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√ На работна среща в БАН бяха формулирани послания към изпълнителната власт във връзка с предизвикателствата 
пред технологичното ни развитие  
Крайно време е държавата да избистри приоритетите си в областта на иновациите и да насочи към тях основния си 
ресурс, стимулирането на изследванията и образованието в областта на природните и инженерните науки да стане фокус 
на усилията, а законовите и нормативните актове да бъдат изчистени от всичко, което спъва сътрудничеството наука–
бизнес. С тези три послания, формулирани от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, приключи днешната 
работна среща с модератор акад. Благовест Сендов, посветена на иновациите и ускоряването на икономическия растеж. 
Форумът „Предизвикателствата за технологичното развитие на България“, под патронажа на министъра на икономиката 
Божидар Лукарски, се проведе в Големия салон на Българската академия на науките и предизвика подчертан интерес у 
представители на изпълнителната власт, научните среди и индустрията. 
Министърът на икономиката заяви, че е необходим модел на динамично взаимодействие между академичната общност 
и бизнеса, като в развитието на иновациите и технологичния трансфер централно място заемат научните среди. 
Министърът информира, че  насърчаването на иновациите е приоритетна задача в новия програмен период, тъй като те 
са основен фактор за ускорен растеж и повишаване на добавената стойност.   
Акад. Васил Сгурев маркира в изказването си ключовите моменти, които трябва да се вземат предвид, така че наистина 
да има общ език между изследователската дейност и бизнеса. 
БАН винаги и била наш естествен партньор, беше категоричен новият ректор на Софийския университет проф. Анастас 
Герджиков. Той апелира да се инвестира и във фундаменталната наука, а на БАН да се отпускат средства за целта. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев наблегна, че би било заблуда да се смята, че 
можем да развиваме иновации без успоредно да се развива и науката. Представителят на бизнеса обърна внимание и  на 
факта, че инженерните специалности във висшите училища не се попълват, а подрастващите може да бъдат привлечени 
със стипендии към занемарените природо-математически дисциплини. 
В експозетата си ръководители на висши училища и на стопански организации наблегнаха колко е важно студентите да 
могат да работят пълноценно с научно-изследователската база на университетите, да отделят време и за чуждоезиково 
обучение, така че  да са подготвени за чуждестранно партньорство, а бизнесът да участва в съвместното разработване на 
учебни програми.  Подчертано беше, че научният ни потенциал все още е фрагментиран, а интердисциплинарността е 
недостатъчно застъпена. Не беше спестено и обстоятелството, че предприемаческият дух все още не е преобладаващ, че 
в България липсва икономическа принуда за въвеждане на иновации. Освен това, голяма част от разработките стигат до 
прототип и не се внедряват, много фирми предпочитат да печелят в сивия сектор и са необходими и разработки и на 
ниво общини. 
Във втората част на форума бяха представени конкретни технологични предложения на учени от БАН: 
–    Технологии за производство на водоразтворими полимери и хидрогелове, акад. Христо Цветанов. 
–    Електроовлакняването – върхова технология за получаване на микро- и нановлакнести материали – стратегически 
области на приложение, чл.-кор. Илия Рашков. 
–    Интелигентно оползотворяване на български биоресурси за икономическо развитие и устойчив растеж, чл.-кор. Вася 
Банкова. 
–    Нови възобновяеми източници на енергия, проф. Венко Бешков. 
–    Проблеми на съвременните лазерни технологии, чл.-кор. Петър Атанасов. 
–    Роботиката в БАН и националната индустрия – приоритети и предизвикателства, акад. Чавдар Руменин. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Петкова: Цената на тока ще се определя от търсенето и предлагането, не от КЕВР  
Пълната либерализация на енергийния пазар трябва да се случи в началото на 2016 г., това е наш ангажимент, почти 
навсякъде в Европа вече е установена. Ще се случат качествено нови неща - на практика цената на електрическата 
енергия няма да се определя от ДКЕВР, а от търсенето и предлагането. Обикновеният потребител ще може да избира 
доставчика си, а между тях пък ще има конкуренция. Това обясни енергийният министър Теменужка Петкова пред 
БиТиВи. 
Цената на тока 
"Имаме консултантски договор със Световната банка да изберем модел за пълна либерализация. Няма риск някой да 
остане без електричество, потребителите могат да сменят доставчика си без такса, само трябва да са приключили 
задълженията си към предишния доставчик. Смисълът е в това да няма трима достаавчика. КЕВР ще определя само 
таксите за пренос. 
Не мога да се съглася с прогноза, според която цената на тока ще се увеличи с 30%. Цената ще се определя само от 
търсенето и предлагането. Практиката в съседните страни показва, че в самото начало има леко повишаване на цената, 
но след това е паднала на нива по-ниски от тези преди да се въведе либерализацията", коментира Петкова относно 
предстоящата либерализация на пазара за електричество. 
Доставките на газ 
"Нямаме причина към този момент да се притесняваме за доставките за газ. Предприели сме всички нужни превантивни 
мерки", обясни министърът по повод въпроса за евентуална газова криза. 
Южен поток 
"На пристанище "Бургас" продължават да стоят тръбите за "Южен поток", чакаме решението на нашите партньори от 
"Газпром". Проектът беше спрян от страна на ЕК заради съмнения, че не са спазени основни директиви", припомни 
Петкова. 
 
√ Министър чака 2 пъти повече руски туристи 
България има шанс да посрещне 1,5 млн. руски туристи през следващия летен сезон. Това каза министърът на туризма 
Николина Ангелкова по Нова тв, позовавайки се на свой разговор с председателя на Уралската агенция по туризъм 
Михаил Малцев. 
“Посрещахме средно около 600 000-700 000 руски туристи годишно в рамките на последните 5 г. Тази година те бяха 450 
хил.”, каза Ангелкова. Това означава, че догодина руските летовници би трябвало да се увеличат двойно в сравнение със 
сега заради призивите на руското правителство да не посещават Турция, където всяка година имаше по около 4 млн. 
руски туристи. Шефът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов каза, че броят на нощувките на 
руснаците само в Анталия е 30 млн. на сезон, докато България има капацитет за 20 млн. нощувки. 
Освен високите очаквания за летния сезон министърът на туризма Николина Ангелкова очаква и силна зима по 
планинските ни курорти. До момента на база предварителни записвания според нея има 7% ръст на посетителите за 
зимата. 
 
√ Нови 70 млн. лв. за поддържане на пътищата ще донесат по-високите цени на винетките 
Около 200 млн. лв. годишно са приходите от винетки, които отиват за зимно поддържане, превантивен ремонт  и 
попълване на дупки. С новата цена се очакват приходи от 270 млн. лв. Това каза министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова в предаването „Още от деня” по БНТ.” 
При 20 хиляди км. пътища сами разбирате, че не става с тези пари. Всяко едно повишение на цените на винетките със 
сигурност създава недоволство и не винаги е позитивна реакцията. Трябва да видим аргументите и обосновката”, посочи 
тя. Министър Павлова обясни, че има три основни аргумента. „Повишението на цената далеч не е това, което по принцип 
трябва да бъде. Анализът показва, че цената трябва да е 145 лв. От 2004 г. е казано, че отпада пътният данък и остават 
пътни винетки. Цената на винетката трябва да нарасне, че да има минимум 600 млн. приходи”, посочи тя. 
Министър Павлова обясни, че се спекулира с другите държави по тази тема. „Там не са безплатни винетките, тъй като 
всяка една кола, която пътува по републиканските пътища плаща общо 350 евро пътен данък именно за тези пътища”. 
Министър Лиляна Павлова каза още, че няма винетки в Германия, но има пътен данък и обърна внимание на това, че в 
България 190 хиляди шофьори получават безплатни винетки. „Това са близо 200 хиляди автомобила. Имаме 4 млн. 
автомобила, които са регистрирани в движение и пътуват по нашите пътища, ако я разделим на 12 месеца е 8 лева на 
месец. Всеки един собственик на автомобил сипва гориво, сменя масло. 8 лв. едва ли биха променили бюджета при 
използването на тази кола. Ако имаш кола и искаш да я караш, има разходи”, добави тя. Министър Павлова обясни, че за 
периода 2009 година досега са инвестирали над 3 млрд. за строителство на магистрали и ремонт на първокласни пътища. 
„Едва млрд. и половина от тях са от европейската солидарност. Другият милиард и половина са от държавния бюджет, 
които са извън събраните пари от винетки. Това са 20 хил. км пътища, които не са пипани от 20 години. Нормално е да 
плащаме повече”, каза тя. Във връзка с правителствената делегация в Китай, министър Павлова посочи, че има от тяхна 
страна официално писмо за инвестиционно намерение. 
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„Става въпрос за направлението Русе – Велико Търново до връзката със Свиленград. Искат да инвестират в предпроектни 
проучвнаия. Нашият маршрут минава през Прохода на Републиката. Инвестиционното намерение на Китай е за 
отклонение включващо тунела под Шипка”, каза тя. По думите й, се удължава маршрута и в него влиза тунела, който 
струва 150 млн. лв. „Той е 3,5 км. За Варна – Бургас има предварително намерение и самостоятелно за тунела под Шипка. 
Въпреки, че ако говорим за пътя на коприната, трябва да говорим за комбинирани инвестиции”, добави министър 
Павлова. 
 
√ Китайският пазар падна до минимума си за последния месец 
Азиатските фондови борси във вторник отбелязват леко повишение след падането в края на ноември. Индексът на 
региона MSCI Asia Pacific се вдигна с откриването на пазарите с 1,4 %, съобщи Интерфакс. 
Изключение е само Китай, където заради слабите икономически показатели индексът Shanghai Composite е паднал с 0,45 
% до най-ниското си ниво за последния месец. Индексът на производството PMI на преработващата промишленост в КНР 
през ноември е паднал до тригодишният си минимум, свидетелстват данни на Националното статистическо бюро. Днес 
той е достигнал 49,6 срещу 49,98, аналитиците не очакват измения. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Първите 202 договора по програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат сключени до Коледа 
Първите 202 договора за финансиране по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-
2020 ще бъдат сключени до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на 
която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок 
на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. 
Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, изключително прозрачно и при ясни 
критерии. 
В рамките на първия краен срок са набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-
технологичните и средно ниско-технологичните производства. Размерът на заявената безвъзмездна помощ е над 435 
млн. лева, което надхвърля приблизително 4 пъти предвидения ресурс по първия карен срок. От подадените проектни 
предложения се предлага да бъдат финансирани 202 проекта на стойност 116,5 млн. лева. 
Поради изключително високия интерес към процедурата и по-специално към първия краен срок, броят на проектните 
предложения, които са преминали успешно техническа и финансова оценка, но за които не достига финансов ресурс е 
498, съобщи министър Лукарски. Тези проекти са в списъка с резервни предложения, за които ще се търси възможност за 
увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 милиона лева. В случай, че бъде взето такова решение ще 
могат да бъдат допълнително финансирани още проекти от резервния списък. 
Министърът на икономиката посочи, че от проектните предложения, които се предлагат да бъдат финансирани в 
категорията „Микро предприятия“ попадат 38 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ на одобрените за 
финансиране проектни предложения - 11 571 488,90 млн.лв. В категория „Малко предприятие“ попадат 77 проекта, с 
обща сума - 40 708 080,23 лв., а в категория „Средно предприятие“ - 87 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ - 64 
158 678,59 лв. 
Отбелязано беше, че е изпълнена една от основните насоки на програмата за целенасочена подкрепа на Северозападния 
район, където се отчита повишаване на инвестиционния интерес. Броят на постъпилите проектни предложения, свързани 
с този район са 152. От тях предложени за финансиране са 63, като 53 са с единствено място на изпълнения 
Северозападния район, другите 10 имат част от дейностите на територията. За сравнение за целия предишен програмен 
период на броят на постъпилите предложения, които са заявени за изпълнение в Северозападния район е 233, а броят на 
договорите е 61, отбеляза министър Лукарски. За останалите райони разпределението на одобрените за финансиране 
проектни предложения е: Южен Централен район – 60 проектни предложения; Югозападен район – 27 проектни 
предложения; Югоизточен район - 32 проектни предложения; Северен Централен район – 24 проектни предложения и 
Североизточен район – 10 проектни предложения. 
"В процес на оценка са проектите постъпилите по втория краен срок, които са 280 на брой и проектните предложения 
постъпили за третия краен срок, които са 203", каза още Лукарски. "Проектните предложения за предприятията на високо 
технологичните и средно високо технологичните промишлени производства подадени по втория краен срок ще 
приключи през декември 2015 година, а сключването на договорите с одобрените за финансиране ще се извърши през 
януари 2016 година", обясни той. По думите му, оценката е в рамките на 3 месеца, а не както е било досега 5 месеца. 
"Оценката на кандидатите в секторите на интензивни на знание и услуги ще приключи през януари 2016 година", посочи 
той 
Г-жа Ивелина Пенева Главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност допълни, че 
най-много проекти предложения има в секторите, свързани с производство на метални и неметални съоръжения, 
облекла, каучукови и пластмасови изделия, предприятия произвеждащи мебели и хранителни продукти.  
 
√ Големият риск за руската икономика: цената на петрола да падне до 30 долара 
Кошмарът за икономиката на Русия се нарича 30 долара за барел петрол. Ако цените на черното злато паднат дотам, това 
може да разклати сериозно финансовата система на страната. Това смятат 63% от запитаните по проучване на агенция 
Bloomberg. Ниските цени на петрола са следващия голям риск за руската икономика. 



4 

 

 

За момента, за успокоение на Кремъл, цената на петрола на международните пазари се задържа около 45 долара за 
барел. Според прогнози на Goldman Sachs обаче има вероятност тя да достигне 20 долара. 
„Ако цените на петрола паднат по-ниско или останат дълго на това ниво, рискът за фискална и финансова 
дестабилизация се увеличава значително”, казва Сергей Наркевич, анализатор към PAO Promsvyazbank в Москва. 
Според Андреас Швабе, икономист към Raiffeisen Bank International във Виена, по-нататъшен спад в цените на петрола 
ще представлява „ключов риск за руската икономика”. По думите му „от този риск произтича опасност за още по-слаба 
рубла, нови вълни на висока инфлация и бюджетни проблеми”. 
Друг икономист - Волф-Фабиан Хунгерланд, който работи в Berenberg Bank в германския град Хамбург, е категоричен: 
единствено свалянето на санкциите срещу Русия могат да върнат икономиката й към растеж. 
Страната се научи през последната година да управлява икономиката си при цени на петрола от 40 долара за барел, но 
30 долара могат да провокират влошаване, което не е най-вероятният сценарий, коментира през ноември заместник-
министърът на финансите на страната Максим Орешкин. 
 
√ 150 000 фирми длъжни да се регистрират в НОИ за болнични 
150 000 фирми и самоосигуряващи се ще трябва да се регистрират в Националния осигурителен институт (НОИ), за да 
могат от 1 януари да подават документи за ползване на болничен на работниците и служителите си. Това съобщи 
управителят на НОИ Бисер Петков пред в. “24 часа”. 
По електронен път вече ще се подават и документите за изплащане на обезщетения на жени, които ползват отпуск за 
раждане или за отглеждане на малко дете. 
От началото на 2016 г. болничните листове ще са изцяло електронизирани. През миналата година в НОИ се записаха 
лекарите и престанаха да издават едно от копията на болничния лист, което е за предаване в осигурителния институт, а 
го пращат чрез електронна система. Сега е ред на работодателите да го направят, за да може да се ускори и процедурата 
по изплащане на обезщетенията за ползване на отпуск по болест, обясни Петков. 
Регистрацията на фирмите ще става изцяло по електронен път през сайта на НОИ. Те обаче ще трябва да притежават 
квалифициран електронен подпис, за да подават документите за болничните на работниците си онлайн. Според Петков 
това изискване не би трябвало да затрудни компаниите, защото те вече ползват електронен подпис, за да подават по 
електронен път данъчни декларации до Националната агенция за приходите. 
Регистрацията започва от 1 декември 2015 г. и ще се извършва онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет 
страницата на НОИ, обясниха от осигурителния институт. 
Единствено при компаниите, които решат да упълномощят външен счетоводител да обработва от тяхно име болничните 
листа, ще се наложи разкарване до гише в някое от териториалните поделения на НОИ, обясни Петков. Това е, за да се 
удостовери, че издаденото пълномощно е валидно и човекът наистина ще представлява компанията. 
Фирмите няма нужда да инвестират средства в закупуването на специален софтуер, с който да си комуникират с 
осигурителния институт и чрез него да описват и подават болничните листове. НОИ разпространява безплатно програма 
за подаването им, обясни Петков. 
Компаниите, които изберат да ползват софтуера на НОИ, ще могат да подават документите си онлайн през страницата на 
осигурителния институ. При тях подаването на документите за всеки болен служител ще се извършва в реално време. 
По-големите компании, които работят със собствен софтуер, т.нар. комплексни системи за човешките ресурси, ще трябва 
обаче да си поръчат на разработчици добавка към него за болничните листове. 
В НОИ вече няма да се приемат документи за болнични на гише. Прави се изключение само за много малките 
работодатели. 
Те ще могат да създават документите за своите работници по различно време в зависимост от това кога е занесен при тях 
болничният лист. Изпращането към НОИ пък ще може да става както в реално време, така и отложено, ако 
счетоводителят прецени, и софтуерът, който ползва фирмата, позволява. 
Отново НОИ ще pредостави безплатно техническите изисквания към допълнителния софтуер, както и кодовете за 
връзването му с осигурителния институт. 
От регистрация и подаване на болничните листове по електронен път са освободени само работодатели, които подават 
до 2 документа, обясниха от НОИ. Те ще могат да продължат да подават и офлайн, както досега. Това ще става на хартия 
или електронен носител в съответното териториално поделение на НОИ. 
И за малките фирми обаче няма да има пречка да подават по електронен път документите, ако имат желание. 
Компаниите, които имат до 10 документа за подаване, също ще имат право на избор. За тях подаването на документите 
на хартия не важи. 
Те ще могат да изберат дали да занесат дискета или диск в НОИ, или да си пускат декларациите по електронната система. 
Работодателите с над 10 удостоверения и осигурителните каси ще ползват само електронното подаване на документи. 
От 1 януари 2016 г. се променят и образците на документи, които работодателят подава в НОИ, за да ползват 
работниците му обезщетения за болест или майчинство. Те са описани в нова наредба за обезщетенията на 
осигурителния институт и са съответно приложения с номера 9, 10 и 11, обясниха от НОИ. 
През януари вземат удостоверения на гише, но за болни от декември. 
Въпреки че срокът за регистрация на работодателите в системата за електронните болнични е декември 2015 г., те ще 
могат да носят документи на хартия и през януари следващата година. Това обясни управителят на Националния 
осигурителен институт Бисер Петков. 
Хартиените документи обаче трябва да са за болнични, които са издадени от лекар или лекарска комисия до 31 
декември 2015 г., уточни Петков. 
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Регистрация в системата за електронните болнични ще може да се прави и през всеки един месец от 2016 г. особено от 
работодатели, при които няма болни служители от началото на годината. 
150 000 е броят на работодателите и самоосигуряващите се лица, които регистрират болнични листове в осигурителния 
институт в рамките на една година, обясни управителят на НОИ. Не всички обаче започвали да подават болнични още от 
началото на годината. Заради това и в осигурителния институт не очакват въвеждането на новата система да доведе до 
проблеми с регистрацията на работодателите или изплащането на болничните на работниците. 
Новият начин за подаване на документите за изплащане на болнични в НОИ би трябвало да улесни работодателите, 
категоричен е Бисер Петков. Причината е, че те вече няма да отделят служител, който да посещава териториално 
поделение на НОИ и да подава документите на хартия или на дискета. В момента според работодатели за подаване на 
декларациите за болничните на служителите на гишетата на осигурителния институт се губи поне по един работен ден. 
Според изчисления на НОИ за една година бизнесът ще спести около 71 млн. лв. от това, че служителите му не се 
разказват до гишетата. 
Реално с подаването на информацията от работодателите онлайн завършваме системата за въвеждането на електронния 
болничен лист, обясни Петков. През миналата и тази година течеше регистрация на лекарите и от 1 януари 2015 г. те 
започнаха да ги подават електронно към НОИ. От 1 юли 2015 г. пък лекарите престанаха напълно да издават хартиени 
болнични. Запази се обаче досегашният ред за работодателите през цялата 2015 г.  
Намаляват с по пет дни сроковете за подаване на документи и за плащане. 
С по 5 дни се намаляват през 2016 г. сроковете за изплащане на болничните по сметките на хората и за подаване на 
удостоверенията от страна на работодателите. 
Фирмите са задължени да подават всички документи за болните си работници към НОИ до 10-о число на месеца, който 
следва месеца, през който болният работник им е предал документите от лекаря. Тази промяна е предвидена в Кодекса 
за социално осигуряване и ще бъде приета от парламента заедно с бюджета на Държавното обществено осигуряване за 
2016 г. В момента срокът за работодателите е 15-о число на месеца. 
С 5 дена ще бъде съкратен и срокът, в който НОИ изплаща обезщетенията, обясни управителят на института Бисер 
Петков. Това обаче ще стане от 1 юли 2016 г., когато се очаква всички работодатели да са се регистрирали в електронната 
система на НОИ. 
В момента болничните се изплащат до 15 работни дни, след като в осигурителния институт са постъпили всички 
документи от лекаря и работодателя. Според Петков от 1 юли този срок ще бъде намален на 10 работни дни. Причината 
била, че вече няма да се губи време за ръчно въвеждане на данните на болните. 
 
√ Финансовото министерство чака дефицит от 457 млн. лeвa за ноември 
Октомври е последния месец за тази година, при който хазната е с излишък от 63,9 млн. лв. Дефицит от 457 млн. лв. за 
ноември очаква финансовото министерство, съобщиха оттам. За сравнение за същия период на 2014 г. дефицитът бе 1 
600,7 млн. лв., което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,4 процентни пункта. 
Само за ноември на месечна база се очаква дефицит в размер на около 521 млн. лв., който се дължи основно на по-
високите разходи по сметките за средства от ЕС. Приходите и помощите се очаква да са 29 048,0 млн. лв., което спрямо 
същия период на 2014 г. е ръст от 2 309,6 млн. лв. Причините са по-високите данъчни и неданъчни приходи, и 
възстановените средства от Европейската комисия, които нарастват съответно с 1 693,6 млн. лв. и 616,0 млн. лева. 
Разходите към ноември 2015 г. са в размер на 29 505,0 млн. лв. срещу 28 339,1 млн. лева за миналата година. Разходите в 
последните месеци на всяка година традиционно са по-високи поради сезонни фактори и концентрирането на по-
голямата част от капиталовите разходи. Най-значителен ефект през месец ноември върху нарастването на разходите 
оказват тези свързани с приключване на проектите, съфинансирани от ЕС за програмния период 2007-2013 г., поради 
изтичане на крайния срок за повечето програми - до края на 2015 година, обясняват от финансовото министерство. 
 
√ Бюджет 2016 приет в комисия без орязаните пари за полицаите 
Бюджет 2016 бе приет от бюджетната комисия. От него бяха извадени текстовете, които орязваха парите за полицаи и 
военни и предизвикаха масовите им протести. Предложението бе на шефката на комисията Менда Стоянова и бе 
подкрепено единодушно. 
На извънредно заседание в понеделник комисията гласува трите бюджета - на държавата, на ДОО и на здравната каса. 
Утре те влизат в пленарна зала за окончателното - второ гласуване. 
БСП напусна заседанието, защото текстовете бяха раздадени непосредствено преди началото му. 
Депутатите увеличиха с 10 млн. лв. средствата за култура, за да се вдигнат заплатите на служителите в музеи и 
библиотеки. От 240 на 260 лв. бе увеличена и квотата за ваучерите за храна. 
В новия бюджет се залагат 88,2 млрд. лв. БВП, 20,6 млрд. лв. приходи, 10,9 млрд. лв. разходи и 10,5 млрд. лв. бюджетни 
трансфери. Бюджетният дефицит ще е 1,78 млрд. лева, или около 2%. Таванът за нов дълг е 5,3 млрд. лв. От 
средносрочната програма за емитиране на дълг от 8 млрд. евро, която бе приета миналата година, през 2016 г. могат да  
се поемат до 3,9 млрд. лв. Във фискалния резерв в края на 2016 г. трябва да има 4,5 млрд. лв. 600 млн. от евентуална 
концесия на летище София да са за оздравяване на БДЖ, а да не влизат в Сребърния фонд, реши комисията. 
Бюджетът на ДОО, който също бе приет, предвижда минималната работна заплата да стане 420 лв. от 1 януари 2016 г. 
Пенсиите да нараснат с 2,5%, или с 8,07 лв., минималната да стигне 161 лв., а средната - 331,62 лв., на 1 юли 2016 г. 
Максималната пенсия остава 910 лв. Минималният осигурителен доход на земеделците се вдига от 300 на 330 лв. 
Максималният осигурителен доход остава 2600 лв. Бюджетът е предвидил догодина детските да са 37 лв. за едно дете, 
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85 лв. - за две, и 130 лв. - за три деца. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. през втората година е без изменение - 
340 лв. месечно. 
 
√ Близо 90 млн. лв. изплати за седмица фонд "Земеделие" по старата програма 
През изминалата седмица Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии по 397 проекта на стойност 89 884 070 лв. по 
мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013, с което плащанията само през ноември 
достигнаха 236 млн. лева, съобщиха от фонда. 
 
Вестник Капиоал Daily 
 
√ Разходите за пенсии и социални помощи ще надвишат 10 млрд. лв. догодина 
Бюджетната комисия одобри на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) 
за 2016 г. на извънредно заседание в понеделник. За пръв път той надвишава 10 млрд. лв., като очакванията са за около 
413 млн. повече приходи спрямо миналата година. Разходите също се увеличават - с 415 млн. лв. по план, и ще стигнат 
10.04 млрд. лв. Дефицит в системата засега не се предвижда. 
На заседанието депутатите одобриха допълнителни 2 млн. лв. да отидат за увеличение на разходите за персонал в НОИ. 
Причината е, че за тази година разходите за персонал са били намалени с 10%, а заплатите на служителите в НОИ са 
твърде ниски. Сегашното им увеличение ще е с малко над 6% спрямо 2015 г. Друга промяна спрямо миналата година е, 
че минималният осигурителен доход за земеделските производители се увеличава от 300 до 330 лв. 
Минималните осигурителни прагове се увеличават 
От новата година, както вече беше обявено, минималните осигурителни доходи средно за всички икономически 
дейности се повишават с рекордните 7.5%. За сравнение - в предходните години нарастването беше с темп между 3% и 
6% годишно. Минималната работна заплата ще се увеличи до 420 лв. от 1 януари 2016 г. Очакванията са, че това ще 
вдигне осигурителните приходи с 400 млн. лв. Според депутатите от ДПС приходите в бюджета на ДОО ще бъдат даже 
по-високи - с около 140 млн. лв. Предложението на БСП за увеличение на максималния осигурителен доход до 2860 лв. 
не беше прието и така той остава на равнището си от миналата година – 2600 лв. 
Въпреки предложенията на БСП и Реформаторския блок за увеличение на дневния минимален размер на обезщетението 
за безработица (съответно до 12 лв. от БСП и до 8 лв. от РБ) с мотива за вдигане на минималните доходи, комисията 
гласува обезщетението да остане 7.20 лв. на ден, както досега. Няма да има промяна и в размера на месечното 
обезщетение по майчинство за втората година – то ще остане 340 лв., въпреки че от ДПС и БСП настояваха за 
увеличението му до 380 или 420 лв. 
Още едно предложение на ДПС – за увеличаване на минималната пенсия с 10 лв. от 1 юли 2016 г. до малко над 171 лв., 
беше отхвърлено. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова подкрепи мнението, че такова увеличение би 
било провеждане на социална политика през бюджета на ДОО, а социална политика трябва да се води през социални 
програми. Тя допълни, че такава стъпка може да демотивира хората да се осигуряват на реалните си доходи. 
Промени в инвалидните пенсии 
Комисията отхвърли предложението на Димитър Танев и други депутати от Реформаторския блок за ограничаване на 
разходите за инвалидни пенсии. Хасан Адемов от ДПС подчерта, че от началото на 2015 г. вече има мерки за спирането 
на социалните пенсии за инвалидност при наличие на друга пенсия, като през 2015 г. тези са намалели с 12 хиляди. 
Бюджетната комисия задължи министъра на здравеопазването и социалния министър да представят за обществено 
обсъждане предложения за промени в закона, свързани с инвалидните пенсии до края на април 2016 г., а до 30 юни тези 
промени да бъдат внесени за разглеждане в парламента от Министерския съвет. Зам.-министърът на труда и социалната 
политика Николов обяви, че работи междуведомствена работна група по изчистването на концепция за 
усъвършенстването на цялостната експертиза на работоспособността и през първото полугодие на 2016 г. ще имат 
готовност за внасяне на промени в КСО. 
 
√ Четири извода от обсъждането на бюджета на София за 2016г. 
По-малко амбиции, по-големи заплати за учители и все така слабо събиране на данъци 
В понеделник сутрин Столична община в лицето на зам.-кмета по финансите Дончо Барбалов се изправи срещу 
гражданите по темата за бюджета за догодина. Миналата седмица стана ясно, че финансите на столицата ще се свият с 
20% през следващата година. Гражданите получиха четири дни, в които са се запознаят с документа и да дадат мнението 
си по него. Въпреки традиционния за всяко обществено обсъждане хаос, от срещата научихме някои важни неща за 
развитието на столицата през 2016г.:  
1. Предизборната година приключи и общината може да си отдъхне от амбициозни проекти  
Отделените за капиталови разходи пари през 2016г. намаляват с 360 млн.лв. (или 50% от целия бюджет) в сравнение с 
планираното за 2015г. Не е съвсем ясно кои проекти ще се случат и кои не, защото общината събра гражданите на 
единственото обсъждане, без да предостави пълна информация за капиталовата програма. Ясно е само, че европейското 
финансиране намалява с 200 милиона, а единстените европроекти за догодина остават третия лъч на метрото (180 
млн.лв.) и ремонт на училища и детски градини (15 млн.лв.) 
Дончо Барбалов обясни другата част от свиването на бюджета с намалено усвояване на заеми. "Но това е напълно 
нормално, защото тази година приключиха много големи проекти - например заводът за механично-биологично 
третиране на отпадъци," коментира Барбалов. За сега обаче не се вижда какво ще запълни дупката на приключилите в 
предизборната година проекти, а и общината не изглежда да бърза с новите идеи.    
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2. През 2016г. няма да се гони по-висока събираемост на данъци 
Напук на искането на премиера Борисов, от приходната част на бюджета личи, че София не планира да събира повече 
данъци догодина, а дори напротив - приходът от данък върху превозните средства например трябва да намелее с 4.5 
млн.лв. Дончо Барбалов обясни разминаването с факта, че общината вече има "много по-прецизни данни" за броя на 
автомобилите в столицата, на базата на които прави плановете си. През 2016г. не се планира и промяна в събираемостта 
на данък върху недвижимите имоти, но според Барбалов се работи за свързване с имотния регистър, което ще покачи 
събираемостта му.   
Общинският съветник Марта Георгиева пък посочи, че според сметките в бюджета, СО ще събере такса "куче" от 5208.3 
домашни любимеца, въпреки че по неофициални данни домашните кучета в София са около 250 хиляди - проблем, който 
общината неглижира с години.  
3. Разходите за администрацията растат, но това е добре 
През 2016г. разходите за заплати и издръжка на общинската администрация се покачват с три милиона лева (от 61 
млн.лв. на 64 млн.лв.), а тези за заплати издръжка на Столичния общински съвет се увеличават с 15% (от 2.7 млн.лв. на 
3.1 млн.лв.). Заместник-кметът по финансите обясни, че в първия случай това се дължи на увеличението на заплатите на 
педагогическия персонал. 
Относно повишението при СОС той коментира, че причината са увеличените разходи за съдебни дела, което също не е 
лоша новина, тъй като СО печели голяма част от тях.  
4. Ще има повече прозрачност в общинския бюджет, но не съвсем  
За първи път общината се ангажира да публикува в машинно-четим формат информация за бюджета. На въпрос на 
фондация "Форум" дали планира редовното публикуване на цялата финансова информация за СО в такъв формат обаче, 
Дончо Барбалов отговори с "категорично не" и че това може да се случи само за "публичната информация". Той не се 
ангажира и с организирането на други обществени обсъждания на бюджета за догодина, въпреки че СО даде на 
гражданите по-малко от седмица да се запознаят с документа и да дадат мнения по него, без дори да разполагат с 
пълната информация за всяко от перата на бюджета. 
 
Вестник Сега 
 
√ Консенсусът за промени в бюджета се сведе до завишаване на заплати 
Увеличение ще получат служителите на някои министерства и културни институти  
Завишаването на разходите за заплати на отделни структури се оказа една от малкото консенсусни теми при гласуването 
на второ четене в бюджетната комисия на проектозакона за бюджет 2016. Разместванията в разходите за персонал и 
леко увеличение на квотата за ваучери за храна на работниците от 240 на 260 млн. лв. бяха единствените одобрени 
промени в текста. Възможно е обаче в зала подкрепа да получат и други отхвърлени от комисията текстове, зад които 
застават вносители от почти целия политически спектър. 
Добри новини има за служителите на музеите, галериите и библиотеките - както на национално ниво към 
министерството на културата, така и на регионално - към общините. За тях по предложение на депутати от ГЕРБ и 
Патриотичния фронт ще бъдат отпуснати допълнително 10 млн. лв. Какъв точно ще е ефектът от увеличението на ниво 
служители ще стане ясно след одобряването на нови стандарти за издръжка от Министерския съвет за тези дейности. 12 
млн. лв. допълнително за заплати ще има и здравното министерство. Тук на хартия няма допълнителен ръст в бюджета, 
защото парите се взимат за сметка на намаляване на текущата издръжка. Искането на реформаторите за ръст на парите 
за инвитро с 12 млн. лв. не бе прието. По предложение на ГЕРБ с 5 млн. лв. се вдига бюджетът за заплати и в 
земеделското министерство за сметка на намаление на текущи разходи. По тази схема енергийното министерство ще 
разполага с 300 хил. лв. повече за заплати. 
Сред предложенията, които не са приети, но има шанс за обръщане на вота в зала, е предложеното от почти всички 
партии без ГЕРБ увеличение на бюджета на БАН с 12 млн. лв. ГЕРБ настоява пари да не се дават, защото в БАН нямало 
реформи. "С вдигането на минималната заплата хигиенистките в БАН ще се доближат до научните работници", 
опонираха безрезултатно от ДБГ. Възможно е в зала да бъде завишен и бюджетът на ДАНС с аргумент борба с тероризма 
- подобни предложения са постъпили включително и от депутати от ГЕРБ. 
Нямаше особена дискусия и по приходната част на проектобюджет 2016, която според едни анализатори е подценена, а 
според други - не отчита всички рискове. Рекордният ръст на капиталовите разходи в проектобюджета от 1.7 млрд. лв. 
спрямо 2015 г. - до 2.5 млрд. лв., също не предизвика особени спорове, макар по тази тема в зала да се очаква остър 
дебат. И от ДПС, и от БСП не считат за приемливо да се залагат толкова много капиталови разходи без изрична яснота за 
какво точно ще се харчат. Сред любопитните предложения, които не бяха приети, е искането на ВМРО и патриотите за 
замразяване на заплатите на депутатите и министрите през 2016 г. и намаляване на партийната субсидия за получен глас 
от 11 на 6 лв. 
ПРИДОБИВКИ 
300 000 лв. ръст, от които 190 000 лв. за заплати, е успяло да извоюва и ВМРО за агенцията за бежанците, която е в 
структурата на Министерския съвет. ВМРО се е преборило и за финансиране със 70 хил. лв. на нова неправителствена 
организация - Македонски научен институт. Не бе коментирано защо институтът се включва във финансираните от 
бюджета организации. 
 
√ 80% от българите не искат данък "вредни храни" 
В бюджета догодина парите за профилактика и лечение намаляват, а разходите за чиновници растат 
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Ново проучване разкрива, че предложеният от министър Петър Москов данък "вредни храни" среща масово 
неодобрение. 80% от българите смятат, че не е работа на държавата да ни наказва с данъци и че всеки сам трябва да 
решава коя храна е полезна и коя не, показва национално представително изследване на международната агенция TNS.  
64% от анкетираните категорично не одобряват храни и напитки да се товарят с допълнително облагане само защото са 
по-солени, сладки или мазни. Освен това хората изобщо не вярват, че наказателният данък за определени продукти ще 
постигне рекламираните от д-р Москов цели - по-здрава и по-стройна нация и повече пари за спорт и профилактика. 
Всъщност едва 26% от българите очакват, че приходите от налога "вредни храни" реално биха отишли за спортни зали и 
площадки и за кампании за здравословно хранене. Обратно, 79% са убедени, че авторите на идеята не са загрижени за 
здравето на хората, а се опитват да докарат повече бюджетни приходи, за да могат да харчат повече. В коментар за тв 
"Блумбърг" бившият здравен министър д-р Илко Семерджиев посочи, че в бюджета на ресорното министерство за 
догодина парите за профилактика, промоция, диагностика и лечебни дейности са намалени, а в същото време 
административните разходи са увеличени значително - с 1.7 млн. лева.  
А икономистът Красен Станчев прогнозира, че поскъпването на "вредните" храни би върнало българите към 
"икономиката на бурканите" от края на 80-те години на миналия век, когато е бил и пикът на потреблението на сол. 
Компании, които произвеждат у нас, ще затворят заводите, смята доц. Станчев. Около 80% от участниците в проучването 
на TNS се опасяват точно от това - че данъкът ще удари съвестните фирми, които ще трябва да свиват бизнеса си и да 
съкращават работни места, а други ще се опитат да "избият" данъка, като влагат по-евтини, но и по-некачествени 
съставки. 
 
√ Близо 500 проекта се наредиха на опашка за пари по "Конкурентоспособност" 
Бум на проекти по мярката за покупка на нова техника по програма "Иновации и конкурентоспособност" отчитат от 
министерството на икономиката. Това е първата отворена процедура от новия програмен период 2014 - 2020 г. 
Тази мярка бе особено атрактивна и в миналия програмен период, когато парите по нея бяха изчерпани светкавично. 
Сега за нова техника може да се кандидатства три пъти. Но само в рамките на първия краен срок, изтекъл наскоро, са 
подадени 844 предложения за над 435 млн. лева. От подадените проектни предложения ще бъдат финансирани 202 на 
стойност 116.5 млн. лв., съобщи вчера икономическият министър Божидар Лукарски. По думите му договорите се очаква  
да бъдат подписани до Коледа. 
В резервния списък на проектите по тази мярка ще бъдат включени 498 предложения, които са били одобрени. За тях 
обаче средствата по мярката са били изчерпани и затова те не са стигнали до финансиране. "Ще се търси възможност за 
увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 милиона лева. В случай, че бъде взето такова решение, ще 
могат да бъдат допълнително финансирани още проекти от резервния списък", добави Лукарски. Става дума основно за 
фирми от секторите храни, напитки, облекло, текстил и др. 
ИНТЕРЕС 
Заради допълнителните 5 бонус точки, които се даваха на фирмите от Северозападна България, близо една трета от 
одобрените за финансиране проекти са на фирми, регистрирани в този регион, отчете Лукарски. Проектите от най-бедния 
район на България са 152, а 63 от тях са предложени за финансиране. 
 
√ Държавата планира да изтегли още 2 вътрешни заема до края на 2015 г. 
Министерството на финансите смята да изтегли още два вътрешни заема до края на годината за общо 165 млн. лв. Това 
става ясно от емисионния календар на ведомството за последния месец на годината. Първият аукцион е предвиден за 7 
декември, като на него ще бъдат предложени 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). А седмица по-късно - на 14 
декември, държавата ще предложи 5-годишни ДЦК. По-рано през годината за 10-годишни ДЦК финансовото 
министерство постигна на няколко пъти 2.30% средна годишна доходност, а за 5-годишни - 1.85%. 
От началото на годината финансовото министерство е провело общо 15 търга на вътрешния пазар за общо 1.147 млрд. 
лв. Последният от тях беше на 23 ноември, когато финансовото министерство се опита да изтегли заем в размер на 150 
млн. лв. Тогава се оказа, че интересът към аукциона е бил минимален и че българските инвеститори вече искат от 
държавата по-висока доходност. В резултат министерството продаде ДЦК само за 26.5 млн. лева при средна годишна 
доходност от 0.49%.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Гласуват Бюджет 2016 
Днес парламентът се събира на извънредно заседание за финалното гласуване на Бюджет 2016 и на план-сметките на 
общественото осигуряване и здравната каса. 
Вчера трите проектобюджета получиха одобрението на ресорната парламентарна комисия. Заседанието обаче протече 
без депутатите от БСП и Атака, които напуснаха възмутени залата, защото не са получили навреме докладите и 
становищата по законопроектите, информира БНТ. 
Във финансовата рамка за 2016 г. са заложени повече средства за отбрана, образование и социални плащания, както и 
увеличение на минималната работна заплата на 420 лева. Планиран е и нов дълг от над пет милиарда лева за погасяване 
на текущ заем, като общият дълг на страната не трябва да надвишава 26 милиарда и 600 милиона лева. Заложеният 
дефицит е до две на сто от брутния вътрешен продукт. Малко над 2 процента пък е планираният ръст на икономиката 
през следващата година. 
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Вестник Монитор 
 
√ Цените на ток и парно падат, на въглищата растат 
Цените на производител в сектора производство и разпределение на електроенергия, топлоенергия и и газ намаляват с 
2,6% на годишна база, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за октомври. Ръст обаче има по 
отношение на цените при добив на въглища – от 0,8% спрямо октомври 2014 година и от 3,8% спрямо предходния месец 
септември. 
Като цяло цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар са с 3,8% по-ниски спрямо октомври 2014 
година. Най-сериозен е спадът в цените в сектора на добивната промишленост – със 7,7%, докато в преработващата 
промишленост свиването е от 4,4 на сто. 
Данните на НСИ показват още, че спрямо септември 2015 година цените на производител в енергетиката намаляват с 
1,5% и са в основата на понижението на общия показател за вътрешния пазар с 0,6%. В преработващата промишленост 
също има намаление, макар и с минималните 0,1%. 
Спадът на цените на производител в сектора на промишлеността донякъде обаче се компенсира от добивната 
промишленост, където през октомври има ръст на цените на производител в рамките на 0,9 на сто на месечна база. 
 
√ Банките са умерено оптимистични за икономиката 
Банките са умерено оптимистични за икономиката на България и за финансовото си представяне през следващите 12 
месеца. Това показват резултатите от първия Барометър на банките в България – проучването има за цел да проследи как 
висшият банков мениджмънт у нас вижда отражението на възстановяващата се икономика върху бизнес климата в 
страната и върху банките и банковата система. 
70% от българските банки смятат, че прегледът на качеството на техните активи ще доведе до подобряване на 
управлението на риска в сектора. 64 на сто от участниците очакват слабо подобрение на българската икономика в 
следващите 12 месеца, а 72% са уверени, че финансовото представяне на банките в България ще се подобри през същия 
период. 
90 на сто от банковите мениджъри са уверени, че предстоящият преглед ще бъде полезен за банките в България. 
Повечето от запитаните, или 80%, очакват, че прегледът на активите ще доведе до допълнителни загуби, но при всички 
случаи ще донесе и позитиви. Като половината банки у нас са на мнение, че прегледът на качеството ще доведе до 
повишаване на доверието в банковата система. 
Всички участници са единодушни, че през следващите 3 години ще има средно големи и големи консолидации в 
банковия сектор. 
 
investor.bg 
 
√ Петкова: Цената на тока ще се повишава плавно  
Няма основания електроенергията да поскъпне с 30% след либерализацията,, каза енергийният министър  
Цената на електроенергията след пълната либерализация ще бъде такава, каквато я определи пазарът. Това заяви в 
предаването „Тази сутрин” по bTV министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя посочи, че либерализацията на 
енергийния пазар ще бъде факт в началото на 2016 година и уточни, че ще е налице тенденция на леко повишаване на 
цената на електрическата енергия.  
По думите на Петкова опитът показва, че след това цените на енергията падат до нивата преди либерализацията, което 
означава, че пазарът е изиграл своята роля да бъде най-добрият регулатор. 
„Няма основания електроенергията да поскъпне с 30 на сто след либерализацията на пазара от догодина”, категорична 
бе тя. Никой не може да предвиди каква ще бъде точната цена, защото тя ще се определя от търсенето и предлагането, 
допълни енергийният министър. 
Работи се това повишаване на цената да се случи максимално плавно и постепенно, което е и препоръката на Световната 
банка.  
След либерализацията ще се случат качествено нови неща - на практика цената на електрическата енергия няма да се 
определя от КЕВР, а от търсенето и предлагането. По думите й доставчиците на ток ще се конкурират така, че да осигурят 
на потребителите най-добрите цени. 
Основен ангажимент на държавата ще бъде да се погрижи за енергийно бедните потребители, за да могат те да поемат 
цените на тази либерализация, каза още министърът. „Тези, които крадат ток, трябва да понесат своята отговорност, но 
тези, които са енергийно бедни, за тях държавата трябва да помисли и това е един от основните моменти, по които 
работим”, заяви Теменужка Петкова. 
Смисълът на либерализацията е, че няма да има три доставчика на електроенергия, а много повече. Цената на тока ще 
бъде такава, каквато я определи пазарът, а хората ще могат да избират доставчиците на ток, подчерта министър Петкова. 
Няма причина да се притесняваме за доставките на газ, отново подчерта енергийният министър. Имаме дългосрочни 
договори за доставка и за транзит, каза тя и допълни, че Министерство на енергетиката имат разработен превантивен 
план за действие. За двата резервни плана на страната ни в случай на газова криза Теменужка Петкова разясни в неделя. 
На въпрос за проекта „Южен поток” тя коментира, че той беше спрян от страна на Европейската комисия през юни 2014 
година, със съмнения за нарушения на европейското законодателство и тази процедура не е приключила. 
Петкова допълни, че тръбите за проекта продължават да стоят на пристанище Бургас, а дружеството „Южен поток - 
България" продължава да съществува, „докато не чуем от Газпром техните планове”. 



10 

 

 

Министърът посочи още, че е взето решение за минимизиране на разходите и съкращаване на персонала. Разходите ще 
бъдат съкратени максимално, съобщи министърът. Сред нашите основни приоритети е да се диверсифицират 
източниците и маршрутите за доставки на природен газ, каза още Теменужка Петкова. 
 
√ Бюджетният излишък към края на октомври възлиза на 63,9 млн. лева  
За същия период на миналата година дефицитът е бил в размер на 1 760,1 млн. лв. 
Излишък в размер на 63,9 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП) по консолидираната фискална програма (КФП) към края на 
месец октомври 2015 г. обяви министерството на финансите, базирайки се на данни от месечните отчети на 
първостепенните разпоредители с бюджет. 
За сравнение към края на месец октомври 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 1 760,1 млн. лв. 
(2,1% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,2 процентни пункта. 
Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31.10.2015 г. са в размер на 26 534,5 млн. лв., или 87,4% от разчетите към 
ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 2 513,9 
млн. лв. (10,5%). 
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на 
20 600,6 млн. лв., което представлява 85,8% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия 
период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той 
при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и 
други. 
Неданъчните приходи са в размер на 3 145,6  млн. лв., което представлява 94,1% изпълнение на годишните разчети. 
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 788,4 млн. лв., 
което представлява 93,1% от годишния разчет. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на 
месец октомври 2015 г. възлизат на 26 470,6 млн. лв., което е 80,6% от годишните разчети. Съпоставено със същия 
период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 689,8 млн. лв. (2,7%). В структурно отношение ръст се 
отчита основно при капиталовите разходи, докато текущите нелихвени разходи са близки номинално до отчетените за 
същия период на предходната година. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2015 г. от централния бюджет, възлиза 
на 684,7 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство. 
Размерът на фискалния резерв към 31.10.2015 г. е 10,2 млрд. лв., в т.ч. 9,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 


