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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: България е на 112 място от 140 страни по сътрудничество между университети и индустрия 
София.  ИСИС костваше много на държавата, бизнеса, научните среди. Това каза председателят на Асоциация на 
индустриалния капитал в България Васил Велев по време на кръгла маса на тема "Популяризиране на Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация и възможностите за бизнеса", предаде репортер на Агенция "Фокус". 
"Подготовката се проведе по време на четири правителства. Резултатът е налице и не е лош. През цялото време бизнесът 
взе дейно участие в АИКБ, нейните браншови организации положиха много усилия, особено във фокус мехатроника, с 
цел да дефинират по-точно областите. Този резултат корелира и с други разработки, със съмнителните ни предимства да 
привличаме инвестиции", заяви Велев. Той посочи, че няма как всичко да бъде идеално. Според него лош вкус в 
стратегията са някои текстове, които водят до конкретни фирми. "Това обаче е по-скоро изключение, а не правило в тази 
стратегия. Когато говорим за иновации, приложни изследвания, развитие на технологиите, за съжаление, класациите са 
по-скоро стряскащи. Разбира се, може от тях да вземем най-доброто ни представяне и да се самоуспокояваме, но 
истината е по-различна. Позицията на България в глобалния доклад по конкурентоспособността всъщност са следните - 
България е на 112 място от 140 страни по сътрудничество между университети и индустрия, наличие на учени и 
инженери - 90 място, капацитет за иновации - 79 място", подчерта Васил Велев. 
 
 
Телевизия TV7 
 
√ Ще има ли актуализация на бюджета за 2016 г. 
Видеото може да видите тук. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Вестник Труд 
 
√ Земеделците пак ще се осигуряват върху 300 лв. 
Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители ще остане 300 лв. и 
през 2016 г. Това реши парламентът при окончателното гласуване на бюджета на държавното обществено осигуряване. 
Сумата няма да се вдигне на 330 лв., както настояваше правителството, въпреки че преди два дни ръстът беше приет от 
бюджетната комисия в парламента. 
С повишението годишният разход за осигуровки ще се увеличи с 10% и ще стигне 1160 лв. Това ще е непосилно за 
производителите, които нямат регулярни доходи, каза Хасан Адемов (ДПС). Той настоя прагът за осигуряване да остане 
300 лв. При гласуването част от депутатите от ГЕРБ и АБВ подкрепиха предложението му, без да се изкажат от трибуната. 
От 1 юли 2016 г. всички пенсии ще се увеличат с 2,5%. От тази дата минималната пенсия ще стане 161,38 лв. - с почти 4 лв. 
Повече, отколкото е сега. Управляващите отхвърлиха предложението на ДПС размерът й да се повиши до 171,38 лв. 
Мнозинството не прие и исканията на опозицията за увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 
години и реши то да остане 340 лв. БСП и Българският демократичен център настояваха плащането да се вдигне до 420 
лв., а ДПС - до 380 лв. 
 
√ Безработицата в еврозоната е паднала до най-ниското си ниво от януари 2012 г. насам 
Безработицата в еврозоната миналия месец е паднала до най-ниското си ниво от януари 2012 досега, показва доклад на 
Евростат, публикуван днес, който опровергава очакванията на аналитиците и потвърждава че европейският пазар на 
труда бавно се възстановява. 

http://news7.bg/predavania/newsroom/vsichki-videa/shte-ima-li-aktualizatsiya-na-byudzheta-za-2016-g-/171264#.Vl6h5k3ou70
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Безработицата в 19-те страни, използващи еврото, е паднала до 10,7 % през октомври от 10,8 % през септември, сочат 
данните на Евростат, цитирани от "Фокус". Това развитие опровергава прогнозите на икономистите от аналитичната 
компания FactSet, които очакваха нивото на безработицата да остане непроменено. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Лихвите по кредити ще растат догодина 
Лихвите по кредитите ще започнат да се повишават догодина и този процес ще продължи и през 2017 г., прогнозират от 
асоциацията на банките в България. Една от причините са очаквания Европейската централна банка да спре наливането 
на пари в банковата система. Прогнозира се и повишаване на индексите EURIBOR и LIBOR, на базата на които се формира 
лихвата по ипотечните заеми у нас, пише в. "Труд".  В момента средната лихва по новите жилищни заеми в левове била 
5,60%, а в евро - 5,95 на сто. 
 
√ Банките с рекордна печалба от 906 млн. лв. 
Към 31 октомври 2015 г. 28-те български банки са спечелили рекордните 906,5 млн. лв. Това е с 34,7% повече спрямо 
десетмесечието на 2014 г. Само за месец банковата система е добавила нови 111,5 млн. лв. към печалбата си. С ръст на 
печалбата от 35,6% на месечна и с 85,8% на годишна база, това е вторият по-големина резултат за отиващата си година. 
Размерът на активите на банковата система се запазва близък до 85,5 млрд. лв., показват данните. Делът на петте най-
големи банки в общите активи се е повишил до 57,2% от 56,7% за септември. 
В класацията на петте най-големи банки според активите им няма промяна- УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа 
инвестиционна банка, Обединена българска банка и Райфайзенбанк - България. На шеста позиция е Пощенска банка, 
като прогнозата е, че до края на тази година е много вероятно тя да заеме петата позиция, след като придоби клоновата 
мрежа на Алфа Банк. 
Инвестициите на търговските банки в български ДЦК растат, а кредитите и авансите намаляват до 54,49 млрд. лв., става 
ясно от статистиката, изготвена от експертите на гуверньора на БНБ Димитър Радев. Няма съществена промяна в 
свободните парични средства на банките - в края на октомври те са 16,2 млрд. лв., а сумите, които държат в БНБ, са 12,54 
млрд. лв. 
Данните за депозитите показват леко намаление към 31 октомври - с 2,5% до 72,4 млрд. лв. Спадът се дължи на 
фирмените депозити - намалели с 371 млн. лв., на правителството - с минус 39 млн.лв. и се компенсира от ръст в 
депозитите на домакинствата - с 372 млн.лв. 
Има много лек ръст в потребителското, фирменото кредитиране и правителственото, което е с 46 млн. лв. повече в 
сравнение със септември. Натрупаният размер на обезценката на кредитите и вземанията от началото на 2015 г. достига 
653 млн. лв. с добавените през октомври 49 млн. лв. За сравнение акумулираната обезценка от януари до октомври 2014 
г. бе 911 млн. лв. 
Към края на октомври балансовият капитал на банковата система се е увеличил със 165 млн. лв. до 11,3 млрд. лв. спрямо 
септември. Капиталовата адекватност остава значително над минимално изискуемите нива - съответно 22,28% и 20,5% за 
капитала от първи и втори ред. Ликвидните активи на банките са се увеличили за месец с 91 млн. лв. до 25,2 млрд. лв. За 
9-те месеца на 2015 г. нетният лихвен доход е 2,3 млрд. лв. - приходите от лихви са за 3,06 млрд. лв., а разходите за 
лихви - 762,8 млн. лв. при 1,164 млрд. лв. преди година. Нетният доход от такси и комисиони също се е вдигнал до 
733,054 млн. лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Активите на инвестиционните фондове растат с 16% 
Вложенията в депозити продължават да отстъпват за сметка на акциите и облигациите 
Aктивите нa местните и чуждестранните инвестиционни фондове в България се покачват с 16.4% на годишна база и вече 
нахвърлят 2 млрд. лв. Това показват последните данни на Българската народна банка (БНБ) към края на третото 
тримесечие. Фондовете продължават да влагат все повече средства в акции и в евро за сметка на инвестициите в 
облигации. 
Към края на септември общите активи под управление на фондовете нарастват с 311.2 млн. лв. спрямо същия период на 
миналата годината до 2.21 млрд. лв. (виж таблицата). Основният дял държат чуждите фондове, които оперират в 
България. Въпреки че на тримесечна база се наблюдава леко понижение с 6 млн. лв., тенденцията за растеж на 
фондовете продължава. Основната причина са ниските лихвени проценти по банковите депозити, които водят до 
търсенето на алтернативна доходност. 
Портфейли без изненади 
Данните на БНБ показват, че структурата на портфейлите на фондовете в България продължава да следва глобалните 
тенденции. Възстановеният апетит към риск си личи по типа инвестиции. Делът на акциите и на други ценни книжа 
нараства за сметка на депозитите. Към края на третото тримесечие инвестициите в депозити се свиват с 29% на годишна 
и 19% на тримесечна база до 276.8 млн. лв. Същевременно вложенията в акции и други форми на собственост растат, за 
да достигнат 239.1 млн. лв. Ръст с 63.7% на годишна основа до 227.8 млн. лв. се отчита при облигациите, инвестициите в 
които скачат и на тримесечна база – с 21.4%. 
В процентно изражение в структурата на активите на инвестиционните фондове най-много намалява делът на 
депозитите - 35% от близо 49%. Депозитите все пак запазват първата позиция, следвани от акциите с 30% и облигациите с 
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29%. Изменения се наблюдават и при инвестициите във валути. Делът на вложенията на фондовете в евро расте до 34%. 
Покачват се и активите в долари - до 4% от скромните година по-рано 0.02%. Най-голям дял все пак запазва левът, който 
заема близо 58% от паричните вложения към третото тримесечие. 
Фокус навън 
Статистиката сочи, че вложенията на местните инвестиционни фондове са фокусирани почти изцяло на българския пазар 
(виж графиката). Повече от двоен ръст спрямо година по-рано се отчита при активите, вложени в САЩ. Въпреки това не 
всички пазарни участници се насочват към българския пазар. 
"В момента сме приели стратегия по инвестиции най-вече в акции на дружества от развитите пазари, най-вече от Западна 
Европа и САЩ. Фокусираме се върху компании с голяма пазарна капитализация, които са сравнително стабилни. От 
известно време намаляваме експозицията си в облигации, тъй като очакванията ни са за повече стимули от страна на 
Европейската централна банка. Това с висока доза вероятност ще доведе до по-ниска доходност по ДЦК", коментира 
пред "Капитал Daily" старши финансовият анализатор на Expat Capital Никола Веселинов. Toй посочи, че Expat държи 
малко количество облигации с висок инвестиционен клас и къса дюрация (падеж). "Прогнозираме покачване на лихвите 
в Щатите този месец, като Федералният резерв най-вероятно ще ги вдигне поне с 25 процентни пункта. Това 
допълнително ще натисне долу доходността повечето държавни и частни книжа от Западна Европа и Азия", добави 
Веселинов. 
"Паричните ни инвестиции са основно в долари. Залагаме на това, че американската валута има още накъде да поскъпва 
както спрямо еврото, така и спрямо останалите световни валути. Изцяло насочени сме към външните пазари, нямаме 
никакви експозиции в България. От по-рисковите пазари залагаме на Китай, Индия и Виетнам. Инвестициите ни там 
обаче са далеч по-умерени. Очакваме да спазваме стратегията, на която в момента залагаме поне през първите 6 месеца 
на 2016 г. Това, разбира се, с уговорката, че няма да има някакви сериозни движения на борсите по света", коментира 
още Веселинов. 
 
√ БНБ ще облага свръхрезервите на банките с -0.2% 
Според банкери това ще окаже натиск върху лихвите по депозитите и ще стимулира кредитирането 
Отрицателният лихвен процент, който ще бъде прилаган към свръхрезервите на банките в БНБ от началото на 
следващата година, ще бъде -0.2%, което е съотносимо със ставката, с която Европейската централна банка (ЕЦБ) облага 
депозитите на банките в еврозоната. Това стана ясно на среща между ръководството на Асоциацията на банките в 
България и журналисти. Мярката ще засегне натрупани свръхрезерви от близо 6 млрд. лв., посочиха финансистите и 
прогнозираха, че това може да окаже допълнителен натиск върху лихвите по депозитите, както и да принуди участниците 
на пазара да кредитират по-агресивно. Банкерите предупреждават, че това крие рискове за системата, тъй като 
перспективите са лихвите да започнат да се покачват в следващите 2-3 години и тогава може да се повтори сценарият от 
2008 г., когато висок процент от заемите изпаднаха в просрочия или спряха да се обслужват. 
Лихвите познават и пътя нагоре 
С вдигането на лихвите на Федералния резерв в САЩ, което се очаква в края на тази или началото на следващата година, 
Европа ще бъде принудена да последва посоката, анализира председателят на банковата асоциация и главен 
изпълнителен директор на Сибанк Петър Андронов. "Няма да сме в тази розова среда още дълго време", прогнозира той 
и добави, че тази перспектива плюс свръхликвидността в системата залагат капан пред банковата индустрия, тъй като 
изкривяват представите за риск и се отразяват върху поведението на банките. "Олихвяването на свръхрезервите няма да 
провокира кредитен интерес, защото е много малко. В момента депозитите продължават да нарастват с по-голям темп от 
кредитите. Най-вероятно двата агрегата ще се изравнят като темп на промяна през 2016-2017 г.", прогнозира Андронов и 
уточни, че нивата на лихвите няма да бъдат основният фактор за това, а очакванията на бизнеса и домакинствата за 
икономическа и политическа стабилност. 
"Това насаждане на представи, че лихвите ще продължат да падат и че кредитирането трябва да се ускори, е вредно и 
опасно според мен", коментира Светослав Гаврийски, член на ръководството на асоциацията и главен изпълнителен 
директор на Алианц банк България. Според него агресивното кредитиране на сегашните или по-ниски равнища крие риск 
кредитополучателите да не са в състояние да обслужват заемите си при покачване на лихвите, което би се отразило и 
върху качеството на кредитните портфейли на банките. Гаврийски не очаква рязка промяна на лихвите в Европа в 
следващите една-две години, тъй като ЕЦБ преследва инфлационна цел от 2%. Според него облагането на 
свръхрезервите ще се отрази в намаляване на доходността от депозитите на физическите лица в банките. Гаврийски 
отбеляза, че не всички банки имат проблем със свръхрезерви.   
Натискът върху банките се усилва 
Представителите на банките в ръководството на браншовата асоциация коментираха, че в момента на пазара има 
масово предоговаряне на заеми, особено ипотечни, което води до намаление на лихвите с 1-2%. Това също оказва 
натиск върху банките, които са потърпевши от стесняването на лихвените маржове и трудностите по управление на 
свръхликвидността. Очаква се това да проличи в балансите им към края на годината, още повече че им предстои да 
внесат 82 млн. лв. в новосъздадения Фонд за преструктуриране на банки. Сумата се равнява на близо 10% от печалбата 
на сектора за деветте месеца на годината, като за всяка от 28-те банки на пазара вноската е различна и е определена от 
БНБ на база на методологията в европейска директива. Все още банките нямат яснота за това как ще се промени 
размерът на вноските, които правят във Фонда за гарантиране на влоговете в банките. След като досега те отчисляваха по 
0.5% от размера на привлечените депозити, от догодина ще има нова формула, в която, колкото по-рискови експозиции 
има банката, толкова по-висока ще е вноската й. "Подходът за определяне на вноската няма да е същият, който се 
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използваше при Фонда за преструктуриране на банки. Но със сигурност вноските на банките няма да спаднат", каза 
Петър Андронов. 
 
Вестник Сега 
 
√ Държавата може да похарчи до 5 млрд. лв. през декември 
Възможно е разчетите да не се изпълнят и дефицитът за 2015 г. да се окаже по малък 
В последния месец на годината хазната планира да изхарчи рекордна за последните години сума от 5 млрд. лв. Това е 
близо два пъти повече спрямо разходите за декември 2015 година и с 2 млрд. лв. повече спрямо разплатените през този 
ноември 3 млрд. лв. Все пак има вероятност разходите да не бъдат направени изцяло и дефицитът в хазната за 2015 г. да 
се окаже по-малък от очакваното. 
Това показват предварителните данни на финансовото министерство за изпълнението на бюджета за ноември. 
Подробни данни за месеца няма - засега е готова само статистиката за октомври, макар че от депутатите се очаква да 
гласуват актуализация на бюджета за 2015 г.  
Според наличните към момента данни разходите по общия бюджет към края на ноември, с включени бюджети на 
осигурителните фондове, общините и еврофондовете, са за 29.5 млрд. лв. В същото време според актуализираната 
програма за 2015 г. разходите може да достигнат 34.52 млрд. лв. Разходите бяха завишени с 1.7 млрд. лв. спрямо 
първоначалните очаквания, като основната причина е в заложените по-високи суми за строителство покрай 
еврофондовете. 
Финансовото министерство вече се застрахова, че тези разходи могат да не бъдат изпълнени, включително и 
планираните плащания по еврофондовете. Подробните данни към октомври показват, че изпълнението на разчетите ще 
бъде изключително трудно. За 2015 г. капиталовите разходи са планирани в размер на 6.275 млрд. лв. От началото на 
годината до октомври отчетените разходи за строителство са 4.15 млрд. лв. Тоест за 2 месеца трябва да се разплатят 2.1 
млрд. лв. 
Ако тези разходи не се направят и кабинетът не се изкуши на всяка цена да пренасочва планираните суми за други 
харчове, дефицитът по консолидираната фискална програма може да се окаже по-нисък от планираното. Според 
внесената в парламента актуализация на бюджета за 2015 г. е предвидено дефицитът по консолидираната програма да 
се завиши от 3 на 3.3% от БВП. Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че това е най-крайната прогноза и 
минусът може да е по-малък. По предварителни данни за ноември дефицитът е възлязъл на 457 млн. лв. при заложен 
годишен дефицит по консолидираната програма от 2.87 млрд. лв. От тези данни излиза, че в последния месец на 
годината ще се натрупа дефицит от 2.4 млрд. лв. 
От данните за октомври става ясно, че изборите са се отразили тежко на общинските финанси. За октомври бюджетите на 
общините излизат на дефицит от 38.4 млн. лв. За сравнение - през октомври 2014 г. салдото по общинските бюджети е 
било с излишък от 175.6 млн. лв., през 2013 г. излишъкът е бил 229.1 млн. лв. За дефицита са допринесли и по-високите 
разходи за заплати на фона на уж орязани бюджети. За заплати и осигуровки по общинските бюджети към края на 
октомври са изхарчени със 103 млн. повече спрямо разходите за октомври 2014 г. За октомври хазната е излязла на 
малък излишък от 63.9 млн. лв. Приносът на еврофондовете към това салдо е отрицателен - дефицит от 319.5 млн. лв., но 
по националния бюджет има излишък от 383.4 млн. лв., който е успял да компенсира. Излишъкът по националния 
бюджет към октомври е натрупан благодарение на излишък по бюджетите на вузовете, БАН и обществените медии - 
273.2 млн., и излишък по бюджетите на социалноосигурителните фондове от 167.8 млн. лв. Размерът на фискалния 
резерв към края на октомври е 10.2 млрд. лв., включително 500 млн. лв. бъдещи вземания от ЕС. 
 
√ Токът може да поскъпне от Нова година 
Едва започнала, рекламата на свободния пазар приключи вчера 
Свободният пазар на ток ще доведе до "леко" повишаване на цената на тока. Това може да се случи още от Нова година. 
Все пак цената ще се определя от пазара, каза вчера енергийният министър Теменужка Петкова пред bTV. По думите й 
няма основания за поскъпване с 30%, каквито прогнози бяха направени в последните дни. 
Либерализацията на пазара ще е факт от началото на 2016 г. Но тази дата е валидна само за малкия бизнес, който все 
още работи с енергия на ниско напрежение. За гражданите свободният пазар на ток ще заработи от април или от май. 
Този срок бе удължаван на няколко пъти, не е ясно дали няма да има и нова отсрочка. "Работи се това повишаване на 
цената да се случи максимално плавно и постепенно, което е и препоръката на Световната банка", обясни Петкова. 
С либерализацията на пазара на ток цените вече няма да се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, 
добави министърът. По думите й доставчиците на ток ще се конкурират така, че да осигурят на потребителите най-
добрите цени. Никой обаче няма да задължава битовите абонати да избират доставчик на ток - при желание те може да 
останат на регулирания пазар, на който са и в момента. 
Все още е неясен въпросът за подпомагането на енергийно бедните потребители. "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", каза още Теменужка Петкова. 
Междувременно вчера приключи и последната среща от рекламирането на свободния пазар. В София начинът, по който 
ще се избира доставчик на ток, бе разяснен от двама заместник-министри на енергетиката - Николай Николов и Жечо 
Станков. Сред най-често задаваните въпроси към тях са били как точно може да стане смяната на доставчика, колко ще 
струва това, задължително ли е и какви са рисковете потребителят да остане на тъмно, докато трае процедурата. 
ДОСТАВКИ 
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Няма място за притеснение заради доставките на газ, смята енергийният министър. "Имаме дългосрочни договори за 
доставка и за транзит", добави тя. По думите й министерството има разработен превантивен план за действие. В неделя 
Петкова разясни, че първата мярка при евентуална промяна на доставките е преминаването в режим на възможно 
максимален добив от подземното хранилище в Чирен. "Наред с това има възможност за създаване на условия за 
значителен пренос на природен газ от Гърция през България, като може да се използва новоизградената технологична 
връзка между националната ни газопреносна връзка и транзитната газопреносна мрежа при компресорна станция 
"Ихтиман", каза Петкова пред БНР. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Гласуването на бюджета за 2016г. продължава  
В парламента продължава и днес гласуването на бюджета за следващата година. След като вчера дебатите по 
разпределението на държавните пари продължиха до късните часове на деня, очаква се днес това да се повтори. 
В бюджет 2016 е заложено общият размер на приходите да надхвърли 20 милиарда лева, което е рекорд в новата 
българска история. Рекордни ще са и разходите – над 22 милиарда лева. Във вторник народните представителите не 
приеха идеите на опозицията за отпускане на повече пари за общините, висшите държавни училища, както и за социални 
разходи. 
 
investor.bg 
 
√ Василева: България подкрепя целта за максимална редукция на парниковите газове  
15 млн. лв. е бюджетът на инвестиционна програма за климата през 2016 г., заяви екоминистърът 
България подкрепя целта на ЕС за максимална редукция на парниковите газове, коментира в интервю за в. „24 часа“ 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
На въпрос с каква позиция България участва в започналата конференция по изменение на климата в Париж тя казва: 
„Преговорите и подготовката за конференцията на страните по конвенцията на ООН за климата бяха дълги. Очакванията 
на всички са за сериозен напредък и подписване на глобално споразумение между държавите-членки на конвенцията, 
които са 195. Както и поемането на конкретни ангажименти за недопускане на повишаването на средната температура с 
повече от 2 градуса по Целзий“.  
 „България участва много активно при формирането на позицията на ЕС, която е много амбициозна. До 2030 г. ЕС се 
ангажира да намали емисиите на парникови газове с 40% спрямо прединдустриалната ера. В по-дългосрочен план 
излязохме с общо решение да вървим към редуциране на емисиите до 2050 г. с 50%, целта е до края на века 
парниковите газове да се сведат до минимум. Това е позицията и на България“, обяснява министърът. 
Тя пояснява, че тепърва на ниво ЕС ще се подготвят документи, които да ангажират всяка страна за постигане на общата 
цел от 40%. Може би в началото на 2016 г. следващото председателство на ЕС ще се ангажира с тази задача. 
 „Що се отнася до политиките по климата, България е една от 13-те държави, които вече са изпълнили целите си, 
заложени за 2020 г. Те са за възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и намаляване на парниковите 
газове спрямо 1990 г. с 20 на сто“, казва Василева. 
Тя е категорична, че няма да има забрани за битовото отопление на въглища и дърва. 
„Смятаме, че трябва да се създават стимули, които да насърчават хората да използват екологични методи на 
придвижване и отопление. Пример за това са програмите, които се изпълняват от министерството по ОП “Околна среда”, 
където сме заделили 120 млн. лв. за чистотата на въздуха“, коментира тя. 
Ивелина Василева допълва, че се изпълнява и инвестиционна програма за климата чрез Националния доверителен 
екофонд. В ход са 2 програми. Едната е националната схема за зелени инвестиции. По нея вече са санирани и са 
приложени мерки за енергийна ефективност на 90 публични сгради - детски градини, училища, вузове, болници. Така в 
Тракийския университет в Стара Загора е реализирана програма за ефективно осветление и за 1 година са спестени 90 
000 лв. Общо за всички 90 публични сгради икономиите са 5 млн. лв. годишно. 
От тези мерки са спестени 488 млн. тона въглероден двуокис – това са емисиите, които биха се отделили от консумацията 
на ток за 1 г. на 61 000 домакинства. Или които биха се отделили при изминаването на 1,6 млрд. км от един 
средностатистически автомобил. 
По Националната програма или т.нар. инвестиционна програма за климата през 2015 г. са финансирани проекти за 13 
млн. лв. За следващата година в бюджета са заложени 15 млн. лв. 
„Продължаваме с мерки за енергийна ефективност - 14 млн. лв. ще са за такъв тип проекти. А 1 млн. лв. ще бъде насочен 
към стимулиране на използване на екологични превозни средства. Програмата ще бъде обявена в началото на 2016 г. за 
администрацията“, припомня министърът. 
Тя отбелязва, че средствата за инвестиционната програма за климата са получени от държавата от търговия с емисии. 
За изпълнението на оперативна програма “Околна среда” тя отчита, че се очаква общините да приключат до края на 
годината още 4 регионални системи за управление на отпадъците и още 6 пречиствателни станции. С тях общият брой на 
инвестициите ще бъде 15 регионални системи за отпадъци и 50 пречиствателни станции. Голяма част от тези инвестиции 
са реализирани през последната година. 
„До дни ще публикуваме поканата за проектни предложения за 4-те големи проекта в сектор “Води” - в Пловдив, Добрич, 
Асеновград, Плевен и Долна Митрополия. Те са за близо 400 млн. лв. И също 8-те фазирани проекта (б. р. прехвърлени за 
финансиране към новата програма) - Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Те са за 
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около 220 млн. лв. Така ще подсигурим плавния преход между старата и новата програма. Продължаваме да работим, за 
да изпълним целта през 2015 г. да обявим 15 покани за проектни предложения на стойност 1 млрд. лв.“, казва Ивелина 
Василева. 
 
√ Калфин: Увеличаваме разходите за пенсионерите и децата догодина  
От опозицията критикуваха замразяването на социални разходи в бюджета на Министерството на труда за 2016 
г. 
Разходите в Бюджет 2016 са с около 2 млрд. лева повече спрямо 2015 година, от които 380 млн. лева допълнително ще са 
разходите за социални плащания. Това коментира от парламентарната трибуна министърът на труда и социалната 
политика Ивайло Калфин. 
Той взе думата по време на дебатите по Бюджет 2016, който се гледа на второ четене в Народното събрание. Вчера беше 
приета рамката на бюджета за следващата година. 
Според Калфин основната част от увеличените разходи за догодина са насочени основно към пенсионерите и децата. 
По време на дебатите от опозицията критикуваха замразяването на средствата за борба с безработицата и 
недостатъчните средства за деца с увреждания. Затова и от АБВ и БСП поискаха увеличение на разходите на социалното 
министерство. В крайна сметка обаче в пленарната зала това не беше подкрепено. Общите разходи на социалното 
министерство ще са 1,109 млрд. лв. 
От АБВ, която е част от управляващото мнозинство, искат повече пари по Националния план за заетостта, за младежката 
безработица, както и за политиките за хората с увреждания. Общото увеличение на разходите на социалното 
министерство, предлагано от АБВ, е в размер на около 55 млн. лева.  
От партията настояват и за повишаването на заплатите на специалистите, които работят в Агенцията по заетостта и за 
социално подпомагане, които получават по-ниски заплати от социалните помощи, които разпределят, посочи депутатът 
Мариана Тодорова. 
БСП Лява България поиска увеличение на разходите на Министерството на труда в размер на малко под 80 млн. лева. 
Статистиката показва, че водещо притеснение на българите е да не останат без работа, посочи депутатът Корнелия 
Нинова. Затова и предложението на червените е да се увеличат парите по Националната програма за заетост от 73 млн. 
лева на 100 млн. лева. Допълнителните средства за децата с увреждания са 7 млн. лева. 
Ивайло Калфин обаче беше категоричен, че през тази година има сериозен ръст на заетостта до над 3 млн. заети, което 
не се е случвало от 2008 година. "Икономиката открива работни места, а не Министерството на труда и социалната 
политика", заяви той. 
По отношение на политиката за децата с увреждания социалният министър посочи, че политиката за тях е откриване на 
дневни центрове, каквато е и европейската практика. "Именно тези центрове облекчават родителите и семействата на 
деца с увреждания, а не увеличение на средствата "с 50 лева на месец". 
Той допълни, че се увеличава броят на личните асистенти - от 15 хил. на 30 хил., като голяма част от личните асистенти на 
деца с тежки увреждания са техните родители. 
Калфин коментира още, че планираните реформи за следващата година ще спестят средства в системата, които могат да 
бъдат разходвани за социални нужди. Предвижда се и промяна в работата на лекарските комисии, установяващи 
уврежданията. 
Нито един министър не е доволен от средствата, които получава от бюджета през 2016 година и се търсят допълнителни 
ресурси за финансиране на политиките, каза Калфин на депутатите. Един от източниците са средствата от европесйките 
фондове. Така социалният министър отговори на критиките от лявата част на залата, че правителството разчита 
изключително много на европейско финансиране за социална политика и ръст на икономиката. 


