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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Ефектът от европейските пари 
Близо 80% от публичните инвестиции се правят с пари от Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев 
по време на конференцията „Първите седем години в ЕС – оценка на инвестициите в дългосрочен растеж и нетните ефекти 
от тях в секторен и регионален план“. Форумът бе организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и 
Института за стратегии и анализи (ИСА).   Конференцията се проведе на 17 ноември т. г. във ВУЗФ. Тя бе открита от доц. д-
р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и  Валерия Велева, изпълнителен директор на Института за стратегии и анализи. 
Участие в дискусията, освен вицепремиерът Томислав Дончев, взеха Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, проф. дбн Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН, проф. д-р Митко Георгиев, 
ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет, доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор по европейски 
проекти и продължаващо обучение във ВУЗФ, Андрей Новаков, евродепутат, член на Комисията по регионално развитие в 
Европейския парламент, както и представители на бизнеса –  Атанас Москов от „Интехна“ АД и Георги Милев от „Елейя“ 
ООД. 
От изказването на вицепремиера Томислав Дончев стана ясно, че България изгражда все по-значим опит в усвояването на 
европейски средства. У нас има 28 информационни центъра, в които всяка организация или частно лице може да получи 
информация за оперативните програми и начините, по които може да се кандидатства. Според вицепремиера, съществува 
известна "митология" около еврофондовете. Например, че внасяме повече средства, отколкото получаваме. Или че 
реалният сектор е толкова зле, че държавата ни живее единствено и само от еврофондовете. Трета заблуда е, че разликата 
между внесеното и полученото е 5-6 млрд. евро в полза на България. А също и че европейските пари се харчат само за 
магистрали. „Макар транспортната инфраструктура да е най-видима, тя заема малко над 20% от цялото финансиране“, 
поясни Дончев. 
На въпрос инвестицията в коя сфера води до най-добър ефект в развитието на държавната икономика, той обясни, чe най-
добрият вариант е да се инвестира не в един, а в повече ресори – околна среда, човешки капитал, МСП, иновации, наука, 
подобряване на административния капацитет и др. Последният мит за еврофондовете, по думите на Томислав Дончев, е, 
че европейските пари стигат до тесен кръг от заинтересовани лица. Данните показват, че всъщност са реализирани 11 778 
проекта, като зад 3154 стоят различни организации и фирми, подчерта той. Според него ефектите от реализираните 
проекти са разнопосочни – работни места, сигурност, удобство и бързина на пътуване и други. Значим факт е, че до 
момента са създадени 372 хил. работни места, което е впечатляващо,  коментира той. Към края на 2015 г. реалният БВП е 
с 10% по-висок от този, който би бил без ефекта на евросредствата. Около с 35% са по-високи нивата на инвестициите във 
фирмите, увеличеният размер на заплатите, печалбтаа, по-ниска е безработицата. В момента делът на средствата за 
финансов инженеринг е 10%, а през следващите програмни периоди се очаква да се удвои и утрои. До момента България 
е усвоила 93% от евросредствата, като има потенциал този процент да нарасне, заключи той.  
Участие в първия панел на конференцията взе и Васил Велев председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Според него най-негативните моменти от изминалия програмен период са били свързани с 
изключително тежките изисквания за отчетност, които намаляват  желанието за кандидатстване. 
По думите му друг проблем, който срещнал бизнесът, е смяната на правилата за кандидатстване, довели до много 
грешки, предизвикали лавина от съдебни дела. Сред проблемите е и недостатъчно доброто планиране на 
финансовите ресурси и приоритетните сфери за интервенция (от общини към частни бенефициенти, например), 
както и незадоволителният експертен ресурс от страна на администрацията.  
Освен представители на държавната администрация участие в конференцията взеха и научни работници. Проф. дбн 
Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН, засегна темата за участието на БАН в европейските проекти. Три научни 
института работят по големи проекти, финансирани за научни изследвания и технологично развитие на обща стойност 10 
млн. евро. По Оперативна програма „Конкурентоспособност“ са одобрени за финансиране общо 10 проекта на институти 
от БАН на стойност над 21 млн. лв., което представлява 1/3 от всички одобрени проекта, подадени в България. Проф. д-р 
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Митко Георгиев, ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет, коментира ползите от еврофондовете като 
метод за подобряване качеството на обучението във висшите училища на страната. Тезата му бе подкрепена и от доц. д-р 
Евгени Евгениев, който сподели аргументи по значимостта на стратегията за интелигентна специализация като инструмент  
за формиране на публични политики  в областта на иновациите, образованието и науката. От името на бизнеса участие във 
форума взеха Атанас Москов от „Интехна“ АД и Георги Милев от „Елейя“ ООД, които споделиха своя опит по европейските 
програми, но и акцентираха върху трудностите при управлението и отчитането на проектите. 
 
agrozona.bg 
 
√ Томислав Дончев: 80% от публичните инвестиции се правят с евросредства 
80% от публичните инвестиции се правят с евросредства. Това стана ясно по време на конференцията „Първите седем 
години в ЕС“, предава Investor.bg. По думите на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев нетният ефект от 
прилагането на еврофондовете върху българската икономика е положителен. 
Реалният БВП в края на първия програмен период в 2015 г. е с 10,1% по-висок, отколкото в сценарий, в който България не 
би разполагала със средствата от седемте оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и 
програма „Рибарство“, каза Дончев, цитиран от пресцентъра на кабинета. 
Данните от SIBILA* (модела за оценка на инвестициите с евросредства) показват, че средствата от ЕС имат ключово 
значение за възстановяването на икономиката от настъпилата през 2009-2010 г. глобална финансова и икономическа 
криза. 
Положително въздействие се наблюдава и за конкурентоспособността на българската икономика, която се изразява в 
нарастване на експортния потенциал. В края на 2015 г. износът на България е по-висок с 1,6% спрямо сценарий, в който 
страната няма еврофондове. 
Един от най-важните ефекти от средствата за Кохезионната политика в страната със силно положително дългосрочно 
въздействие е кумулативното нарастване на обема на частните инвестиции с 32,8% към края на 2015 г. спрямо сценария, 
в който европейските фондове отсъстват. 
Налице е положително нетно въздействие върху бизнес индикаторите на предприятията. На национално ниво то се свежда 
до 35% по-високи нива на инвестициите във фирмите, 24% увеличение в разходите за възнаграждения, 20% нарастване в 
произведената продукция на предприятията, 11% нарастване на приходите от дейността. 
„Мит е, че живеем само и единствено от еврофондовете“, коментира Дончев. Вярно е, че те заемат близо 80% дял от 
публичните инвестиции, но наред с това, ако съпоставим европейското финансиране към публичните разходи изобщо за 
периода 2007-2013 г., то възлиза на 9%. По думите му България получава от европейския бюджет пет пъти повече, 
отколкото внася, а разликата между внесеното и реално полученото е минимум 6 млрд. евро. 
Томислав Дончев предупреди, че днешното интензивно финансиране ще продължи не повече от още няколко години. 
Предстои различен тип финансиране – моделът на „рециклираните пари”, базиран на кредитни инструменти. 
Малко над 20% от средствата от програмния период са инвестирани в транспортна инфраструктура, в т. ч. 20,7 км 
метролинии, 20 изградени метростанции, 28 влака, изградени са 175 км магистрали, новоизградени 31 км първокласни 
пътища, рехабилитирани 250 км жп линии и др. Близо 18% са инвестициите в местно и регионално развитие, 12,7 на сто са 
инвестирани в човешки капитал, а в развитие на бизнеса – 12,2 на сто. 
Вицепремиерът отбеляза, че до края на програмния период 2007 – 2013 остават месец и две седмици. Средно на седмица 
плащанията са по около 50 млн. евро. Трудно е да се прогнозира как ще завърши периодът, но можем да се надяваме на 
95% изпълнение, коментира Дончев, като отбеляза, че към момента то е в рамките на 92-93 на сто. 
Безумни изисквания за отчетност и нееднозначни правила, които се сменят в движение, са сред проблемите през 
първия програмен период. Това заяви на същата конференция председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ) в България Васил Велев, цитиран от БТА. 
Според него планирането на финансовите ресурси и приоритети е било недобро, често са пренасочвани средства 
от бизнеса към обществени или общински бенефициенти. Недостатъчен е бил и административният капацитет, 
а служителите са експериментирали на гърба на бизнеса с неясни указания, чести промени в правилата и 
нормативната уредба и отказ за съдействие. 
Българските бенефициенти бяха възприемани от одиторските органи като виновни до доказване на противното, 
заяви още Велев. По думите му имало е случаи, в които определени фирми и техни собственици въпреки очевидната 
вина не са били признати за виновни от съда, а негативната оценка на тези процеси от страна на ЕК е сложила 
под общ знаменател много фирми, които работят честно и спазват правилата. 
Сред другите проблеми Велев посочи дългия период между подаване и одобрение на проектите, забавяне в 
плащанията, изисквания за нови документи и други. 
Все пак председателят на АИКБ отбеляза, че в резултат на оперативните програми са модернизирани редица 
предприятия. 
Според Васил Велев пристрастяването към еврофинансирането и към дълговото финансиране на дефицити в 
бюджета води към гръцки сценарий. В това отношение е добре да се помисли отсега за заместващо финансиране 
на публичните инфраструктурни инвестиции, посочи председателят на АИКБ. 
В отговор Томислав Дончев попита колко трябва да е тол таксата, ако магистрала „Хемус“ струва 3,5 млрд. евро и се ползва 
финансиране от пазарите. След две години ще ми задавате въпроса защо тол таксата е 150-200 лева, коментира 
вицепремиерът. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Бюджетът на държавното обществено осигуряване мина на първо четене 
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г, 
съобщи bTV. От гласувалите 165 депутати "за" бяха 111, "против" - 41, въздържали се бяха 13. 
В мотивите на законопроекта е посочи, че се предвижда през 2016 г. запазване размерите и съотношенията на 
осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, като размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” 
се запазва на нивото от 2015 г. – 17.8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9.9 за сметка 
на работодателя и 7.9 за сметка на работника. 
12.8 на сто е вноската за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7.1/5.7, както и размера на 
вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО). 
Предложените в проекта на ЗБДОО за 2016 г. минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и 
групи професии нарастват средно с 8.6 на сто за 2016 г. в сравнение с 2015 г. с ефект върху приходите от около 80.0 млн. 
лв. увеличение. 
Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 420 лв., очакваният размер на минималната работна заплата от 
началото на 2016 г. 
В отрицателен вот Георги Търновалийски от БСП заяви, че е гласувал против, защото за бюджета на ДОО, управляващото 
мнозинство не предлага визия и политики. „Къде са обещаваните дългосрочни политики за намалението на 
безработицата?”, запита Търновалийски. 
По време на дебатите Хасан Адемов от ДПС заяви, че за първа година бюджетът на ДОО преминава границата от 10 млрд. 
лева, но е „копи-пейст” на бюджетите от предишните години. 
Радан Кънев от РБ заяви, че ще подкрепи бюджета в частта му, където минималният осигурителен доход за 
самоосигуряващи се лица не се повишава. 
„С ГЕРБ, ПФ и АБВ не сме имали никога противоречия по необходимостта от регионализация на минималната работна 
заплата и минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, когато сме били в опозиция”, добави Кънев. 
 
√ България и Китай ще си сътрудничат в областта на образованието, строителството и архитектурата 
Правителството одобри проект на Споразумение за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството на България и Министерството на жилищата и развитието на градските и селските райони на Китай. 
Подписването на документа ще създаде условия за укрепване и разширяване на двустранните отношения с Китай в 
областта на строителството и архитектурата и ще бъде предпоставка за установяване на трайно партньорство и засилване 
на икономическите връзки между двете страни. 
Споразумението конкретизира сътрудничеството в определени направления, вкл. развитието на публично-частното 
партньорство, градското управление и развитие, борбата с незаконното строителство, осигуряване на сеизмична 
устойчивост, енергийна ефективност, съдействие по установяване на контакти и партньорства между неправителствени 
организации, професионални съюзи, работодателски организации, компании и др. 
Китай е важен партньор за развитието на търговско-икономическите отношения на България със страните от Азия. 
Стратегическата роля на Китай произтича и от стартираната от правителството му Инициатива да сътрудничество със 
страните от Централна и Източна Европа, което е предпоставка за активизиране на отношенията, включително и в областта 
на строителството и архитектурата, чрез привличането на китайски компании в реализирането на големи инфраструктури 
и проекти в България, както и чрез навлизането в Китай на български строителен бизнес. 
Одобрен беше и проектът на споразумение за сътрудничество за периода 2016-2019 г. между министерствата на 
образованието на двете страни. В документа са посочени конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, 
специализанти и преподаватели, мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между университетите на двете 
страни и за изучаването на български и китайски език, както и начините на финансиране на договореностите. 
Споразумението дава израз на нарасналия интерес в България към китайската наука и култура и спомага за развитието на 
образователния обмен между двете държави. Подписването му ще допринесе за запазване на дългогодишните връзки, 
както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката в контекста 
на новите реалности на българското членство в ЕС. 
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√ 1,5 млн. лв. за рибни магазини и ресторанти 
Първите мерки по програмата за морско дело и рибарство се отварят през първото тримесечие на 2016 г. Това съобщи в 
сряда министърът на земеделието Десислава Танева. 
Първата мярка за 1,5 млн. лв. е за допълнителни дейности при рибарството, като отваряне на магазини и ресторанти за 
риба. Другите две мерки - за 20 млн. и 10 млн. лв., са съответно за инвестиции в аквакултура и в преработката на продуктите 
от аквакултури и риболов, заяви Танева. Сумата на цялата програма за периода 2014-2020 г. е 113 млн. евро. 
Забранява се придвижването на неидентифицирани животни, с неясен произход и здравен статус. Това пък предвиждат 
промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които кабинетът прие в сряда. Въвежда се и забрана за пускане 
на животни извън фермата без придружител. 
Постоянни екипи от ветеринари ще потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, при които има риск от 
бързо и масово разпространение.Животновъдите трябва да уведомяват незабавно ветеринарния лекар при влошаване на 
общото състояние на животните. 
Регистрираните ветеринари трябва да въвеждат в информационната система на агенцията по храните данни за раждане 
на животно, продажба, смърт и т.н. в срок до 48 ч от настъпването на събитието. 
 
√ 2016 г.: Поне 420 лв. заплата, 331 лв. средна пенсия 
През 2016 г. българската икономика ще произведе стоки и услуги за рекордните 88,28 млрд.лв. Това е записано в бюджет 
2016. Той ще бъде гласуван днес на първо четене. 
В петък пък ще бъдат оттеглени параграфите от 9 до 16, които определяха нови правила за сектор “Сигурност” и доведоха 
до полицейските протести. 
Догодина държавата планира да събере с 2,4 млрд.лв. повече и да похарчи 2 млрд. повече, в сравнение с тази година. 
Дефицитът ще е 2%, а инфлацията - 0,5%. Значително - с 2,6 млрд.лв., се увеличават капиталовите разходи през 2016 г. За 
да гарантира стабилност на финансовата система бюджетът е предвидил буфер от 1,4 млрд.лв., както и издаване на 
държавни гаранции до 1,8 млрд.лв. на Фонда за гарантиране на влоговете. С 570 млн. лв. са увеличени парите за социално 
подпомагане и грижи - до 11,9 млрд.лв., от които 8,7 млрд. лв. са за пенсии. За образование ще са 3,121 млрд. лв., или с 
80 млн. повече, а за здравеопазване - 3,94 млрд. лв., което е ръст от 54 млн. лв. спрямо 2015 г. 
Бюджетът дава възможност да се тегли нов заем до 5,3 млрд. лева. 
Финансовите разчети на държавата предвиждат минималната работна заплата да стане 420 лева от 1 януари 2016 г. 
Пенсиите да нараснат с 2,5%, или с 8,07 лв. , минималната да е 161 лв., а средната пенсия ще стигне до 331,62 лв. при 320,55 
лв. за 2015 г. 
Максималната пенсия остава със същия таван от 910 лв. Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за 
безработица - 7,20 лв. Минималният осигурителен доход на земеделците се увеличава от 300 на 330 лв. Максималният 
осигурителен доход остава 2600 лв. 
Бюджетът е предвидил догодина детските да достигнат 37 лв. за едно дете, 85 лв. за две и 130 лв. за три деца. 
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. през втората година остава 340 лв. на месец. 
 

 
 
 
√ Българската енергийна борса стартира на 8 декември 
Предстои около 5 милиона потребители на мрежата за ниско напрежение в страната да минат на свободния пазар  
На 8 декември т.г. регистрираната през 2014 г. Българска независима енергийна борса, която е 100 процента собственост 
на БЕХ, ще проведе първата си сесия в реални участници. Количествата електричество са гарантирани от държавните 
производители НЕК, АЕЦ и ТЕЦ "Марица изток 2". Това съобщи днес в Стара Загора зам.-министърът на енергетиката Жечо 
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Станков, който участва в първата разяснителна среща по повод предстоящата либерализация на пазара на електроенергия 
в страната. 
В момента над 60 процента от потребителите у нас разчитат на регулирания пазар, предстои вероятно до 5 години 5 
милиона абонати на мрежата за ниско напрежение да излязат на свободния пазар. Прогнозата е на члена на КЕВР Евгения 
Харитонова, която обясни, че засега поне не се предвижда краен срок кога да стане това. 
Очаква се битовите абонати да започнат да се договарят за доставка на електричество с търговците на ток след 1 април 
2016 година, пак според Евгения Харитонова. Дотогава електроразпределителните дружества в страната трябва да 
опоределят товаровите профили на абонатите си, т.е. да разделят абонатите си по групи според киловатите, които 
потребяват месечно, за да бъде представена тази информация на търговците. 
След либерализирането на пазара на електричество КЕВР ще определя само цената за пренос по 
електроразпределителната мрежа. Големите потребители ще разчитат на борсата, а по-дребните и битовите ще търсят 
услугите за доставка на ток на лицензираните търговци на електричество. "В момента те са 148, актуалният списък може 
да се види на електронните страници на КЕВР и на Енергийния системен оператор", съобщи още Харитонова. 
Тя предупреди, че физически лица и организации вече се опитват да се представят за търговци на ток, без да имат тези 
права, и посъветва хората да проверяват стриктно с кого си имат работа. "Напоследък се засили и интересът на желаещите 
да станат търговци на електричество, но никой от тях не отговаря положително на въпроса дали е готов да предложи 
услугите си и на битовите абонати", сподели тревогата си Евгения Харитонова. Комисията на енергийно и водно регулиране 
не само дава лицензиите на търговците на електричество, но и ще контролира типовите договори, които занапред 
търговците на електричество ще сключват с битовите абонати. 
Очакванията са чрез свободния пазар не само да падне цената на тока, но и да се подобри услугата за неговата доставка. 
 
Вестник Труд 
 
√ Приета е стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България до 2022 г. 
Правителството прие Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България до 2022 г. и Средносрочна оперативна 
програма за изпълнението й. В нея са включени документи, свързани с повишаване на ефективността и устойчивото 
развитие на пътния сектор, институционалния капацитет и усвояването на средствата от европейските фондове в пътната 
инфраструктура, бизнес план за АПИ, план за действие по пътна безопасност, средносрочна програма за пътищата и други. 
Направен е подробен анализ на състоянието на републиканската и общинска пътна мрежа, общата дължина, 
амортизационно състояние, състоянието на пътните съоръжения, статистика и прогноза за трафика и интензивност на 
движението. 
Основните цели, залегнали в документа са: 
* Развитие на устойчива пътна инфраструктура. 
* Интегриране на пътната инфраструктура в европейската транспортна система. 
* Постигане на висока безопасност на пътната инфраструктура. 
* Ефективно управление на пътния сектор. 
Стратегията е ключов документ за развитието на пътната инфраструктура в България през настоящия програмен период на 
Европейския съюз и е основа за включването й в транс-европейската пътна мрежа, което ще допринесе за ускорено 
регионално развитие на икономиката, безопасност, достъпност и екологичност на транспортната мрежа. 
Предвижда се до 2022 г. в България да има 635 км новоизградени автомагистрали от общата проектна дължина на 
автомагистралите - 1 245 км. Ще бъдат завършени „Хемус”, „Струма”, „Черно море” и „Калотина”, както и ще се 
рехабилитират общо 17 072.67 км републикански пътища от I, II и III клас. 
В рамките на този основен за транспортния сектор документ е разработен финансов план за обезпечаване на всички 
дейности по поддържането и изграждането на цялостната пътна инфраструктура. Включен е и списък с приоритетни 
проекти и програми за развитие на транспортната инфраструктура, както и механизмите за мониторинг и оценка на 
изпълнението. 
Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г. и Средносрочната оперативна 
програма за изпълнението й бяха разработени в рамките на подписано Споразумение за предоставяне на консултантски 
услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) 
по проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България”, финансиран по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Депутатите приеха социалния и здравния бюджет без много дебати 
За първи път разходите на НОИ ще надхвърлят 10 млрд. лв., а на здравната каса – 3.2 млрд. лв. 
Бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса бяха приети на първо четене в пленарната зала при 
изключително слаб депутатски интерес. Почти липсваха изказвания от страна на представители на управляващото 
мнозинство, но за сметка на това критиките от страна на опозицията бяха много. Основно заради липса на мерки, 
стимулиращи реформите в двете системи. Чуха се мнения, че се прави копи-пейст на миналогодишните закони, като 
единствено се променят някои числа. В крайна сметка проектите бяха подкрепени с гласовете на ГЕРБ, Патриотичния фронт 
и Реформаторския блок. 
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Характерно и за двата бюджета е, че те са рекордни. Разходите на общественото осигуряване за пръв път ще надхвърлят 
10 млрд. лв., а на здравната каса – 3.2 млрд. лв. В първия случай увеличението на годишна база е с 415 млн. лв., а във 
втория – със 130 млн. лв. Хасан Адемов, депутат от ДПС и председател на социалната комисия, изрази мнение, че въпреки 
повечето пари двата бюджета не залагат подобряване на предлаганите здравни услуги, нито нивото на социална защита. 
Здравеопазване 
Здравният министър Петър Москов защити проекта, като каза, че допълнителните пари "не са от сляпо преразпределение, 
а са свързани с наличните източници на приходи". Неговите очаквания са да има повече приходи от здравни вноски. "Най-
песимистичният сценарий на надзорния съвет на НЗОК е за дефицит до 65 млн. лв.", каза министърът. Той обаче уточни, 
че в разписания бюджет не са предвидени отстъпките, които фармацевтичните компании ще направят, и в крайна сметка 
очаква "дупката" да бъде между 35 и 37 млн. лв. 
Той отбеляза още, че има няколко резерва в бюджета на Здравната каса за следващата година и сред тях са електронният 
идентификатор и централизираната платформа за търговия с лекарствата на болниците. Москов съобщи, че очаква 
платформата да заработи до влизането в сила на рамковия договор, а електронният идентификатор – до март 2016 г. 
БСП и ДПС обаче обявиха проектобюджета за провал на Министерството на здравеопазването в опита му да провежда 
реформи. Също така документът бе определен като "бутафорен", който гарантира единствено  пациентите да получават 
досегашната услуга, но не и подобряване. Според депутатите лекари Хасан Адемов от ДПС и Емил Райнов от БСП проектът 
не споменава нищо за намаление на хоспитализациите, превенция на задлъжняването на болниците и въвеждане на ред 
в лекарствената политика. 
"Бюджетът показва пълния провал на управляващите и конкретно на министерството в реформата на здравеопазването. 
Той не отразява гръмко прокламираните намерения за реформи и показва, че здравеопазването не е приоритет", каза 
Райнов. Адемов допълни, че приходите са подценени като не са отчетени очакваният ръст на БВП, на заетостта, на броя на 
осигурените и на повишението на доходите им. По думите му за скъпата болнична помощ са отделени най-много средства 
въпреки намеренията да се прехвърлят дейности към извънболничната, за която пък сумите са символични. 
Осигурителна система 
Опозицията пожела в залата да присъства поне зам.-министър от социалното министерство, но нямаше кворум при 
гласуването и проектът не бе защитен от вносителите. Едно от малкото изказвания на представители на управляващите 
беше на Радан Кънев. Той изрази притеснение, че общият трансфер на републиканския бюджет към фондовете на ДОО се 
увеличава (5.1 млрд. лв.). "Виждам известно подценяване на приходите от бюджет на ДОО или пълна липса на отчет на 
промените, които гласувахме", каза един от председателите на Реформаторския блок. В изказването си Радан Кънев 
посочи, че подкрепя бюджета в частта му, в която минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица не се 
повишава. От трибуната той призова депутатите от блока да подкрепят законопроекта и обяви, че единствено 
съпредседателите ще се въздържат "знаково". 
"За първа година бюджетът на ДОО преминава границата от 10 млрд. лева, като от тях 8.4 млрд. лева са разходи за пенсии. 
Той е копи-пейст на бюджетите от предишните години. Заложена е една матрица от МФ, в която са подредени числата, 
които министерството предлага", каза Хасан Адемов. Според Корнелия Нинова от БСП това е бюджет на отстъплението и 
вземането от хората. Според нея не е нормално осигуровките да се вдигат значително, а в същото време обезщетенията 
за безработица, майчинство и старост да не се повишават или повишението да е символично. 
 
√ Глобите за чуждестранни собственици на земеделска земя може да се отложат 
Забраната за свободни инветиции в сектора обслужва местни интереси и срещу нея има процедура в Брюксел 
Спорните глоби в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за чуждестранни лица и компании извън 
евросъюза, които притежават парцели в България, може да бъдат отложени за 2017 г. вместо да започнат да се прилагат 
от 1 октомври 2015 г. Това гласува преди дни с пълно мнозинство парламентарната комисията по земеделие по 
предложение на депутата от АБВ Иван Станков. Текстът трябва да бъде гледан окончателно и на второ четене в зала. 
Причината за отлагането е започналата наказателна процедура на Европейската комисия срещу България и указанията на 
Брюксел, че либерализацията на пазара на земеделска земя в България не само не напредва, но тръгва в обратна посока. 
Депутатът от Реформаторския блок и председател на комисията по земеделие Румен Христов обясни, че в подобно 
положение са и други държави от Източна Европа и поне докато те не излязат с обща позиция за либерализацията на 
земеделската земя, процесът по налагането на санкции на чуждите собственици трябва да бъде ограничен. Поради същата 
причина Христов вече сам инициира едно отлагане през май. 
Национален интерес или лобистка поправка  
Забраната за притежаване на земеделска земя от европейски граждани, които не са били тук повече от 5 години, както и 
всички други чуждестранни компании и лица извън ЕС, бяха приети през 2014 г. Тогава се предвиди на "забранените" 
собственици да бъдат налагани глоби от 100 лв. на дка при първо нарушението и 300 лв. на дка при повторно. Промените 
в нормативния акт бяха предложени от БСП и маскирани като защита на националния и териториален интерес. Но 
представители на сектора още при приемането обясняваха, че чрез забраната някои местни играчи като фондове и 
арендатори са се надявали да изгонят чужденците и да изкупят евтино тяхната земя. 
Точна информация колко е въпросната земя няма. Ясно е, че най-големите местни собственици са българи: "Ромфарм" с 
около 1.1 млн. декара, групата "Агрион" (на основателите на "Винпром Пещера") с близо 600 хил. дка и най-големият 
арендатор Светлозар Дичевски и др. 
"По неофициални данни чуждестранните инвеститори в България държат около 0.06% от земеделската земя. Сред тях има 
и компании от Израел, Япония и Китай, които са тук просто за да развиват модерно земеделие", обясни Румен Христов. 
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В координирана кампания във вестниците "Труд", "24 часа" и "Стандарт" в сряда се появиха почти огледални неподписани 
текстове, в които отлагането се нарича лобизъм. Там се посочва число без източник, според което офшорки държат 300 
хил. декара. В текстовете удобно е изпуснато, че не става въпрос само за офшорки, а за всякакви чужди компании. 
Какво предстои  
Отлагането на санкциите трябва да бъде разгледано на второ четене от парламента. Очаква се то да бъде подкрепено от 
депутатите на ГЕРБ, Реформаторския блок (РБ) и АБВ. От РБ потвърдиха позицията си не просто за отлагане на глобите, а 
за по-значителна либерализация в този закон. "Санкциите от ЕК няма да са по-малки от глобите, които би събрала страната, 
или от ползите от продажбите на тези земи", обясни Румен Христов. Депутатът от Патриотичния фронт Султанка Петрова 
заяви, че тепърва ще текат обсъждания дали групата да подкрепи отлагането. Петрова каза още, че в заседанието на 
комисията не е било съвсем ясно какво се предлага, защото само цифрата на една година била променена и много от 
колегите й не забелязали това. 
 
√ КФН предлага пенсионен фонд да може да се сменя и по електронен път 
Няма да има обратно прехвърляне на средства от НОИ в частен фонд, предвиждат промените в наредба на 
финансовия регулатор 
Пенсионният фонд да може да се сменя и по електронен път при улеснена процедура и по-прозрачни условия, а таксата 
за това да отпадне. Това предвиждат промени в Наредба №3 на Комисията за финансов надзор (КФН), която урежда реда 
и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за 
допълнително пенсионно осигуряване в друг, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (ПОД). 
Предложените изменения са одобрени на първо четене от регулатора на 16 ноември и публикувани онлайн за обществено 
обсъждане в рамките на 14 дни. 
Доза прозрачност 
Част от промените в наредбата целят по-голяма прозрачност по отношение на осигурените лица. Измененията 
регламентират обмена на информация между "старото" и "новото" пенсионно дружество. Целта е осигурените да запазят 
достъпа до своята осигурителна история в пълнота, посочват в мотивите си от КФН. Регулаторът отбелязва, че когато 
заявлението за промяна на дружеството се подава на хартиен носител, е необходимо подписът върху първия му екземпляр 
да бъде нотариално заверен. Електронното заявление пък ще се подписва с електронен подпис, валиден към датата на 
подаването. Отказът от ПОД също се предвижда да се подава и по електронен път, но трябва да се знае входящият номер 
на заявлението за промяна на фонда. 
Изменения има и в заявленията за промяна на пенсионния фонд и в указанията за тяхното попълване. Добавена е основна 
информация за осигурените лица, която включва данни за фонда - акционери, доходност, инвестиции, удържани такси и 
други. Има допълнителна информация за това какво трябва да знаем при прехвърляне. Предвижда се промените в 
наредбата да влязат в сила от началото на 2016 г. 
Опозицията 
Промените в наредбата не дават възможност за обратно прехвърляне на средствата от НОИ в частен пенсионен фонд. 
Предложението беше публично обсъждано в последните месеци, като четири ПОД дори подадоха жалба до Върховния 
административен съд. "Доверие", "Алианц България", "ДСК-Родина" и "Бъдеще" определиха идеята като 
незаконосъобразна, в противоречие със закона и в несъответствие с неговата цел. Наредбата беше изключително 
оспорвана по няколко причини – тя беше пусната за обществено обсъждане, преди да бъде обнародван самият КСО, а 
срокът за обсъждането й беше 7 вместо 14 дни. Освен това тя съдържа минимални изисквания за прехвърляне на 
партидата – искаха се само две имена и ЕГН, което пораждаше съмнението, че държавата административно може да 
премести към НОИ партидите на държавните служители. 
Такси долу 
Предложените промени в регламентите на КФН включват и приетите през юли промени в полза на клиентите в Кодекса за 
социално осигуряване. Те предвиждат отпадане на еднократната такса в размер на 20 лв., която фондовете събират за 
промяна на ПОД по силата на Кодекса за социално осигуряване. Такса в размер на 10 лв. ще има само при смяната на 
пенсионен фонд в България към такъв в Европейския съюз. Измененията ще свият разходите за потребителите, но 
вероятно ще натоварят допълнително пенсионните дружества. За това предупреждават в мотивите към предложените 
изменения и от финансовия регулатор, като посочват, че "не се очаква разходите да бъдат високи". Предварителните 
разчети показаха, че това може да лиши дружествата от годишни приходи в размер на 3-4 млн. лв. 
 
√ Лизинговите компании излизат на печалба за пръв път от 2009 г. 
Новият бизнес в сектора се е свил през лятото, но е с 30% повече спрямо година по-рано 
Летните месеци донесоха традиционното леко забавяне на лизинговия пазар, но като цяло представянето по отношение 
на новия бизнес в сектора остава по-силно в сравнение с миналата година. За пръв път от кризисната 2009 г. лизинговите 
дружества успяват да приключат тримесечието с печалба. 
Новоотпусканото финансиране все още не успява да компенсира съвсем сумите, които се погасяват по стари лизингови 
договори, но на фона на свиването на общите портфейли в сектора добра новина за компаниите е и това, че портфейлите 
им продължават да се изчистват от нередовни вземания. Положителните сигнали за икономиката от последните месеци 
пък са повод за оптимизъм на представителите на пазара, които очакват запазване на стабилността и лек ръст и през 
следващата година. 
Кратко затишие 
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Публикуваната от БНБ през седмицата секторна статистика също дава основания за позитивни нагласи, макар на пръв 
поглед да показва забавяне през последните месеци. За периода юли - септември обемът на новоотпуснатото лизингово 
финансиране (по финансов и оперативен лизинг) е 373.4 млн. лв., което е с 6.33% по-малко спрямо второто тримесечие. 
Свиването обаче не е необичайно за по-слабите откъм активност на пазара летни месеци, което се вижда и от данните за 
предишни години. 
Същевременно, т.нар. нов бизнес за периода е с 30% по-висок в сравнение с година по-рано. При това при лизинга на 
товарни и лекотоварни автомобили ръстът на новосключените договори е с впечатляващите 73% за година, а при този на 
леки автомобили новото финансиране е с над 20% повече спрямо третото тримесечие на 2014 г. Заедно двата сегмента 
формират близо 60% от целия портфейл на компаниите в сектора. Към края на септември те са и единствените, при които 
статистиката показва годишно нарастване не само в новия бизнес, а и в общия им обем. 
Общо за деветмесечието лизинговите дружества в страната са отпуснали ново финансиране за 1.045 млрд. лв. За 
сравнение, след рекордно силните 2007 и 2008 г., когато новият бизнес на пазара достигна съответно 2.8 и 4.1 млрд. лв., 
нивата в следващите години трайно се движат в диапазона между 1.1 и 1.2 млрд. лв. В този смисъл очакваните резултати 
за 2015 г. вече са една идея по-оптимистични. Според Ивайло Делийски, който е директор лизингово финансиране в 
"Интерлийз", до края на годината обемът на новите лизингови договори ще достигнат около 1.3 млрд. лв. 
"Това е година на ръст за лизинговия бизнес и очакванията ни са по-скоро оптимистични, без редки скокове или 
драматични спадове", обяви той по време на организираната през седмицата от "Капитал" четвърта годишна конференция 
Next Year's Business Plan. Прогнозата му за 2016 г. е пазарът да расте с темпа на икономиката на България, като двигатели 
ще бъдат както нуждата на компаниите от нови мощности или обновяване на наличните им, така и повишаването на 
потребителското доверие и подобряващите се перспективи за бизнеса. 
Подобряването на резултатите  
Данните на централната банка показват още, че за пръв път от средата на кризисната 2009 г. лизинговите дружества в 
страната успяват да приключат тримесечието с печалба. Положителният финансов резултат за периода юли - септември 
2015 г. е 35.9 млн. лв. при отчитани загуби от по около 56 млн. лв. за предишните две тримесечия. 
Публикуваната от БНБ статистика не включва информация за отчетите за приходите и разходите на компаниите в сектора, 
но с голяма доза сигурност може да се твърди, че за излизането на плюс допринася и изчистването на портфейлите им 
през последните няколко години. Към края на септември необслужваните вземания по лизингови договори са на обща 
стойност 406.1 млн. лв., което е с 44.5% по-малко спрямо размера им година по-рано. Свиването само за третото 
тримесечие е особено осезаемо – с над 260 млн. лв., или 39%, като по всяка вероятност зад големия спад стои по-голяма 
продажба на портфейл от проблемни вземания. Извън него пониженията на тримесечна база, започнали да се оформят 
като тенденция в края на 2011 г., в почти всички случаи са с едноцифрени темпове. 
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Вестник Дневник 
 
√ Хотелите ще се свържат онлайн с НАП и МВР до края на 2016 г. 
До края на идната година регистрите на хотелите ще бъдат свързани онлайн с НАП и МВР по защитени канали,  съобщи 
министърът на туризма Николина Ангелкова, цитирана от БТА. 
Това ще позволи данните за туристите да пристигат в реално време до институциите и ще осветли сектора. 
За да има правно основание тази свързаност, трябва да се приемат промените в Закона за туризма, поясни Ангелкова. 
Проектът за промени е готов и предстои неговото обществено обсъждане.  
Министърът отбеляза, че чрез системата, която ще бъде изградена, се предвижда цялата информация за туристите да се 
подава при спазване на Закона за личните данни. 
В момента, в който туристът се регистрира, данните ще постъпят и в службите, и в НАП, коментира Ангелкова. В момента 
отчитането на туристите става чрез анкетни карти, попълвани в хотелите, които се носят в МВР на ръка. 
Стойността на проекта е до 800 000 лв., които са предвидени в бюджета на Министерството на туризма. Ако друга 
институция стартира неговото разработване или се включи в проекта, бюджетът ще бъде споделен.  
Между 5 и 7 процента ръст на туристите се очаква по коледните и новогодишни празници, каза още министърът. По думите 
й очакванията са през целия зимен сезон хотелите да бъдат пълни. 
 
Вестник Сега 
 
√ Службите ще следят хотелските резервации в реално време 
ДАНС вече обяви поръчка за купуване на сървърите за новата система 
Под предлог за затягане на мерките за сигурност след атентатите в Париж българските спецслужби ще получат пряк достъп 
до информацията за всички хора, настанени в хотели, къщи за гости и други туристически обекти в страната. Информацията 
за тях ще отива в реално време в МВР, ДАНС и Националната агенция за приходите. Това ще стане с нова онлайн система, 
която ще заработи догодина, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова.  
Мярката е част от Стратегията за противодействие на радикализацията на тероризма в периода 2015-2020 г., изготвена от 
вътрешното министерство и обявена преди два дни за обществено обсъждане. Пак в нея се предвижда и увеличаване на 
следенето в интернет под предлог, че така ще се търсят терористи и техни помагачи. Според правозащитници обаче 
ограничаването на правата на гражданите няма да доведе до по-голяма ефективност срещу престъпността.  
Новата мярка предвижда абсолютно цялата информация, която хотелите събират - имена, откъде идват хората, адресите, 
с каква цел идват в страната, дали са сами, или са със семейството си, да бъдат предавани на службите в реално време. 
Ангелкова обясни, че промяната ще струва около 800 хил. лв., готов бил и законопроектът за въвеждане на мярката, а ДАНС 
вече обявила обществена поръчка за купуване на сървъри. Според министъра всичко щяло да става при спазване на Закона 
за личните данни. 
Хотелиерите и сега са длъжни да предават в полицията туристическите бланки, които клиентите им попълват при 
регистрация. "Тази информация обаче е непълна, не е ясно каква част от туристите се записват и колко от бланките стигат 
до МВР", обясни пред "Сега" директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. По думите му тези 
бланки нито са под номер, нито са ценни книги и чрез тях няма как да се следят реално данните за туристите. "Така се 
получава фрапираща разлика между информацията за влезлите у нас чужденци и тези, почиващи в хотел", обясни 
Драганов. За 2014 г. например пренощувалите в България чужденци са 2.791 млн. души, а влезлите в страната са 9.4 млн., 
каза той.  
Внедряването на новата система, свързана с НАП и МВР, би трябвало да изсветли и част от сивата икономика, надяват се 
от бранша. Наскоро Ангелкова призна, че делът на сивата икономика в туризма достига 50%. Според Драганов данните би 
трябвало да се получават и от съответната община, в която е хотелът, за да може тя да си събере туристическата такса. По 
думите му около 15 млн. лв. от туристическите такси не са влезли в общините през 2014 г. Тази такса е различна за всяка 
община и зависи от звездите на мястото за настаняване. Средно обаче се движи между 1 и 2 лв. 
СКЕПТИЦИ 
Правозащитници определиха мерките, които предприема правителството, като очаквани, но се усъмниха в ефективността 
им. Според адв. Михаил Екимджиев всяка криза, свързана с тероризъм, се използва като повод властите да поискат повече 
достъп до личните данни на хората. "Важно е след като опасността затихне, конституционните права на гражданите да 
бъдат възстановени", каза той пред "Сега". "Най-лесно е да ограничим правата на гражданите, но най-важното е началната 
стъпка да бъде подобряване на организацията на службите", категоричен е той. Според експерта по сигурността проф. 
Николай Радулов следенето в интернет не е особено ефективно и при големите световни служби, страната ни не разполага 
с достатъчно средства да се оборудва с необходимите системи. Той даде пример, че в момента Институтът по 
криминалистика няма дори програма за лицево разпознаване. "Системите за киберсигурност са в пъти по-скъпи от тази 
програма", каза Радулов. 
 
√ Брюксел готви промяна на Шенген 
Холандия предлага създаването на нова зона за свободно придвижване в ЕС, в която да участват само пет държави 
Европейската комисия ще направи преглед на начина, по който функционира Шенгенското пространство, по-специално в 
областта на обмена на информация между полицейските, имиграционните и граничните структури на общността, заяви в 
Брюксел еврокомисарят по вътрешните работи, сигурността и имиграционната политика Димитрис Аврамопулос, цитиран 
от агенциите. Целта е да се гарантира стриктното прилагане на ограниченията за влизане в страните-членки на ЕС. Според 
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Аврамопулос в момента не се използва напълно възможността за обмен на информация в Шенгенската система. Той даде 
пример с парижките терористи, за които е имало сведения, но тези данни не са били използвани чрез Шенгенската система 
и това е довело до пропускането на атентаторите през държавни граници на няколко страни. "Някои неща в Шенгенската 
система трябва да бъдат променени и преразгледани, но ако се прилага изцяло, това законодателство е решението, а не 
проблемът", коментира Аврамопулос. Според него е много важно до края на годината да бъде прието законодателството 
за въвеждане на система за регистрация на пътуванията по въздух. Той обаче поясни, че системата няма да събира данни 
за хората, които в рамките на ЕС използват влаков транспорт. 
Междувременно Холандия обмисля възможността за създаване на нова зона за граничен контрол, която да функционира 
подобно на Шенгенската зона, но със значително по-малък брой държави, предаде ТАСС, като се позова на телевизия RTL. 
Идеята е в т.нар. "мини Шенгенска зона" да участват Белгия, Холандия, Люксембург, Германия и Австрия. Правителството 
на Холандия вече водело дискусии по идеята за нова зона за свободно придвижване. Хага предлага външната граница на 
"мини Шенгенската зона" да бъде охранявана, както и да се провежда паспортен контрол, за да се предотврати 
възможността за влизане на кандидати за убежище без документи за самоличност. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Румъния и Испания предлагат да се създаде Международен съд за тероризма, предаде ТАСС. Идеята е той да има 
допълваща роля по отношение на базирания в Хага Международен наказателен съд, чиято задача е да разследва случаите 
на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. "Международният съд за тероризма може да бъде 
ефективен механизъм за наказателно преследване на лица, които представляват заплаха за световния мир и сигурност", 
заяви шефът на правния отдел в румънското Министерство на външните работи Йон Галея по време на лекция в Хага. Той 
обаче признава, че подобна идея едва ли ще бъде реализирана скоро. 
 
√ 10 млрд. лв. ще харчи НОИ догодина 
Бюджетът на Държавното обществено осигуряване бе приет на първо четене в зала, като против гласуваха само ДПС и БСП. 
За пръв път разходите на НОИ ще минат границата от 10 млрд. лв. От тях 8.7 млрд. лв. са за пенсии, което е с над 300 млн. 
лв. повече от тази година. Не се предвижда увеличаване на нито едно социално плащане - от БСП изброиха 14 плащания, 
които остават замразени. Пенсиите ще бъдат индексирани с 2.5% от 1 юли, таванът остава 910 лв. Не се променя и 
максималният осигурителен доход - 2600 лв. Минималните осигурителни прагове се увеличават със 7.5%, а праговете за 
самоосигуряващите се остават същите. Очаква се средната пенсия да стане 331 лв. и 62 ст., или с около 11 лв. по-висока от 
тазгодишната.  
ДПС се обяви против увеличаването на минималния праг за осигуряване на земеделските производители - според партията 
парите, които земеделците получавали, не стигали дори да си платят осигуровките. Кабинетът предлага той да стане 330 
лв. при 300 лв. за тази година. По думите на Хасан Адемов бюджетът за 2016 г. е "копипейст" на тазгодишния. БСП обявиха, 
че между двете четения ще предложат да се увеличат социалните плащания - парите за майките за отглеждане на дете 
във втората година от майчинството, обезщетението за безработица и др. "Това е бюджет на застоя, стагнацията, 
утвърждаването на бедността и геноцида срещу българите", заяви Георги Гьоков от БСП. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Брюксел разкритикува енергетиката на България 
Европейската комисия отправи остри критики към енергетиката на България в първия си годишен доклад за състоянието 
на т.нар. Енергиен съюз, пише БНР. 
Според документа България остава уязвима от нови прекъсвания доставките на газ. Вносът на природен газ и ядрено 
гориво в България идва изцяло от Русия, а алтернативите като централи за втечнен газ или хранилища са ограничени, 
припомня Еврокомисията. 
Строежът на ключови инфраструктурни проекти, които биха модернизирали газопреносната мрежа и подсилили газовите 
връзки със съседните Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, се бавят заради регулаторни и финансови трудности, отбелязва 
Брюксел. 
Въпреки едни от най-ниските цени на тока за домакинствата в Европа, България се определя като най-уязвимата членка в 
Съюза по отношение на т.нар. енергийна бедност. Това означава, че голяма част от населението е изложено на риск от 
бедност и не може да поддържа жилищата си достатъчно топли. На правителството се препоръчват мерки за намаляване 
на енергийната бедност и схеми за подпомагане социално уязвимите потребители. 
Комбинация от сложни фактори и бездействие за реформиране на енергийния сектор задълбочават проблемите и 
застрашават финансовата стабилност на енергийните производители, смята Еврокомисията. Тя изрежда сред 
недостатъците експанзията на възобновяеми енергоцентрали с щедри субсидии за изкупуването на електричество от 
слънчева и вятърна енергия, дългосрочните договори с фиксирани цени и слабия и политически зависим енергиен 
регулатор КЕВР. 
 
√ До март 2016 г. отварят три мерки по рибарската програма 
През първото тримесечие на 2016 г. ще бъдат отворени три мерки в подкрепа на бизнеса от Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева след заседанието на Министерски 
съвет. 
Тя припомни, че в началото на седмицата България получи официално одобрение на рибарската програма от ЕК. "Само 
два месеца, след като изпратихме Програмата за одобрение, то вече е факт", каза Танева и допълни, че процедурата 
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обикновено е до 6 месеца. Общият бюджет на новата програма е по-голям от старата. Той е 113,5 млн. евро и е 
разпределен в 6 приоритета. Танева уточни, че се предвижда до края на март 2016 г. да бъдат отворени за прием мерките 
1.1 "Диверсификация и нови форми на доход", 2.2. 
"Продуктивни инвестиции в аквакултура" и 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури". Тя подчерта, че 
именно това са мерките, към които има огромен интерес от страна на бизнеса. "Общият бюджет по трите мерки за 
предстоящия прием е в 31,5 млн. лв. Предвижда се да има таван на субсидията, като той ще бъде различен в зависимост 
от мерките", каза Танева. 
 
√ Пускат извънредните субсидии за млякото 
От понеделник, 23 ноември, стартира приемът на заявления по схемите за извънредно подпомагане на производителите 
на животински продукти. Субсидиите ще се дават на производителите на краве, овче, козе и биволско мляко и на 
производителите на овче и козе месо, които най-силно са засегнати от спада на цените заради руското ембарго. Схемите, 
по които ще се кандидатства, са за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния 
период 2014/2015 г., за подпомагане на брой млечни крави, за брой овце-майки и/или кози-майки, както и за брой 
биволици. 
Допустимите за подпомагане фермери ще бъдат оповестени до 19 ноември в дирекциите на ДФ "Земеделие" и на 
сайтовете на Министерство на земеделието и ДФЗ. В списъците за всеки фермер ще бъде посочено количеството мляко и 
броят на животните, за които има право на извънредно подпомагане. Заявленията ще се подават до 4 декември в Областна 
дирекция на ДФ "Земеделие". Кандидатите заявяват само участие в схемите, без да посочват количеството краве мляко 
и/или броя на животните. Те трябва да декларират съгласие размерът на подпомагането да бъде определен от ДФЗ. 
До 10 декември министърът на земеделието ще определи размера на плащането за килограм краве мляко и за едно 
животно по различните схеми. Изплащането на парите ще се извършва по банков път от ДФ "Земеделие" до края на 2015 
г. 
 
 
Списание Мениджър 
 
√ 129 млн. лв. повече за здраве 
Със 129 млн. лв. ще бъде увеличен на бюджета на Националната здравноосигурителна каза (НЗОК). Това решиха 
депутатите, които приеха на първо четене Закона за бюджет на НЗОК за 2016 г. „За“ законопроекта гласуваха 117 народи 
представители,от тях „против“ гласуваха 45 и „въздържали се“ – 15. 
Предвидени са общо приходи и трансфери в размер на 3 204 749 хил. лв. 
Повечето пари за бюджета на Здравната каса идват от здравните вноски, посочи здравният министър Петър Москов. 
„Тези пари не са от сляпо преразпределение, а са свързани с наличните източници на приходи. 42 млн. лв. от увеличените 
приходи ще дойдат от повишените ангажименти на държавата да плаща здравните осигуровки на хората, които осигурява. 
Останалите средства идват от по-добрата събираемост на здравните вноски”, обясни Москов. 
 
 
investor.bg 
 
√ Газовият хъб у нас – част от нужната инфраструктура за Енергийния съюз на ЕС 
Европейската комисия одобри 195 проекта, които ще са в основата на единния енергиен пазар на общността  
Европейската комисия (ЕК) одобри 195 проекта за изграждане на енергийна инфраструктура, които са в основата на 
Енергийния съюз на общността. Проектите целят постепенната интеграция на енергийните пазари в ЕС, както и 
разнообразяване на енергийните източници и разнообразяване на маршрутите. 
В списъка са включени 108 електроенергийни проекта, 77 газови проекта, 7 петролни проекта и 3 проекта за интелигентни 
енергийни мрежи. За реализацията на единния енергиен пазар от ключово значение е посочена и идеята за изграждането 
на газов хъб в България – изграждането на нужната инфраструктура е включено в списъка на проектите. 
Сред останалите мерки, които трябва да бъдат реализирани у нас и в региона, са и проекти за изграждане на 
електропроводи между България и Гърция, както и между България и Румъния. 
Проекти от общностно значение са и газовата ни връзка с Гърция (IGB) и модернизацията на газопреносната система на 
България, които са част от работата на ЕК за реализацията на Южния газов коридор. В газовата сфера за реализацията на 
Европейския съюз е важен и интерконекторът между България и Сърбия и проектът за Eastring, в който България участва, 
отбелязват още от Брюксел. 
Проектите от общностен интерес трябва да сложат край и на енергийната изолация на някои от държавите в ЕС, посочват 
от Европейската комисия. 
С обявяването им за важни за общността 195-те проекта ще могат да получат финансиране по  механизма „Свързана 
Европа“, чийто общ бюджет за периода 2014 – 2020 година е в размер на 5,35 млрд. евро. За проектите от общностно 
значение са предвидени и облекчени процедури за издаване на разрешителни и по-добри регулаторни условия. 
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√ България е най-уязвимият член на ЕС по отношение на енергийната бедност 
Липса на реформи, зависим регулатор и дългосрочни договори са основните проблеми за българската енергетика, 
отчете ЕК 
България е най-уязвимата държава в ЕС по отношение на енергийната бедност. Това отбелязва първият доклад за 
състоянието на Енергийния съюз на ЕС. В него се разглежда постигнатият напредък през последните девет месеца, 
определят се основни области на действие за догодина. Като цяло заключенията са, че през последните девет месеца е 
постигнат напредък и идеята за Енергийния съюз на общността е напът да бъде реализирана.  
Документът посочва обаче, че липсата на реформи и комбинация от още фактори, като дългосрочни договори, силна 
експанзия на възобновяемите източници, както и слаб и политически зависим енергиен регулатор, са в основата на 
проблемите в енергийния сектор на България. 
В страната няма функциониращ либерализиран енергиен пазар, търгуващ по схемата „ден напред“, както и пазар на 
природен газ. 
Макар и концентрацията на енергийните мощности да е по-ниска от средното за ЕС, потенциалните позитивни ефекти от 
това се губят от определените квоти, които дават приоритет за доставка от неконкурентни производители на 
електроенергия, посочва анализът. 
По отношение на цените у нас те са сред най-ниските за индустрията в Европа, отбелязват още от ЕК. Заключението се 
отнася както за цената на електроенергията, така и на природния газ, които се доближават до средните цени в САЩ. В 
същото време обаче енергийните разходи са почти 39% от добавената стойност на индустрията, докато в САЩ и Европа те 
са съответно 8% и 13 на сто. 
По данни на Европейската комисия през 2014 година дефицитът при търговията с енергийни продукти е в размер на 5,8% 
от брутния вътрешен продукт на България. Този показател е над средното за ЕС ниво,  където дефицитът е в размер на 
около 3 на сто. У нас се наблюдава дефицит при търговията с въглища, петрол и природен газ. Той се намалява от излишък 
при търговията с електроенергия. 
Прегледът на ситуацията в България показва още, че енергетиката е от голямо значение за икономиката – добавената 
стойност, която тя дава, е 4,1%, докато средното за ЕС е малко под 2 на сто. 
Данните в анализа са от 2012 година. Според тях заетите в сектора са 0,9% от всички работещи, което също е над средното 
за общността. 
В същото време заетите (директно или индиректно) в сектора на възобновяемите източници са 0,2% от всички работещи, 
докато в ЕС този процент е 0,53 на сто. България обаче е изпълнила своите цели за енергия от възобновяеми източници 
още през 2013 година. 
Използването на въглища и ядрено гориво в енергийния микс е по-голямо от средното за ЕС, а на петрол и природен газ – 
под средното. Страната ни обаче е по-малко енергийно зависима от средното за общността благодарение на собствения 
добив на въглища и ядрената енергетика. 
Докладът отчита още голямата зависимост на страната от Русия по отношение на вноса на природен газ, петрол и ядрено 
гориво. България има ограничени алтернативи за доставки, каквито биха могли да дадат терминалите за втечнен газ или 
хранилища, отчитат още от Европейската комисия. 
Инвестициите в енергийните иновации също са значително по-малко от тези в ЕС – 1,4% от общите инвестиции в развойна 
дейност, докато в общността те са 7,1%. Посочените данни са на Евростат и се отнасят до 2013 година. 
България ще използва част от средствата, които получава от европейските фондове, за енергетика. 471 млн. евро например 
ще отидат до 2020 година за повишаване на енергийната ефективност на публични и частни сгради. 1,1 млрд. евро пък ще 
бъдат направените разходи за енергийно ефективен нисковъглероден транспортен сектор, се казва още в първия преглед 
на ситуацията в европейската енергетика, свързан със създаването на Енергийния съюз. 
 
√ Такса "смет" в столицата няма да бъде повишавана през 2016 г. 
С 8 млн. лв. се увеличават разходите за миене на софийските улици 
Такса "смет" няма да бъде повишавана през 2016 г. Това е нашето предложение към Столичния общински съвет въпреки 
предвидения по-голям бюджет за дейностите по почистване, каза кметът на София Йорданка Фандъкова на 
пресконференция в Столичната община., цитирана от БТА. 
С 8 млн. лв. се увеличават разходите за миене на софийските улици, съобщи кметът. 
Тя декларира, че през 2016 г. в пъти ще бъде увеличено миенето на улиците на града. Освен големите булеварди и улици 
с масов градски транспорт, се предвижда и миене на кварталните улици. Това е една от основните мерки за намаляването 
на фините прахови частици (ФПЧ) (б. р. – заради замърсяването с ФПЧ на големите градове ЕК започна наказателна 
процедура срещу България през 2008 г.). 
Заложено е увеличение на средствата за поддържане на междублоковите пространства от 3,5 млн. лв. през 2015 г. на 4 
млн. лв. за 2016 г. 
Зам.-кметът по екология Мария Бояджийска посочи, че за събиране и транспорт на отпадъци са предвидени 60,5 млн. лв. 
За лятно и зимно почистване - 60 млн. лв. Бюджетът за лятно почистване се увеличава с 8 млн. лв. за 2016 г., а за зимно - с 
1 млн. лв. 
Увеличават се драстично санкциите за фирмите при несвършена работа. За пропуснато обслужване на контейнер за 
отпадъци санкцията се увеличава петкратно - от 110 на 500 лв. За непочистено улично кошче увеличението е четирикратно, 
за ръчно и механизирано метене увеличението е двукратно. Над 200 пъти е увеличението на глобите за непочистени 
спирки и пешеходни пространства. 
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След като заводът за боклук заработи, намаляват разходите за депониране. Произвежданите от завода продукти - компост, 
електрическа енергия и материали за рециклиране се продават и се генерират приходи, които през 2016 г. се очаква да 
бъдат 1,1 млн. лв., посочи кметът. 
Тя подчерта, че Столичната община продължава рекултивацията на старите депа за отпадъци в Суходол и Долни Богров. 
Подготвя се проект за рекултивация на депото във Враждебна. 
Столичният кмет обяви още, че част от заложените средства за капиталови инвестиции са за закупуване на техника за 
сметопочистване - 3,6 млн. лв. Целта е постепенно да бъде създадено общинско предприятие, което да поеме 
почистването на част от районите, както преди няколко години беше създадено общинско предприятие за паркове и 
градини, което разширява своята дейност. 
В план-сметката са заложени средства за инсталацията в "Топлофикация-София", която  ще изгаря произвежданото от 
завода за боклук RDF-гориво. 
В следващите дни ще започне подготовка за обявяване на конкурс за главен архитект на София, каза още Йорданка 
Фандъкова. Тази стъпка се налага, след като вчера настоящият главен архитект на столицата Петър Диков обяви, че ще 
освободи поста от 9 февруари. Като основен мотив за решението си той посочи, че от 10 години е на поста и е време да се 
оттегли. 
"Ще уважа молбата за оставка на арх. Диков", обяви пък днес Фандъкова и призна, че е знаела за решението му, предаде 
Dnes.bg.  
Въпреки критиките, които бяха насочени към Диков като главен архитект, от думите й се разбра, че е била доволна от 
работата му. Като пример за добре изпълнени проекти Фандъкова посочи метрото и Околовръстния път. 
 
√ Депутатите приеха на първо четене бюджета на ДОО 
Четирима от Реформаторския блок се въздържаха при вота в знак на несъгласие с политиките 
Бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) предвижда от 1 януари 2016 г. минималната работна заплата да 
се увеличи на 420 лв. и да се актуализират пенсиите с 2,5% от 1 юли. Проектът беше приет на първо четене в пленарна зала. 
Запазват се размерът и съотношението на осигурителните вноски, както и на вноските за фонд „Пенсии“, на нивото от 2015 
г., припомни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности нарастват средно с 8,6%. 
С изменение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) се създава специален фонд „Пенсии” за пенсионирани служители 
от сектор „Сигурност”. Въвежда се право на избор за прехвърляне на втората пенсия между фондовете за допълнително 
задължително осигуряване и ДОО. 
Изменя се чл. 21 за трансферите от държавния бюджет за фонд „Пенсии” на ДОО, като отпада участието на държавата във 
финансирането му с трансфер от 12% върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица. 
Увеличава се минималният осигурителен доход на земеделските производители от 300 на 330 лв. от 1 януари 2016 г. 
Максималният осигурителен доход остава 2600 лв. Максималната пенсия е замразена на 910 лева. 
Предвидените приходи са 10,046 млрд. лева, или с 413,2 млн. лв. повече от 2015 г. От осигурителни вноски ще бъдат 
събрани 4,969 млрд. лева. 
Разходите и трансферите са в размер 10 044,3 млн. лв., или с 415 млн. лв. повече от 2015 г. Основният разход продължава 
да бъде за пенсии – залага се сумата от 8,74 млрд. лева, или с 347 млн. лв. повече от 2015 г. 
Средният размер на пенсията през 2016 г. се предвижда да бъде 331,62 лв. при 320,55 лв. за 2015 г. Разходът за пенсии 
през 2016 г. се очаква да бъде 9,9 на сто от БВП. 
Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд и се въвежда 
минимална възраст за пенсиониране на лицата от сектор „Сигурност“. 
Въвежда се възможност за пенсия в намален размер на лицата, на които не им достига стаж. 
Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. Обезщетението за отглеждане на дете 
до 2 г. през втората година остава 340 лева месечно. 
Управителят на НОИ Бисер Петков отбеляза, че върху приходната част на бюджета съществено влияе увеличението на 
минималните прагове по икономически дейности – средно с 8,6%, както и очакваният ръст на осигурителните вноски. 
По време на дебата Корнелия Нинова от БСП обвини управляващите в политическо лицемерие заради липсата на кворум 
и отсъствието на социалния министър от дебата. Този бюджет е на отстъплението и вземането от хората, каза 
социалистката. 
Тук даже не се запазва статуквото, а се отнема от майките и всички, които се осигуряват, смята тя. Нинова възрази, че 
обезщетението на дете между 1 и 2 г. и обезщетенията за безработица са замразени, въпреки че минималната заплата ще 
се увеличи на 420 лв. 
Колегата й Георги Гьоков каза, че управляващите абсолютизират фискалната и макроикономическа стабилност за сметка 
на най-уязвимите групи. Той прогнозира, че в края на 2016 г. бедните българи ще се увеличат. Депутатът определи като 
геноцид размера на пенсиите. Според него ръстът на възрастта и стажа за пенсия ще доведе до отлив при осигуряването. 
Социалистът се обяви за нова политика по доходите, за каквато според него управляващите нямат визия. 
Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов (ДПС) каза, че основната цел на бюджета на ДОО е 
да подобри нивото на социална защита, но партията му не вижда такава промяна. Ние сме го кръстили „бюджет на 
замразените социални плащания“ и „бюджет на застоя“, каза Адемов. 
Той заяви, че проектът бил „копи пейст“ на бюджетите от предишни години, без никаква промяна за отделните слоеве на 
обществото. Адемов възрази и срещу увеличаването на осигурителния доход за фермерите и тютюнопроизводителите. 
ДПС ще предложат този текст да отпадне.  
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Съпредседателят на Реформаторския блок Радан Кънев отправи критики към бюджета на ДОО и обяви, че депутатите от 
групата ще го подкрепят, но съпредседателите знаково ще гласуват „въздържал се“. 
Той изтъкна, че приходите на ДОО са подценени и затова може да се очаква преизпълнение. Според него не е отчетен 
ефектът на криминализацията при укриване на осигурителни вноски и от свободния избор при вноската за втора пенсия. 
Бюджетът ще се справи, в крайна сметка, но няма наченка на смела политика, която да разшири базата на осигуряването, 
изтъкна той. 
Кънев настоя за политика, която да отчете регионалните дисбаланси, когато се определят минимална заплата и 
осигурителни прагове. Той поиска и различно осигурително третиране на стартиращите бизнеси, както и за традиционните 
занаяти на уязвими групи. 
В крайна сметка гласуваха 165 депутати, от които 111 „за“, „против“ – 41 и 13 „въздържал се“. 
Бюджетът на ДОО мина с гласовете на ГЕРБ, ПФ, АБВ и 14 реформатори (но четирима от РБ се въздържаха). 
БСП, ДПС, БДЦ, „Атака“ и двама независими не подкрепиха проекта. 
 
√ Народното събрание одобри бюджета на Здравната каса за догодина 
Опозицията отбеляза недостатъчните средства за здравеопазване и липсващи реформи за системата 
Със 117 гласа "за" депутатите приеха на първо четене проекта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) за следващата година. Срещу текстовете се обявиха 45-ма депутати - от БСП - Лява България, ДПС и Атака, а от АБВ 
се въздържаха при гласуването.  
Бюджетът на НЗОК за следващата година не отразява идеите за мащабна реформа в сектора, а средствата са недостатъчни, 
посочиха от опозицията по време на дебатите. Според БСП – Лява България качеството на услугите ще продължава да се 
влошава, а от ДПС смятат, че приходите са подценени на фона на очаквания икономически растеж на страната за 2016 
година. 
Средствата за здравеопазване през 2016 година ще бъдат около 4% от брутния вътрешен продукт, докато средното за ЕС е 
7,3%, отчетоха още депутатите от опозиционните сили в парламента. Управляващите признаха, че парите не са достатъчно, 
но те отговарят на реалността. 
Допълнителни промени, отразяващи критиките на съсловните организации и депутатите, ще бъдат направени между 
първо и второ четене на законопроекта, беше обещано от парламентарната трибуна. 
Одобрената на първо четене финансова рамка на Касата предвижда приходи в размер на 3,204 млрд. лева, като основен 
източник на средствата са здравните осигуровки (3,166 млрд. лева). Приходите ще бъдат със 129 млн. лева повече спрямо 
тази година, като от здравните вноски на осигурените ще дойдат допълнително 80 млн. лева, предвиждат законопроектът. 
Заложените разходи също се увеличават със 129 млн. лева до 3,204 млрд. лева. Текущите разходи са 3,201 млрд. лева, от 
които 2,8 млрд. лева ще бъдат насочени към здравноосигурителни плащания. Почти половината от тях или 1,34 млрд. лева 
са предвидени за плащания в болничната помощ, е записано в проекта на бюджета на НЗОК. За медицински изделия и 
диетични храни догодина ще бъдат платени почти 751 млн. лева. 
Бюджетът предвижда още 316,6 млн. лева да бъдат заделени като резерв за непредвидени плащания. 
Разходите за заплати в НЗОК се увеличават с 1,5 млн. лева и са в размер на 32,5 млн. лева. Увеличението ще бъде 
компенсирано от намаляването на административните дейности, които извършва институцията до 11,6 млн. лева. 
Здравната вноска остава без промяна – в размер на 8 на сто. 
С преходните и заключителни разпоредби на закона депутатите разписаха и възможността преизпълнението на приходите 
да се използва за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи. 
При обсъждането на бюджета на Здравната каса в парламентарната комисия по бюджет и финанси съсловната 
организация на зъболекарите у нас се обяви против разширяването на правомощията на контролните органи на НЗОК. 
Бюджетът на НЗОК е показател за пълния провал на политиката в здравната сфера, категорични бяха от БСП – Лява 
България. По време на дебатите Емил Райнов посочи, че не се очертава увеличаване на публичните разходи в сферата през 
следващата година и здравеопазването ще се влошава. „Това за пореден път показва, че здравеопазването не е приоритет 
на това правителство“, каза той. 
Според него бюджетът не отразява заявките за реформи и политики, сред които и пакетите за лечение, предложени от 
министър Петър Москов и влезли в Закона за здравното осигуряване. Райнов коментира още, че с отлагането на старта на 
реформата – вместо от 1 януари 2016 година от 1 април 2016 година, здравният министър бламира собствените си 
предложения. 
Георги Гьоков пък заяви, че състоянието на здравеопазването у нас е „катастрофално“ и в бюджета има политики, които 
допълнително влошават състоянието, а не посочват решение на проблемите. Текстовете не бяха достатъчно задълбочени 
обсъдени и не отговарят на социалните нагласи, смята още той. Депутатът критикува и лимитите за лечение, защото при 
нужда от лечение и изчерпани лимити или осигурените ще трябва да плащат със собствени средства, или болниците да 
трупат допълнителни дългове. 
От ГЕРБ признаха, че бюджетът не удовлетворява нуждите на Касата, защото парите не са достатъчни. Семир Абу Мелих 
посочи, че причината за това е монополът на НЗОК, който не позволява свободния избор на българските граждани къде 
да се лекува. Според него различните правителства правят опити да администрират разходите на Касата, но това няма да 
бъде успешно, докато не бъде променено сегашното положение и не бъде постигната диверсификация на плащанията. 
Хасан Адемов от ДПС отбеляза, че бюджетът на НЗОК е „бутафорен“, „а истинското му име е провал“. Законопроектът не 
кореспондира с намеренията за реформи, посочи още той и определи, че проектът не отразява развитието на сферата, а 
финансовите ограничения, пред които е изправено правителството. 
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Според ДПС приходите в бюджета са занижени, защото в държавния бюджет е заложен икономически ръст и увеличаване 
на работните места. Ще има и по-голям размер на средната заплата и пенсия, което означава и повече средства от здравни 
осигуровки. Това означава, че освен планирания резерв Надзорния съвет има желание да преразпредели и 
преизпълнението на приходната част. 
 „Да се надяваме това да стане по прозрачен начин“, каза още Адемов, който беше социален министър в правителството 
на Пламен Орешарски. 
От АБВ също посочиха, че средствата на НЗОК са недостатъчни и сме на последно място в ЕС по пари, отделяни за 
здравеопазване спрямо брутния вътрешен продукт. Георги Кючуков посочи, че държавата не е изряден платец и през 
следващата година ще поеме 55% от минималната вноска за „огромния контингент от хора, които осигурява“. 
Законът обаче е балансиран, може да осигури функциите на НЗОК и включва много неща, които от години е трябвало да 
се случат, допълни той. 
АБВ виждат и основни слабости и една от тях е премахването на договорното начало при функционирането на 
здравноосигурителната система. От партията визираха предвидените възможности Министерството на здравеопазването 
и Министерския съвет да коригират рамковия договор и да определят количества и цени на медицински продукти. 
Кючуков призова да се върне досегашната практика съсловните организации да могат да влияят върху разпределението 
на бюджета. 
Заради липсата на договорното начало АБВ отказаха да подкрепят законопроектът и се въздържаха при гласуването. 
Патриотичният фронт подкрепи предложението за бюджета на НЗОК, защото в него има много социални дейности, 
невключени досега – като например безплатни лекарства за болните от сърдечносъдови заболявания, инсулинови помпи 
за деца с диабет, както и повече средства за лечение на онокологични заболявания. 
Бюджетът предвижа и по-добър контрол на разходите и отразява предприетите мерки, довели до повишена събираемост 
на здравните вноски, отбеляза Димитър Байрактаров. 
От Реформаторския блок пък гарантираха, че ще има корекции в предложението между първо и второ четене на 
законопроекта, съобразени с получените забележки от съсловните организации и критиките в пленарната зала. 
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√ В първия си доклад за състоянието на Енергийния съюз 
ЕК ни критикува заради скъпия ток от ВЕИ и дългосрочните договори 
България е най-уязвимата в ЕС по отношение на енергийната бедност, голяма част от населението не може да отоплява 
достатъчно жилищата си 
Европейската комисия (ЕК) отправи остри критики към енергетиката на България в първия си годишен доклад за 
състоянието на Енергийния съюз, предаде БНР. Комисията пое ангажимент да докладва за изпълнението на този 
приоритет, за да се намали зависимостта на европейските държави от енергийни суровини. 
България остава уязвима от нови прекъсвания доставките на газ, пише в документа. Вносът на природен газ и ядрено 
гориво в България идва изцяло от Русия, а алтернативите като терминали за втечнен газ или хранилища са ограничени, 
припомня Еврокомисията.  
Строежът на ключови инфраструктурни проекти, които биха модернизирали газопреносната мрежа и подсилили газовите 
връзки със съседните Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, се бавят заради регулаторни и финансови трудности, отбелязва 
Брюксел.  
Въпреки едни от най-ниските цени на тока за домакинствата в Европа, България се определя като най-уязвимата членка в 
Съюза по отношение на т.нар. енергийна бедност. Това означава, че голяма част от населението е изложено на риск от 
бедност и не може да поддържа жилищата си достатъчно топли. На правителството се препоръчват мерки за намаляване 
на енергийната бедност и схеми за подпомагане социално уязвимите потребители.  
Комбинация от сложни фактори и бездействие за реформиране на енергийния сектор задълбочават проблемите и 
застрашават финансовата стабилност на енергийните производители, смята Еврокомисията. Тя изрежда сред 
недостатъците експанзията на възобновяеми енергийни източници с щедри субсидии за изкупуването на електричество 
от слънчева и вятърна енергия, дългосрочните договори с фиксирани цени и слабия и политически зависим енергиен 
регулатор КЕВР. 
 
√ Министерството на енергетиката предупреди за догодина: Токът може да поскъпне, щом цените бъдат освободени 
През първите месеци след либерализацията тарифите растат, след това падат до по-ниски равнища от регулираните, 
показал опитът в ЕС 
Токът за населението и  може да поскъпне догодина в първите месеци след пълната либерализация на пазара. 
Представители на Министерството на енергетиката предупредиха за това по време на срещите в началото на 
информационната кампания за предстоящото освобождаване на цените на електроенергията. Това стана ясно от 
прессъобщение на ведомството.   
Предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия в страната ще промени условията на снабдяване за 
битовите абонати, общинските администрации, училищата, читалищата и малките фирми, които все още са на регулирания 
пазар. 
Два екипа, водени от зам.-министрите Жечо Станков и Николай Николов, днес разясняваха предстоящите промени по 
време на срещи със заинтересовани лица и фирми в Стара Загора и Враца. 
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Според участниците най-сериозното предимство на либерализирания пазар е, че цената на електроенергията занапред ще 
се определя изцяло от търсенето и предлагането, и ще бъде обективно обусловена. 
Практиката в останалите европейски държави обаче е показала, че през първите месеци след освобождаването на цените 
е възможно да се наблюдава известен ръст. След това те падат до равнища под регулираните тарифи, посочи 
министерството.. 
"На 8 декември тази година в България, която е последна в ЕС в либерализацията на енергийния пазар, ще започне работа 
независимата енергийна борса", каза зам.-министър Жечо Станков в Стара Загора. Борсата ще започне работа с тест-
период на услугата за доставки на ток "ден напред", която дава възможност на абонатите да реализират излишък или 
недостиг на енергия.  
Търговията на борсата ще бъде на едро. Битовите абонати ще могат да ползват услугите на либерализирания пазар през 
регистрирани търговци на ток. Гарантираното количество електроенергия на борсата ще бъде 6332 мегавата, осигурени от 
НЕК, АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2" - държавни дружества от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ). 
И занапред цените за достъп и пренос по мрежите високо, средно и ниско напрежение ще се определят от Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР). Клиентите ще ги заплащат или директно на ЕРП-тата, или чрез търговците на ток.  
При фалит на търговец, ще има "доставчик последна инстанция", който ще гарантира, че клиентът няма да остане на тъмно. 
Цената на тази електроенергия също ще се определя от КЕВР. На свободния пазара за фирмите сега тя зависи от НЕК.  
До януари 2014 година клиентите на либерализирания пазар са били 2384, към днешна дата те са 12 000. Все още 60% дял 
държи регулираният пазар у нас. Запитан как може да се либерализира пазарът, при положение че има фиксирани цени 
за двете американски централи, зам.-министър Жечо Станков каза, че от Световната банка се очаква модел с 
компенсаторен механизъм. Без отговор остана въпросът "Няма ли да има картел на търговците на ток?", съобщи БНР. 
 „Свободният пазар на електроенергия осигурява възможност на клиентите свободно да избират своя доставчик на 
електроенергия. Това допринася за създаването на конкурентна среда за участниците на пазара, което ще гарантира по-
добро качество на предлаганите услуги“, коментира във Враца зам. -министър Николай Николов. 


