лева. 
 
√ Бюджетът на социалното министерство за догодина е с 8,5 млн. лв. повече 
Еврофондовете ще компенсират намалените средства за политики на пазара на труда, очаква Калфин 
Бюджетът на Министерството на труда и социалната политика през 2016 г. се предлага да бъде 1,109 млрд. лева, което е с 
8,5 млн. лева повече в сравнение с 2015 г. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин, цитиран от БТА. 
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От тези 8,5 млн. лева 7,5 млн. лева са за повишаването на разходите за персонал, като се предвижда увеличение с 10 
процента на заплатите на служителите на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главната 
инспекция по труда. 
По думите на социалния министър заплатите на работещите в тези системи са на критично ниски равнища и увеличението 
е крайно належащо, дори и недостатъчно. Другият един милион ще се насочи за увеличаване на средствата за приемните 
семейства. 
Калфин сигнализира за проблем със социалните услуги. Увеличението на трансфера за общините е около 200 млн. лева, 
което е около 10 процента, но стандартите за предоставяне на социални услуги бяха увеличени минимално, което 
означава, че общините в някои случаи ще имат ангажимент за дофинансиране. 
Калфин напомни, че общо в консолидирания бюджет има 2 млрд. лева повече разходи за следващата година, като от тях 
малко под 400 млн. лева са за НОИ и Министерството на труда. Основният приоритет е свързан с пенсиите и с добавките 
за отглеждане на деца, посочи министърът. 
Предвижда се запазване на сумата в Националния план за действие по заетостта на 73 млн. лева. 
В областта на пазара на труда допълнително ще разполагаме с ресурс от европейските фондове, допълни Калфин. По 
думите му така няма да се усети намаляване на средствата за политики на пазара на труда. 
 
√ Одобрени са проекти за над 100 млн. лв. за трудовия пазар 
Одобрено е финансиране на ваучерна система за предоставяне на услуги в дома 
Нови проекти за над 100 млн. лв. са одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г. Сумата на схемите е за общо 107,5 млн. лв., съобщават от социалното министерство. 
По схемите ще се реализират проекти, свързани с пазара на труда, и такива за повишаване на социалното включване на 
хора от рисковите групи, за повишаване на компетенциите на заети в сферата на здравеопазването. 
Схема с бюджет 10 млн. лв. – „Обучение на възрастни, преминали курсове на ограмотяване“, ще интегрира уязвими групи 
- дългосрочно безработните и лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование или са без 
образование. Приоритетно в дейности за обучение и подпомагане за наемане на работа ще бъдат включвани безработни 
младежи на възраст до 24 г. включително. Очаква се в дейности по операцията да бъдат включени над 6 хил. безработни. 
Одобрена е и схема за 5 млн. лв. за въвеждането на ваучерна система за предоставяне на услуги в дома. Тя представлява 
иновативна практика за предоставяне на услуги в домашни условия, като едновременно с това ще бъдат създадени нови 
работни места, на които ще бъдат наети безработни. Очаква се по схемата да бъде осигурено работно място на 600 лица. 
В сферата на социалното включване е одобрена операция с бюджет 80 млн. лв., която да повиши качеството на живот, 
социалното включване и трайната интеграция на най-маргинализираните общности. 
Одобрени са и две операции в сферата на здравеопазването на обща стойност 12,5 млн. лв., които са в подкрепа на 
устойчивото провеждане на политика за запазване и развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването. 
 
√ Евростат отчете 1,1% спад на индустриалното производство у нас през септември 
На годишна база в България има повишение от 0,6%, а общо в ЕС ръстът е 1,8% 
Индустриалното производство в България бележи спад от 1,1% през септември в сравнение с август, сочат сезонно 
изгладени данни на Евростат. Миналия месец понижението възлизаше на 0,2%. 
На годишна база секторът бележи ръст от 0,6%, а повишението миналия месец беше 4,3%. 
Индустриалното производство в еврозоната се свива с 0,3%, а в целия ЕС – с 0,1% на месечна база. Миналия месец спадът 
възлизаше съответно на 0,4% и 0,2%. 
Най-големи понижения се отчитат в Ирландия (-2,4%), Литва (-2,3%) и Гърция (-1,9%), най-големи ръстове има в Хърватия 
(+5,9%), Унгария (+2,9%), Чехия (+2,6%) и Словакия (+2,2%). 
На годишна база индустриалното производство в еврозоната бележи ръст от 1,7%, а в целия ЕС – 1,8%. 
Най-голям е скокът в Ирландия (+14,6%), Унгария (+7,9%), Словакия (+7,2%) и Швеция (+7,1%). Понижения има в Холандия 
(-5,6%), Естония (-4,1%) и Литва (-0,6%). 
 
epicenter.bg 
 
√ Борсата за електроенергия в България тръгва през декември: Свободният пазар на ток за населението се отлага за 1 
май 
Дълговете на НЕК към АЕЦ „Козлодуй“ са достигнали 138 млн. лв., енергийният холдинг търси свежи пари от банки 
Горещата препоръка на Световната банка е да направим либерализацията на пазара на електроенергия плавно. Това 
съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на съвместно заседание на две ресорни комисии в 
парламента. 
 Въвеждането на свободни цени на тока за бита може да стане от април или 1 май, за да се осигури защита на уязвимата 
част от населението, уточни тя пред журналисти. 
Българската борса за електроенергия ще заработи на 8 декември, каза Петкова. Така тя потвърди обявената по-рано дата. 
За да няма сътресения с цените и доставките на ток при либерализацията е много важно да се премахне тарифният 
дефицит в НЕК, подчертаха участниците в дискусията. Това вече е факт със създаването на Фонда „Сигурност на 
енергийната система“ и ценовото решение от 1 август, смята председателят на енергийната комисия на парламента Делян 
Добрев. 
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 „За месеците август, септември и октомври приходите на НЕК са по-големи от разходите. Затова казваме, че тарифен 
дефицит вече няма. Печалбата ще бъде скромна, но поне няма да се трупат нови задължения“, обясни Добрев. 
Реални плащания от фонда към НЕК обаче все още няма, тъй като предстои енергийното министерство да приеме наредба 
за функционирането му. Очаква се това да стане до края на месеца. 
Междувременно дългът на НЕК към АЕЦ „Козлодуй“ се е увеличил с 60 млн. лв. и е достигнал 138 млн лв. „За да се реши 
този проблем, вариантът е да се получи свеж финансов ресурс. Днес БЕХ ще вземе решение за преминаване към процедура 
на пряко договаряне на кредит от банки. Очаквам това да стане през следващите две седмици“, каза министър Петкова. 
Стойността на кредита ще бъде до 650 млн. евро. Основната част от парите ще се насочи за плащанията на НЕК към двете 
американски електроцентрали - над 900 млн. лв., така че да влязат в сила споразуменията за намаляване на изкупните 
цени на тока от тях с близо 100 млн. лв. годишно. 
В отговор на питане от лидера на Патриотичния фронт Валери Симеонов министър Петкова съобщи, че запасите от вода в 
енергийните язовири тази есен са ниски – те са средно едва 40-45% от обемите по същото време на миналата година. 
 „Направихме съвместна работна група с НЕК, видяхме енергийния баланс и се убедихме, че нещата са под контрол. Няма 
опасност за сигурността на електроенергийната система. Този риск може да бъде покрит“, каза Петкова. 
Тя обясни също, че министерството не е приело идеята на бизнеса американските централи да се свържат с директен кабел 
към Турция, тъй като нашият пазар има нужда от тях. „Миналата зима енергийната ни система се закрепи на 50 мегавата“, 
каза министърът, като явно имаше предвид, че толкова малка мощност ни е деляла от внос на електроенергия. 
 
√ Две комисии в парламента подкрепиха енергийните регулатори: КЕВР поиска 50% увеличение на бюджета си за 2016 
г. 
Агенцията за ядрено регулиране настоява за минимално повишаване на разходите й за догина с 400 хил. лева 
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов поиска съдействие от ресорните 
комисии в парламента за увеличване на бюджета й за 2016 г. от заложените 4,019 млн. лв. на 6,202 млн. лв. 
 „Предвидената бюджетна рамка не позволява на КЕВР да изпълни заложените правомощия в Закона на енергетиката“, 
каза Иванов в емоционално изявление. Комисията ще има догодина 11,405 млн. лв. приходи от лицензионни такси и други 
плащания, но според разчетите на финансовото министерство хазната ще й върне обратно малко над 30% за разходи. 
Допълнителният бюджет е необходим главно за назначаване на още 35 експерти за проверки на територията на страната, 
за основен ремонт на сградата на КЕВР и за въвеждане на електронно обслужване. С разходи е свързано също отстояването 
на позициите на регулатора в съдебните спорове. Българската енергетика навлиза в много важен етап на пълна 
либерализация на пазара, започва да функционира борсата, подчерта Иванов. 
Другият стратегически регулатор в енергетиката – Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), също настоя за увеличение на 
бюджета, макар и символично – с 400 хил. лв. над планираните 4,127 млн. лв. АЯР също е нетен вносител на пари в хазната. 
За додина очаква приходи от такси в размер на 7,5 млн. лв. 
За последните три години средната брутна заплата в АЯР е паднала с 20%, а 20 високвалифицирани експерти са напуснали, 
съобщи зам.-председателят на агенцията Борислав Станимиров. Той припомни, че агенцията отговаря за контрола на АЕЦ 
„Козлодуй“ и на всички други ядрени съоръжения в страната, както и на източниците на йонизищи лъчения. Увеличават се 
контролираните обекти, предстои лицензионен процес за продължаване на срока за експлоатация на пети и шести блок 
на АЕЦ „Козлодуй“, както и увеличаване на мощността й до 104%. 
Депутати от различни парламентарни групи подкрепиха исканията на регулаторите. За увеличаване на разходите им се 
обявиха Валентин Николов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП, Рамадан Аталай от ДПС, Искрен Веселинов от Патриотичния 
фронт и Кирил Цочев от АБВ. Аталай обаче уточни, че няма да подкрепи предложения бюджет 2016 за енергетиката, тъй 
като не вижда връзка между него и енергийната стратегия на страната. 
 
√ Министър Владислав Горанов: Разходите за отбрана и сигурност нарастват със 140 млн. лева 
Бюджетът предвижда финансиране на газовата връзка с Гърция, максималният дълг няма да надхвърли 5,3 млрд. лева. 
По отношение на отбрана и сигурност разходите нарастват със 140 млн. лева. Това каза по време на заседанието на 
Комисията по бюджет и финанси министърът на финансите Владислав Горанов, предаде „Фокус". „По отношение на 
отбрана и сигурност спрямо предложената актуализация разходите нарастват с около 140 млн., ако добавим средствата от 
актуализацията на 2015 г., номиналният ръст надхвърля 330 млн. Разходи за персонал - увеличението е със 161 млн., от 
които 36.5 млн. за отбрана и 62.3 млн. за полиция”, обясни Горанов. 
 „Успяхме да изпълним ангажимента си за разходите за отбрана за следващата година да не са по-ниски от 1.35% от БВП. 
Това решение на Консултативния съвет за национална сигурност при президента от април 2015 г. намира място в 
предложената фискална рамка и дава възможност да се стартират процеси за инвестиране на въоръжение и техника за 
българската армия“, каза още министър Горанов. 
„Политиката по управление на държавния дълг ще бъде насочена към осигуряването на необходимите средства за 
дефицита. Със законопроекта за 2016 г. се предвижда ограничението за максималния размер на дълга - максималният се 
предлага не повече от 5.3 млрд.”, посочи още Горанов. 
 „Гласуваната миналата година новогодишна програма, включва в себе си не повече от 3 млрд. за 2016 година, които 
служат основно за финансиране на дефицита и ликвидни буфери, с които държавата трябва да разполага следващата 
година при евентуални неблагополучия във финансовата система“, посочи още Горанов. 
Стана ясно, че в новия бюджет е предвидена и възможност за финансирането на газовата връзка България – Гърция. 
Горанов бе категоричен, че предложеният бюджет за следващата година е изпълним, както по отношение на приходната 
част, така и по отношение на разходната. 
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Реалният растеж на БВП е близък до средноевропейските нива и се очаква да достигне 2,1%, каза още Владислав Горанов. 
„По отношение на макроикономическите прогнози в средносрочен план забелязваме плаха ревизия в положителна 
посока. Реалният растеж на БВП е близък до средноевропейските нива е се очаква да достигне 2,1%. Основно е движен от 
вътрешното търсене. Постепенното възстановяване на вътрешното търсене очаква да увеличи с 0.4 % търсенето на труд“, 
каза той. 
Това според министър Горанов ще помогне за спад на нивото на безработицата до 9.1 %. Очакваното понижение на 
работната сила ще бъде по-слабо с приетите мерки за повишаване на стажа за пенсиониране“, уточни министър Горанов. 
По думите му, инфлацията е 0,5%, като влиянието на промените в данъчната политика, свързани с увеличение на акцизни 
ставки се очаква да бъде сравнително слабо. По думите му, важна предпоставка за корекциите на дефицита са заложените 
структурни мерки. 
"Заложената първоначално фискална цел от 2.9 % търпи известна корекция. Прогнозирано е преизпълнение по общата 
консолидирана фискална система - 3,3 млрд. лв. Отчетени са предизвикателствата за рязко свиване на персонал в някои 
сектори. Допълнителните разходи по консолидираната фискална програма са в размер на около 1.7 млрд. лв. Предлага се 
осигуряването за сметка на средства от ЕС в размер на 494, 7 млн.лв., които ще обезпечат изпълнението на проектите по 
програмите на ЕС. Предложен е допълнителен ресурс в размер на 387,8 млн. лв. за допълнителни разходи свързан с 
европейските финансови фондове", уточни министър Горанов. 
Той посочи още, че има проблем с недостиг на средства за разходи на персонал. "Така предложената ревизия на 
програмата за 2015 дава възможност на някои от системите, които изпитват финансови трудности, да могат да приключат 
успешно бюджетната година. Две трети отиват да може успешно да приключим всички стартирали проекти, 
съфинансирани с европейски фондове, за да дадем възможност да приключи нормално старият програмен период", 
уточни министър Горанов. По думите му, изготвените разчети в края на миналия месец и в първите дни на ноември са 
относително консервативни, че дефицитът няма да достигне 3.3 % . 
"В разчетите са включени максималните лимити, които да гарантират усвояването на еврофондовете. Тези нива на разходи 
няма да бъдат реализирани и дефицитът на касова основа няма да достигне тези нива", каза той. Във връзка с фискалната 
политика за 2016 година министър Горанов посочи, че по-добрите приходи трябва да се използват за по-ускорен темп на 
намаляване на дефицита. "Преразгледахме дефицита и предлагаме да бъде ограничен до 2 % от БВП. Така представен 
звучи относително малък, но е в размер на 1,8 млрд. лв. Това автоматично води до увеличаване на дълга с този размер", 
каза Горанов. 
„Най-важната новина е, че запазваме ниско нивото на данъчната тежест, което е едно относително предимство. 
Смятаме,че то продължава да носи позитиви, преразглеждането му ще донесе негативи“, обясни Горанов. По думите му, 
от първостепенна важност е да се достигне една неутрално бюджетна позиция с оглед на това да не се излага страната на 
свръх задлъжнялост и нови дългове. Горанов заяви, че се стремим към една поетапна консолидация, която да позволи да 
имаме 1% дефицит от БВП. „Планираното намаление на дефицита от 3,1% на 2,1% се дължи на консолидираната програма 
и на приходите“, коментира той. 
Според него отрицателният принос в подобряването на баланса оказва подобрението на приходите от ЕС, с 1 пункт повече 
от 2015 година, главно заради стартиращия нов програмен период. По отношение на разходните политики Горанов 
коментира, че се спазва политиката на доходите за увеличение на минималната работна заплата от 1 януари, която се 
предвижда да стане 420 лева. Горанов допълни, че е добра стъпка увеличението на стандартите за средно образование, 
което е предпоставка за увеличение на заплатите. 
По-късно комисията по бюджет и финанси одобри Закона за държавния бюджет за 2016 година с 12 гласа „за“, 7 „против“ 
и 0 „въздържал се“. Комисията проведе заседанието си съвместно с парламентарната комисия по икономическа политика 
и туризъм, която също одобри Закона за държавния бюджет за 2016 година. 
 
√ Българският енергиен холдинг (БЕХ) обяви конкурс: Търси се спешно управител за честен пазар на ток 
Избраникът ще бъде на пряко подчинение на Европейската комисия, макар че БЕХ ще му плаща 
Контролиращ управител за функционирането на честен пазар на електроенергията в България – такава уникална длъжност 
ще се появи много скоро у нас.  
Държавният „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) обяви късно в четвъртък открит конкурс за предварителен подбор на 
кандидатите. Те могат да бъдат физически лица или фирми – няма ограничения. Но ако искат да опитат, трябва да действат 
бързо. Срокът за подаване на документите е само 10 работни дни и ще изтече на 25 ноември.  
Появата на необичайната длъжност е свързана със съдебно дело, което се води в ЕС срещу БЕХ. Нейните дъщерни фирми 
АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и НЕК са заподозрени, че са нарушавали конкуренцията, като са включвали 
ограничения в договорите си с търговци на електроенергия да не я изнасят, а да я продават само на вътрешния пазар.  
Предварителното заключение на Европейската комисия (ЕК) е, че българските компании са допуснали нарушение. БЕХ е 
използвал възможността, без да признава вина, да поеме списък от ангажименти за промени на пазара, така че съдебното 
дело да бъде прекратено.  
Обещаните от БЕХ промени включват прекратяване на териториалните ограничения за продажби на ток в чужбина, 
стартирането на борса за електроенергия, осигуряването на определени количества за търговия там и бързо прехвърляне 
на борсата от БЕХ към Министерството на финансите.  
ЕК ще следи чрез новия контролиращ управител в продължение на 5 години дали БЕХ коректно изпълнява поетите 
ангажименти. В същото време Брюксел не обещава, че съдебното дело срещу холдинга ще бъде спряно.  
За самата длъжност БЕХ ще извърши подбор на кандидатите, но окончателният избор ще бъде направен от ЕК. Държавната 
мегакомпания ще плаща на управителя, като в същото време трябва да му осигури независимост на решенията. 
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√ Националният статистически институт обяви: Слаба инфлация за октомври - 0,2%, има дефлация от началото на 
годината - 0,3% 
По-съществено е поскъпването на облеклата, обувките и дървата за огрев, цените на храните са стабилни от началото на 
годината 
Месечната инфлация за октомври 2015 г. спрямо септември е минимална - 0.2%, съобщи Националният статистически 
институт (НСИ). 
От началото на годината досега обаче има дефлация. През октомври 2015 г. спрямо декември 2014 г. потребителските 
цени намаляват средно с 0.3%. 
Годишната инфлация за октомври 2015 г. спрямо октомври 2014 г. също е отрицателна - 0,6%.  
През октомври 2015 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили 
разнопосочно: хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.4%; алкохолни напитки и тютюневи изделия 
- увеличение с 0.1%; облекло и обувки - увеличение с 6.4%; жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, 
електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и 
обичайно поддържане на дома - намаление с 0.2%; здравеопазване - увеличение с 0.3%; транспорт - намаление с 1.4%; 
съобщения - увеличение с 0.1%; развлечения и култура - увеличение с 0.8%; образование - увеличение с 0.4%; ресторанти 
и хотели - увеличение с 0.1%.  
През октомври 2015 г. са се увеличили цените на храните: хляб „Добруджа“ - с 0.7%, свинско месо - с 0.5%, малотрайни 
колбаси - с 1.6%, кайма - с 0.7%, пресни млека - с 0.3%, яйца - с 1.0%, млечни масла - с 0.2%; олио - с 0.3%, грозде - с 10.7%, 
домати - с 10.5%, краставици - с 0.3%, пипер всички видове - с 6.4%, зеле - с 0.2%, зрял лук и зрял чесън - съответно с 3.8 и 
1.7%, картофи - с 1.5%, захар - с 1.8%, оцет - с 2.3%, сол - с 0.7%, ракии - с 0.3%, вина - с 0.6%.  
Намалили са цените на: ориз - с 0.8%, брашно - с 0.9%, бял хляб - с 0.3%, макаронени изделия - с 1.4%, риба и рибни 
продукти (пресни и замразени) - с 1.0%, кисело мляко - с 0.8%, сирене и кашкавал - по 0.4%, маргарин - с 1.3%, ябълки - със 
7.1%, цитрусови и южни плодове - с 12.6%, моркови - с 8.2%, леща - с 0.4%, зрял боб - с 2.5%, кафе и газирани напитки - по 
2.5%.  
През октомври 2015 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цигари - с 
0.1%, облекло и обувки - съответно с 5.4 и 8.7%, материали за ремонт и поддържане на жилища - с 0.2%, въглища - с 0.4%, 
дърва за отопление - с 4.3%, водонагревателни и отоплителни уреди - с 0.7%, препарати за почистване на съдове - с 1.6%, 
газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.8%, комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 3.0%, услуги в заведения за 
обществено хранене - с 0.2%, пътнотранспортни застраховки - с 0.2%, и други.  
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите са намалели цените на: централно газоснабдяване 
- с 9.7%, газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 0.2 и 0.6%, топлинна енергия за подгряване на вода - с 
3.7%, прахове за пране - с 1.2%, автомобили - с 1.7%, дизелово гориво - с 1.1%, автомобилен бензин А95Н - с 1.5%, 
автомобилен бензин А98Н - с 1.1%, метан за ЛТС - с 2.1%, пътнически въздушен транспорт - с 13.0%, телевизионни 
приемници - с 1.7%, кина и театри - с 1.1%, козметични продукти - с 1.2%, и други.  
През октомври 2015 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти - с 0.3%. 
Цените на лекарските услуги остават на равнището от предходния месец, а на стоматологичните услуги са се увеличили с 
0.1%. 
Индексът на цените за малката кошница за октомври 2015 г. спрямо септември 2015 г. е 100.4%, а от началото на годината 
(октомври 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 100.4%. Изменението е за цените на стоките и услугите от първа 
необходимост, които засягат най-нискодоходните 20% от домакинствата. 
 
√ Няма опасност от режим на тока, обяви зам.-министър Николай Николов 
БЕХ преговаря с 12 банки за спасяване на енергетиката 
Държавният холдинг търси поне 500 млн. евро, за да има пари за двете американски ТЕЦ и „Мини Марица-изток" 
Държавният „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ще прекрати конкурса за търсене на финансиращи банки и ще започне 
преки преговори с потенциални кредитори, за да се избегне срив на производството на електроенергия тази зима. Това 
стана ясно от коментар на зам.-министъра на енергетиката Николай Николов пред журналисти.  
Опитът на БЕХ да получи 650 млн. евро заем от избрана с конкурс банка се провали, след като и двамата кандидати, 
достигнали до заключителния етап, поставиха условия за държавна гаранция на кредита. 
Затова съветът на директорите на холдинга е взел решение да започне преки преговори с всяка от 12-те банки, които 
проявиха първоначално интерес към процедурата. Това дава възможност за по-голяма гъвкавост, обясни Николов. 
Имената на банките не се съобщават. 
БЕХ също прави отстъпка, като намалява търсения ресурс от 650 млн. евро на 500 млн. евро. Сумата е минимално 
необходимата за разплащане с двете американски ТЕЦ, на които НЕК вече дължи над 900 млн. лв. 
Зам.-министър Николов не е сигурен, че заемът ще може да се получи до края на този месец, когато изтича срокът на 
споразуменията с ТЕЦ „Ей И Ес Марица-изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3“ за намаляване на изкупните цени 
на електроенергията от тях с близо 100 млн. лв. годишно, ако НЕК им издължи забавените плащания. 
Все пак Министерството на енергетиката вярва, че двете централи няма да се откажат от постигнатите договорености, даже 
ако парите се получат малко по-късно - например през декември тази година. 
Няма опасност от режим на тока, отсече зам.-министър Николов. С тези думи той коментира предупрежденията, отправени 
в декларация на миньорската федерация на КТ „Подкрепа“, че има опасност от режим на тока, спиране на износа и дори 
внос на електроенергия, ако не се осигурят спешно поне 150 млн. лв. плащания към държавните „Мини Марица-изток“. 


