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Среща на АИКБ с бизнеса от област Русе 
 
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
√ БИЗНЕСЪТ ОТ ОБЛАСТ РУСЕ ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ НОВИЯ 
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД И ПОДКРЕПА ОТ АИКБ 
Днес, 2 декември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на 
национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област 
Русе. 
На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, 
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ г-н 
Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години 
Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. 
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ са насочени към: 
Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса; 
Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари; 
Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
Развитие на човешките ресурси; 
Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия 
във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване. 
Г-жа Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма“, Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които 
може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и 
конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-жа Тозева представи и  очакваните да бъдат 
отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми: 

 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“; 
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 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“; 

 „Енергийна ефективност в МСП“. 
Г-н Георги Янков, главен експерт Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на 
Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
Представителите на бизнеса от област Русе и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с 
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес 
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително 
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на 
АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. 
 
Телевизия Кис 13 
 
√ Увеличаването на минималната заплата ще доведе до ръст на сивата икономика 
Бизнесът настоява минималната заплата да се договаря между работодател и синдикати, а не както е сега да се определя 
по административен път. 
Това каза в Русе председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, информира Кис13. 
Според него, с увеличаването от следващата година на минималното месечно възнаграждение на 420 лева, се пречи на 
нискоквалифицираните кадри, да започнат работа и да имат някакви доходи, тъй като  няма кой да ги наеме за толкова 
пари.  
Според анализа на Асоциацията на индустриалния капитал, заради вдигането на заплатите и осигурителните прагове, 
много предприятия ще започнат да  работят на минимална печалба. 
Видеото може да видите тук. 
 
dunavmost.bg 
 
√ Среща на АИКБ с бизнеса в област Русе 
Днес, 2 декември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на 
национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област 
Русе. 
На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, 
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. 
Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, 
че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. 
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ са насочени към:        
Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса; 
Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари; 
Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
Развитие на човешките ресурси; 
Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия 
във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване. 
Г-жа Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма“, Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които 
може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и 
конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. 
Г-жа Тозева представи и  очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми: 

 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия"; 

 "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"; 

 "Енергийна ефективност в МСП". 
Г-н Георги Янков, главен експерт Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на 
Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 

http://www.dunavmost.bg/Ruse/Video/34004-uvelichavaneto-na-minimalnata-zaplata-shte-dovede-do-rast-na-sivata-ikonomika
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Представителите на бизнеса от област Русе и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с 
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес 
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително 
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на 
АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. 
 
ruseinfo.net 
 
√ Васил Велев - председател на АИКБ, в Русе: Нашата официална позиция е в подкрепа на бюджета като цяло 
Нашата официална позиция е в подкрепа на бюджета като цяло, каза днес в Русе председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Звуковият файл може да чуете тук. 
 
√ Бизнесът от област Русе получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и 
подкрепа от АИКБ 
Днес, 2 декември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на 
национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област 
Русе.  
На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, 
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ г-н 
Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години 
Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. 
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ са насочени към:  
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
• Развитие на човешките ресурси; 
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия 
във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване. 
Г-жа Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма“, Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които 
може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и 
конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-жа Тозева представи и очакваните да бъдат 
отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми: 
• "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия"; 
• "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"; 
• "Енергийна ефективност в МСП". 
Г-н Георги Янков, главен експерт Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на 
Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
Представителите на бизнеса от област Русе и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с 
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес 
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително 
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на 
АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruseinfo.net/news_144916.html
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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ България е на 25-о място в света по иновации 
Тази година България е на 25-о място в света по иновативна ефективност, но все още сме далеч от възможността да 
заделим достатъчна част от брутния вътрешен продукт, за да го инвестираме в иновации в стартиращи фирми. Това съобщи 
заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева при представяне на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация пред бизнеса, съобщава БНР. 
Именно обявената схема за финансово подпомагане на стартиращи производства може да гарантира директната връзка 
между наука, развойна дейност и бизнес, като водещ ще бъде бизнесът, подчерта Везиева. "Това, което е необходимо на 
бизнеса да развиваме, на това трябва да отговори развойната и научната ни дейност", заяви още тя. 
За първи път ще бъдат подкрепяни финансов, не целите производства, а само водещи елементи от тях, каза Стефан Узунов. 
"Освен производството на възли, детайли, елементи, обръщаме внимание и на разработването и на цялостни електронни 
продукти – тематична индустрия за здравословен живот и биотехнологии", коментира той и подчерта, че се слага акцент 
върху производството, съхранението преработката на специфични български съставки, средства и продукти. 
"Бизнесът приема старта на процедурите по финансирането на иновации за добър, но намира позицията на 
България в световните класации за стряскаща", посочи председателят на Асоциацията индустриалния капитал 
Васил Велев. 
Позициите на България в Глобалния доклад по конкурентоспособността всъщност са следните: сътрудничество 
между университет и индустрия – ние сме на 112-о място от 140 страни, наличие на учени-инженери – 90-о място, 
капацитет за иновации – 79-о. 
 
dir.bg 
 
√ България е на 25-то място в света по иновативна ефективност, но сме далеч от възможността да заделим достатъчно 
пари, за да инвестираме в иновации. 
Това съобщи заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева при представяне на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация пред бизнеса. Именно обявената схема за финансово подпомагане на стартиращи 
производства може да гарантира директната връзка между наука, развойна дейност и бизнес, като водещ ще бъде 
бизнесът, подчерта Везиева. 
Експертът Стефан Узунов смята, че освен производството на възли, детайли, елементи, трябва да се обръща внимание и 
на разработването и на цялостни електронни продукти - тематична индустрия за здравословен живот и биотехнологии. 
Слагаме акцент върху производството, съхранението преработката на специфични български съставки, средства и 
продукти, добави той.  
Бизнесът приема старта на процедурите по финансирането на иновации за добър, но намира позицията на 
България в световните класации за стряскаща, посочи председателят на Асоциацията индустриалния капитал 
Васил Велев.  
По думите му позициите на България в Глобалния доклад по конкурентоспособността всъщност са следните: 
сътрудничество между университет и индустрия - ние сме на 112-то място от 140 страни, наличие на учени-
инженери - 90-то място, капацитет за иновации - 79-то. 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Какво очакват социалните партньори от изпълнението на бюджета за 2016? 
Народното събрание прие на второ четене рамката на предложения от управляващите държавен бюджет за 2016 година. 
Депутатите удължиха продължителността на извънредното си заседание вчера до 22 часа, за да успеят да гласуват трите 
закона за бюджета на НЗОК, за държавното и обществено осигуряване и за държавния бюджет през 2016 година. С 
коментар за парите през следващата година гости в студиото на “Денят започва” бяха президентът на Конфедерацията на 
независимите синдикати в България Пламен Димитров и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Добрин Иванов. 
Пламен Димитров каза, че в бюджетната философия не намира нищо ново, през последните 15 години тя е почти същата 
и преразпрелеляме 8 до 9 милиарда по-малко, отколкото бихме могли ако следваме философията на немския бюджет. За 
него е много голям проблем много бързото съкращаване на разходите и на дефицита, който сме допуснали. Според него 
това ще създаде проблеми пред бюджетните системи, ще лиши икономиката от ресурс, растежът ще бъде по-малък, 
отколкото би могъл да бъде като потенциал, от там заетостта и доходите няма да бъдат в максимума си. Основните рискове 
при бюджета са в две посоки, смята той. Едната е недооценената и подценена роля на енергетиката, тя почти отсъства като 
риск в бюджета, както и очакваната либерализация в този сектор от средата на април. Всичко това ще доведе до 
увеличение на цената на електрическата енергия, малките фирми най-вероятно няма да издържат без допълнителна 
бюджетна подкрепа, домакинствата, които няма да могат да понесат увеличението от 10-15% на електричеството не са 
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предвидени като допълнителни средства в бюджета, обясни той. Димитров отбеляза и това, че НЕК заплашва още през 
зимните месеци да има проблем с доставките на електроенергия като надеждност и гарантираност. Другият голям 
проблем е демографията, за който също не виждаме сериозни мерки, допълни президентът на КНСБ. 
Добрин Иванов се съгласи, че бюджетът за 2016 година прелича на миналогодишния и като философия, и като 
структура, дори и като цифри в някои случаи. Предвиждат се увеличение на разходите, увеличаване на приходите, 
съответно и увеличаването на БВП. “Тъй като бюджетът е една сложна плетеница от държавни и секторни 
политики, една част от тях ги подкрепяме, друга част не подкрепяме”, каза той. Според него е нормално да са на 
противни позиции със синдикатите. Това, което категорично подкрепят, е данъчната тежест и непромяната на 
данъците, които се предвиждат през 2016 година, започването на преразпределителната роля на държавата, 
спазването на Закона за финансова стабилност и ограничаването на разходите до 40% от БВП. Също така 
подкрепят и по-бързата фискална консулидация, която се предвижда в новия бюджет, тъй като по средносрочна 
прогноза бюджетният дефицит е бил фиксиран на 2.5, парвителството прави повече усилия и в проектобюджета 
е фиксиран 2% бюджетен дефицит. Те смятат, че тази консулидация може да бъде и по-бърза и по-стръмна, тоест 
да има по-бързо съкращаване на разходите, освен това се виждат и резерви в приходната част и смятат, че 
трябва да бъдат заложени по-високи цели на приходните агенции. 
Видеото може да видите тук. 
 
glasove.bg 
 
√ Какво очакват социалните партньори от изпълнението на бюджета за следващата година? 
Народното събрание прие на второ четене рамката на предложения от управляващите държавен бюджет за 2016 година. 
Депутатите удължиха продължителността на извънредното си заседание вчера до 22 часа, за да успеят да гласуват трите 
закона за бюджета на НЗОК, за държавното и обществено осигуряване и за държавния бюджет през 2016 година. 
Пламен Димитров каза, че в бюджетната философия не намира нищо ново, през последните 15 г. тя е почти същата и 
преразпределяме 8 до 9 млрд. по-малко, отколкото бихме могли ако следваме философията на немския бюджет. За него 
е много голям проблем много бързото съкращаване на разходите и на дефицита, който сме допуснали. Според него това 
ще създаде проблеми пред бюджетните системи, ще лиши икономиката от ресурс, растежът ще бъде по-малък, отколкото 
би могъл да бъде като потенциал, от там заетостта и доходите няма да бъдат в максимума си. Основните рискове при 
бюджета са в две посоки, смята той. Едната е недооценената и подценена роля на енергетиката, тя почти отсъства като 
риск в бюджета, както и очакваната либерализация в този сектор от средата на април. Всичко това ще доведе до 
увеличение на цената на електрическата енергия, малките фирми най-вероятно няма да издържат без допълнителна 
бюджетна подкрепа, домакинствата, които няма да могат да понесат увеличението от 10-15% на електричеството не са 
предвидени като допълнителни средства в бюджета, обясни той. Димитров отбеляза и това, че НЕК заплашва още през 
зимните месеци да има проблем с доставките на електроенергия като надеждност и гарантираност. Другият голям 
проблем е демографията, за който също не виждаме сериозни мерки, допълни президентът на КНСБ. 
Добрин Иванов се съгласи, че бюджетът за 2016 г. прилича на миналогодишния и като философия, и като 
структура, дори и като цифри в някои случаи. Предвиждат се увеличение на разходите, увеличаване на приходите, 
съответно и увеличаването на БВП. “Тъй като бюджетът е една сложна плетеница от държавни и секторни 
политики, една част от тях ги подкрепяме, друга част не подкрепяме”, каза той. Според него е нормално да са на 
противни позиции със синдикатите. Това, което категорично подкрепят, е данъчната тежест и непромяната на 
данъците, които се предвиждат през 2016 г., започването на преразпределителната роля на държавата, 
спазването на Закона за финансова стабилност и ограничаването на разходите до 40% от БВП. Също така 
подкрепят и по-бързата фискална консолидация, която се предвижда в новия бюджет, тъй като по средносрочна 
прогноза бюджетният дефицит е бил фиксиран на 2.5, правителството прави повече усилия и в проектобюджета 
е фиксиран 2% бюджетен дефицит. Те смятат, че тази консолидация може да бъде и по-бърза и по-стръмна, тоест 
да има по-бързо съкращаване на разходите, освен това се виждат и резерви в приходната част и смятат, че 
трябва да бъдат заложени по-високи цели на приходните агенции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bnt.bg/part-of-show/kakvo-ochakvat-sotsialnite-partn-ori-ot-izpa-lnenieto-na-byudzheta-za-2016
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Вестник Труд 
 
√ Бюджет 2016 е приет, бюджет 2015 – актуализиран 
Депутатите приеха бюджета на държавата за 2016 г. и актуализираха бюджета за тази година, информира Фокус. 
В рамката, заложена от правителството, предвидените приходи са в размер на 20 млрд. 623 млн. 591 хил. лв., одобрените 
разходи са в размер над 10 млрд. 970 млн. 701 хил. лв., от които за капиталови разходи са отделени 2 млрд. 534 млн. 322 
хил. лв. 
Общият размер на одобрените трансфери е в размер на 10 млрд. 526 млн. 027 хил. лв., от които за общините са е 
предвиден трансфер от 2 млрд. 662 млн. 137 хил. лв. В предложените параметри на бюджета е предвидено отрицателно 
бюджетно салдо в размер на 1 млрд. 842 млн. 047 хил. лв. 
Депутатите гласуваха актуализацията на бюджета за 2015 г., с което дефицитът на страната се увеличава от 2,2 млрд. лв. на 
близо 2,7 млрд. лв. Общият размер на актуализираните средства е приблизително 882, 5 млн. лв. Парламентът реши 
увеличение на средствата за трансфери за европейски проекти и програми с 494.7 млн. лв. и средства за допълнителни 
фискални мерки в размер на 387 млн. 800 хил. лв., с които се покриват разходите на 13 министерства. От тях най-много са 
средствата, отделени за Министерство на вътрешните работи в размер на 180 млн. лв., Министерство на отбраната – 57,2 
млн. лв., Министерство на правосъдието 20 млн. лв. и 3,2 млн. лв. за Националната служба за охрана. 
Въпреки критиките на опозицията депутатите замразиха част от социалните плащания – като майчинските, който остават в 
размер на 320 лв., но увеличиха минималната работна заплата на 420 лв. от 1 януари. В рамката на проектобюджета за 
следващата година е предвиден растеж от 2% и също толкова дефицит. Сред основните параметри на бюджета са 129 млн. 
лв. повече за здравеопазване, а в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличение на 
минималната работна заплата на 420 лв. Управляващите спазиха обещанието си и между двете четения на законопроекта 
за държавния бюджет премахнаха текстовете, с които се орязваха социалните придобивки на полицаите и заетите в сектор 
„Сигурност”. Повече пари получават и заетите в сферата на културата – библиотекари, служители в музеите и галериите. 
След като бе гласувано и последното приложение на закона за бюджета за 2016 г. министърът на финансите Владислав 
Горанов благодари на колегите си за конструктивния дебат и заяви, че бюджетът е добър, защото запазва ниската данъчна 
тежест и дава перспектива на българските граждани за стабилност. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Разходите в бюджет 2016 г. растат с 2 млрд. лв. 
Управляващите отхвърлиха всички искания на опозицията за повече средства 
След като депутатите одобриха късно вечерта във вторник основните параметри на държавния бюджет за 2016 г., в сряда 
те продължиха с гласуването на бюджетите на министерствата и различните държавни агенции. Повечето искания на 
опозицията, най-вече от БСП и ДПС, бяха за увеличаване на средствата (например за ДАНС, за БАН, за "БДЖ Пътнически 
превози"), но бяха отхвърлени. Въпреки това държавните разходи се увеличават с 2 млрд. лв. спрямо миналата година, 
без да се виждат планирани реформи. 
Приходите и разходите растат 
Очакваните приходи в бюджета също се увеличават с около 2 млрд. лв. до 20.624 млрд. лв., като най-голямата част от тях 
са от ДДС и от акцизи. Преките разходи ще достигнат 10.946 млрд. лв. спрямо 9 млрд. през 2015 г., а предвидените 
бюджетни трансфери остават на нивото от тази година – 10.5 млрд. лв. Половината от тях - 5 млрд. лв., ще отидат за 
държавното обществено осигуряване, 2.7 млрд. за общините и 1.06 млрд. лв. за здравната каса. Заложеният дефицит в 
бюджета е 1.8 млрд. лв., а икономическият растеж – 2%. Предвижда се и поемане на държавен дълг от 5.3 млрд. лв. 
Одобрени бяха повече средства за заплати на персонал в министерствата на земеделието и на енергетиката. Жельо 
Бойчев, депутат от "БСП - лява България", припомни, че преди няколко месеца енергийният министър Теменужка Петкова 
е обещала в парламента, че разходите за администрация в нейното министерство ще се намалят с 10%, но това не се е 
превърнало във факт. Сега обаче за заплатите на персонала там ще бъдат отделени 300 хил. лв. повече от миналата година. 
Актуализирането на заплатите в земеделското министерство обаче ще стане за сметка на икономии по други пера вместо 
на отпуснати допълнителни средства. 
Без нови разходи 
Друга оспорвана дискусия беше тази за намаляването на бюджета на ДАНС от 107.9 млн. лв. през 2015 г. до 97.3 млн. лв. 
през 2016 г. От БСП, АБВ, ГЕРБ и ДПС поискаха увеличаване на средствата заради бежанската вълна и терористичната 
заплаха, но всички предложения бяха отхвърлени. Атанас Мерджанов от БСП обърна внимание, че на фона на това, което 
се случва в Европа, от правителството не отпускат достатъчно средства за агенцията за националната сигурност, докато 
междувременно необосновано завишават бюджета на Националната служба за охрана (НСО) с 2.5 млн. лв. 
Георги Свиленски от БСП се обяви против идеята очакваните 600 млн. лв. от концесията на летище София да бъдат 
разпределени към БДЖ, вместо да отидат в Сребърния фонд. Според него допълнителните средства за железницата трябва 
да дойдат от бюджета, а не БДЖ да става заложник на летището. Искането на БСП и Патриотичния фронт за увеличаването 
на субсидията на "БДЖ Пътнически превози" не беше прието. Така през 2016 г. субсидията ще бъде 175 млн. лв. 
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Опозицията поиска повече пари за БАН, за социално подпомагане, университети и други, но и те бяха отхвърлени. Не беше 
прието предложението на ДПС за отпускането на още 50 млн. лв. за пречиствателни станции в населени места с население 
между 2 и 10 хил. души, както и на 30 млн. лв. за укрепване на речните брегове. Въпреки това в бюджета на Министерството 
на земеделието и храните са предвидени 15 млн. лв. за защита на вредното въздействие на водите, които ще се насочат 
към "Напоителни системи". Още едно предложение на ДПС – за допълнителни 20 млн. лв. за изграждането на 
инфраструктура в помощ на иновациите в цялата икономика, не беше прието. 
Отхвърлено бе и предложение на реформаторите за увеличаване на даваните от бюджета средства за ваучери за храна на 
работещите от 240 млн. лв. годишно на 260 млн. лв., което беше получило подкрепа в комисия. 
Обсъжданията и гласуването продължиха и след редакционното приключване на броя на "Капитал Daily". 
По-социално АБВ 
АБВ за пореден път заплаши да напусне правителството, този път заради бюджета. Лидерът Георги Първанов изрази 
недоволство, че ГЕРБ не е приела предложенията им за социалната сфера между първото и второто четене на бюджета за 
догодина, а същевременно се приемали предложения на други групи и на някои партии се правели коледни подаръци, 
без да уточни кои са те. По време на днешното заседание от АБВ поискаха увеличаване на разходите за персонал на 
Министерството на труда и социалната политика и на средствата за политики за повишаване на заетостта и за хората с 
уврежданията. Подобни бяха исканията и от БСП, но те не бяха приети. По-късно финансовият министър Владислав Горанов 
обеща още пари за социална политика при добро управление на бюджета за следващата година. 
 
√ Без паника за новия регистър на банковите сметки 
Той няма да съдържа данни за наличностите по сметките и ще има няколко нива на защита 
Електронният регистър с информация за банковите сметки на всеки българин ще може да заработи в началото на 
следващата година, ако депутатите приемат до края на декември допълнение в Закона за кредитните институции. То се 
въвежда със законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който бе 
приет на първо четене. Регистърът ще се поддържа от БНБ и ще се ползва от разследващите органи само при образувани 
проверки срещу конкретни лица, заподозрени в престъпления. 
Достъпът до регистъра ще е платен и с няколко нива на защита срещу злоупотреби. "Органите на реда и сега могат да 
получат такава информация, но въвеждането на регистъра ще позволи процедурата да е по-бърза", коментира Петър 
Андронов, председател на Асоциацията на банките в България. 
В гилдията са били запознати с готвената промяна и нямат притеснения по нея. Без забележки се приема и създаването на 
система за автоматичен обмен на информация за данъчни цели с други държави (виж карето). Тя ще доведе до нов ред в 
събирането на информация за банковите сметки и наличностите по тях на чужди граждани, открити в местни кредитни 
институции. 
Скъп и защитен  
Регистърът ще се актуализира ежемесечно с подавани от търговските банки данни, но няма да съдържа данни за 
наличностите по сметките. Освен на титулярите в него ще се записват още имената на упълномощените лица, които имат 
право да се разпореждат с наличностите, както и информация за лицата, които имат наети сейфове в банки. 
Достъп до регистъра ще имат следствените органи, полицията, съдът, прокуратурата, служителите на ДАНС, Главна 
дирекция "Борба с организираната престъпност", данъчните, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, 
но само след представяне на документ за образувана проверка срещу конкретно лице. 
В регистъра ще се пази следа кой е влизал в него и каква точно информация е получил. За всяка справка ще се заплаща 
такса, като специалисти от БНБ предполагат, че тя ще е съпоставима с тази, която се заплаща при ползването на кредитния 
регистър, което означава, че няма да е евтино. 
Улесняване 
И сега органите на реда могат да получават информация дали проверяваните от тях лица имат банкови сметки. 
Процедурата обаче е такава, че първо се отправя искане до БНБ, която с писмо изисква данните от банките и чак след като 
ги получи, ги предоставя на разследващите. Освен че забавя процеса, тази система би могла да осуети залавянето на 
извършителите на престъпления, защото теоретично може да изтече информация някъде по веригата. 
Американският клиент 
С регистъра се въвежда още една съществена промяна в обсега на банковата тайна. Тя ще пада за чуждестранните 
граждани, с които България има споразумение за обмен на данни за данъчни цели, каквото България има със САЩ от 
декември м.г. Целта е да се ограничат възможностите за укриване на данъци чрез прехвърляне на средства към банки в 
други държави или чрез инвестиране във финансови продукти, които попадат извън обхвата на регулациите на държавата 
партньорка. 
С приемането на промените всички банки, застрахователни дружества и инвестиционни посредници ще събират 
допълнителна информация от клиенти, граждани на САЩ - име, номер на сметката, наличност, тип на застрахователния 
договор с откупна стойност и информация за анюитетните договори, и ще я подават веднъж годишно до НАП. 
 
√ Фондът, който ще спасява НЕК, вече има ръководство 
Средствата, събрани в него, ще могат да постъпят по сметките на дружеството 
Бившият депутат от ГЕРБ Диан Червенкондев, който в момента е председател на борда на директорите на държавната 
"Мини Марица-изток", беше избран за председател на фонд "Сигурност на електроенергийната система". Той ще бъде и 
представителят на Министерството на енергетиката в структурата. Фондът беше създаден през август като една от 
спешните мерки за справяне с дефицита в енергийния сектор, а от 30 ноември вече има и управителен съвет, което 
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означава, че вече може да изпълнява функциите си.  Така структурата ще може вече не само да събира отчисленията от 5% 
от приходите от производството на електроенергия и продажбата на националните квоти за вредни емисии, а и да ги 
превежда на Националната електрическа компания (НЕК), какъвто беше замисълът. За целта в сряда, 2 декември, 
Министерският съвет прие и наредбата, регламентираща работата на фонда. 
Кой ще управлява фонда 
Представителите на производителите на конвенционална и възобновяема енергия, които влизат в управителния съвет на 
фонда, са съответно Кремен Георгиев и Меглена Русенова. От протокола на работната комисия, оценявала номинациите, 
който е публикуван на сайта на Министерството на енергетиката, става ясно, че основната подкрепа за Георгиев е дошла 
от топлофикационните дружества, ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 3" на Христо Ковачки. Той е подкрепен и от Асоциацията 
на топлофикационните дружества в България и ТЕЦ "Свилоза", който се свързва с Борислав Лоринков, който има общи 
бизнес интереси с бившия шеф на БЕХ Георги Христозов. 
Самият Георгиев е бил заместник изпълнителен директор на "Топлофикация - Враца", която също се свързва с Христо 
Ковачки, както и общински председател на партия "Лидер", зад която също стои Ковачки. 
Другият член на управителния съвет на фонда ще бъде Меглена Русенова, която е председател на Българската 
фотоволтаична асоциация. Тя е била подкрепена от "Aсоциация за устойчиво развитие", "Асоциация на производителите 
на екологична енергия", "Сдружение Зелена Енергия Родопи" и "Клъстер за Развитие на Енергийно Ефективни Решение и 
алтернативни енергоизточници за домакинства и сгради" и от 462 производителя на енергия. Русенова е била подкрепена 
също и от "ЕВН България Топлофикация", групата на ЧЕЗ и ТЕЦ "AES Mарица-изток 1" и други производители на енергия от 
всички видове. 
Русенова е председател на БФА от 2013 г., а от 2011 г. е управляващ директор на компании във ВЕИ сектора. Тя е била два 
мандата заместник областен управител в Пловдив от квотата на НДСВ, както и член на Централната избирателна комисия 
за избор на 41-ото Народно събрание. От 2009 до 2011 г. е административен директор на "Алфа финанс холдинг", с 
мажоритарен собственик Иво Прокопиев, съиздател на "Капитал" . 
Неуспелите кандидати 
Кандидат за член на управителния съвет от страна на производителите на възобновяема енергия беше и бившият депутат 
от БСП Петър Курумбашев. Той е бил подкрепен от общо 90 производители, като 67 от тях са собственици на 
водноелектрически централи. Това не е изненадващо, тъй като самият Курумбашев е известен с бизнес интересите си във 
водния сектор. Бившият депутат е управител на фирмата КИД 2228, която в края на 2014 г. купи ВЕЦ "Жребчево" от 
"Петрол". Тя заедно с друга фирма, свързана с Курумбашев - КИД 2226, са първите подкрепили неговата кандидатура. 
Останалата част от списъка също е доста интересна. Така например той е бил подкрепен и от Богомил Манчев в качеството 
му на управител на четири фотоволтаични парка за близо 14 мегавата. Манчев е собственик на "Риск инженеринг", която 
беше един от консултантите на проекта за АЕЦ "Белене". Зад Курумбашев са застанали и пет фирми за производство на 
биомаса, свързани с "Белла България". Това също не е изненада, тъй като от края на миналата година той влезе и в съвета 
на директорите на една от тези компании. 
В списъка е и Петър Манджуков като управител на фотоволтаична централа от 0.95 мегавата. Още трима кандидати са 
предложени от "Топлофикация - София", НЕК и Българската ветроенергийна асоциация, но са получили значително по-
малка подкрепа. 
Според правилата за избор на управителен съвет в него влизат още двама души, предложени от министерствата на 
финансите и околната среда. Това са съответно Румен Тушев и Боряна Папазчева–Каменова. 
Кога ще заработи фондът 
Към момента във фонда са събрани над 200 млн. лв. Около 180 млн. лв. от тях са приходи от продажбата на националните 
квоти за вредни емисии, а останалите са от вноските на производителите. След като в сряда правителството одобри и 
наредбата, по която ще се управлява фондът, новият управителен съвет има един месец, за да приеме правилата за 
изразходването на средствата. 
 
√ Компаниите в България почти не използват външни счетоводни услуги 
Изследване на Deloitte показва, че около 20% използват специализирани консултации 
Компаниите в България използват най-малко в сравнение с останалите страни в ЕС центрове за споделени услуги (SSC), 
които да се грижат за счетоводството и финансите на фирмите. Това показва проучване на Deloitte, проведено сред 
данъчните експерти и финансови директори в цяла Европа. Едва една пета от респондентите са заявили, че аутсорсват тези 
дейности, докато в най-развитите западни държави процентът надхвърля 70. В Италия над 93% от запитаните са 
отговорили, че използват подобни центрове. 
В доклада на консултантската компания се посочва, че изнасянето на данъчните дейности е един от начините за 
намаляване на разходите и повишаване на ефективността на този тип дейности. Като цяло в Европа над 50% от компаниите 
използват SSC, а през 2015 г. 68.5% от запитаните са отговорили, че ги използват във връзка с данъчното законодателство. 
Проблеми и възможности 
Изследването на Deloitte показва, че в европейски мащаб данъчната политика на правителствата продължава да създава 
проблеми на бизнеса и превръща самите държави в по-малко привлекателни. Добрата новина е, че за трета поредна 
година хората, отговорили, че имат такива притеснения, намаляват. Вижда се, че през 2015 г. притеснения в тази посока 
имат 54% от запитаните, докато през 2013 г. числото достигаше 60%. Най-големите проблеми и притеснения са свързани с 
честата промяна на данъчното законодателство, което усложнява планирането. Това се оказва голям проблем за близо 
35% от анкетираните. Най-малко проблеми с данъците имат държави като Швейцария, Холандия, Люксембург и Норвегия. 
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Точно на другия полюс са Франция, Италия, Хърватия, Португалия и Белгия, където почти всички анкетирани отговарят, че 
в държавите им има голяма доза несигурност и нестабилност относно данъчната система. 
При провеждането на социологическото изследване Deloitte е попитал експертите какви промени в данъчната система 
биха имали позитивен ефект върху конкурентоспособността на техните държави. Близо половината са отговорили, че това 
е опростяването на данъчната система. Голяма част (40%) смятат, че икономиката би стана по-конкурентна, ако бизнесът 
има повече яснота за бъдещите промени в данъците. На четвърто място по значение се оказва размерът на корпоративните 
данъци, които според анкетираните трябва да бъдат свалени с 1-2 пр. пункта. Интересното е, че при изследванията за 
предходните две години респондентите казваха, че преките данъци върху труда са по-големият проблем. Сега се вижда, 
че данъкът върху печалбите е с по-голямо негативно влияние. 
Промени без експертиза 
От изследването се вижда и друга негативна тенденция – промените в данъчното законодателство в Европа се прави от 
политиците, без да се допитват в достатъчна степен до експертите. По-малко от 2% от респондентите са отговорили, че 
политици са поискали мнението им относно техните данъчни стратегии. Всъщност най-често интерес проявяват 
акционерите на съответната компания. След тях се нареждат журналистите и анализаторите. 
Електронното подаване на декларации е от най-популярните данъчни реформи в света 
Електронното подаване на данъчни декларации и възможността за плащане на задължения онлайн са сред най-
популярните данъчни реформи, предприети в световен мащаб през изминалата година. Това сочат резултатите от 
последния данъчен доклад, изготвен съвместно от експерти на PwC и Световната банка. В резултат на тези промени 
плащането на данъци е улеснено за средните по големина дружества в глобален мащаб. Като цяло фокусът е преместен 
от намаляване на данъчните ставки за дружествата към въвеждане на технологии за облекчаване на данъчната тежест. 
Докладът показва още, че икономиките с ниски доходи на човек от населението продължават да срещат най-големи 
трудности в опитите си да се реформират. 
Десетгодишният период на изследването показва, че средното време на глобално ниво за спазване на изискванията на 
данъчното законодателство е намаляло с 61 часа, а показателят за броя на плащанията - с 8.2 плащания. Всичко това е 
следствие до голяма степен от въвеждането и подобряването на системите за електронно плащане. 
Докладът сочи, че за дружествата в световен мащаб, размерът на данъка върху трудовите доходи е близък по размер на 
данъка върху печалбите. И двата вида данъци представляват, всеки един от тях, приблизително 16.2%  или 4/5 от общите 
данъци, които бизнесът плаща директно. 
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Вестник Сега 
 
√ Бюджет 2016 – рекордни разходи за строителство, риск от санкции по европрограмите 
Приемането на закона обтегна отношенията между партньорите във властта 
През 2016 г. държавата ще харчи рекордни суми за строителство. Държавните органи и общините ще разполагат с 6 
млрд. лв. за строителство и придобиване на активи, като това е приоритет номер 1 в бюджета. След като кабинетът не 
успя да ограничи заплатите през 2015 г., догодина сметката за възнаграждения в публичния сектор ще набъбне с нови 
271 млн. лв. Пред бюджета през 2016 г. стоят два основни риска - стрес тест на банките и финансови санкции по старите 
оперативни програми. 
Това предвижда одобрената от парламента рамка на приходите и разходите на държавата, социалноосигурителните 
фондове и общините през 2016 г. Депутатите започнаха текстовете след 19.30 ч. във вторник, като прекратиха дискусията 
по рамката едва 35 минути след началото й. Така в дебатите по общите приходи и разходи, от които зависят бюджетите 
на всички министерства, успяха да се включат едва 5 народни представители. Гласуването по текстовете продължи през 
целия вчерашен ден. Приемането на бюджет 2016 обтегна отношенията между партньорите във властта, като АБВ обяви, 
че обмисля оттегляне на подкрепата си за кабинета заради липсата на чуваемост. 
През 2016 г. приходите по консолидирания бюджет ще достигнат 33 млрд. лв. - с 1.4 млрд. лв. повече спрямо 
актуализирания бюджет за 2015 г. Ръстът при данъчноосигурителните постъпления възлиза на 1.3 млрд. лв., като най-
голям принос имат приходите от косвени данъци. Те ще са с 506 млн. повече, като увеличението при акцизите е 181 млн. 
лв., а при ДДС - 320 млн. лв. Само малка част от това увеличение идва от повишена събираемост. Близо 290 млн. лв. от 
ръста при косвените данъци се дължи на вдигане на отделни ставки, като акцизите при цигарите и енергията. 
Постъпленията от преките данъци ще нараснат с 230 млн. лв., като от корпоративен данък се очакват 1.734 млрд. лв., със 
111 млн. повече от т.г. От подоходния данък в бюджета ще влязат 2.83 млрд. лв., ръстът е 115 млн. лв. Голямо 
увеличение от 862 млн. лв. има при неданъчните приходи, като тук се чакат 600 млн. лв. от концесията на летище София. 
Срещу тези приходи държавата планира да изхарчи 34.8 млрд. лв. Това ниво е едва с 292 млн. повече спрямо бюджет 
2015, но след актуализацията му. След като т.г. кабинетът се провали с ограничаването на разходите за заплати, за 
догодина при тях е заложен ръст от 271 млн. лв. Така за възнаграждения публичният сектор догодина ще изхарчи 4.69 
млрд. лв. (без осигуровките). При социалноосигурителните плащания има ръст от 522 млн. лв. 
Голямата разлика при разходите е, че държавата ще компенсира по-ниските постъпления от ЕС след изтичането на 
стария програмен период при еврофондовете и по-бавното начало на новия. Така за капиталови разходи по държавния 
бюджет за 2016 г. се залага рекордно високо ниво - 2.5 млрд. лв. Това представлява ръст от 1.7 млрд. лв. спрямо 2015 г. 
Министерствата и общините ще харчат за строителство и придобиване на активи 6.1 млрд. лв. - колкото се очаква да са 
разходите и тази година покрай приключването на периода. За сравнение през 2014 г., когато нямаше струпване на 
плащания по линия на еврофондовете, капиталовите разходи бяха 4.5 млрд. лв. Това е най-големият приоритет в 
бюджета, като останалите завишения по отделни пера бледнеят на този фон.  
Дебатите по най-важната част - общите приходи и разходи, бяха процедурно осуетени от ГЕРБ. Дискусията бе прекратена 
35 минути след началото й въпреки наличието на дълъг списък от желаещи да се изкажат. Единственият коментар бе на 
Румен Гечев (БСП), според когото правителството отново си залага съзнателно занижени постъпления, които да отчита 
като преизпълнени. "Не може при икономически растеж от 2.1% да предлагате този нисък ръст на приходите. От тези 
числа не се вижда амбиция за повишаване на събираемостта", коментира Гечев. 
Не се състоя дебат и по рязкото увеличение на капиталовите разходи, които не са разпределени за точно посочени 
дейности. Без нито един представител на ГЕРБ да се изкаже по същество, залата отхвърли и всички останали 
предложения за промени. Както "Сега" писа, водещата бюджетна комисия одобри единствено завишаването на 
разходите за персонал по бюджетите на няколко органа за сметка на по-малките текущи разходи. 
Дебатите продължиха след редакционното приключване на броя. 
ДИСТАНЦИЯ 
Подкрепа в залата не успяха да получат предложения, внесени от почти всички политически партии извън ГЕРБ, като 
искането за вдигане на бюджета на БАН и на ДАНС. Отказът на залата да подкрепи предложенията провокира АБВ да 
даде брифинг, на който обяви, че ще обмисли оттегляне на подкрепата за правителството. АБВ не са доволни от отказа на 
мнозинството да подкрепи исканията им за повече пари за социални програми и наука. Някои партньори са по партньори 
от други и получават коледни подаръци, коментираха от партията. От АБВ си дават едномесечен срок да решат какво ще 
правят. Още вчера намерението им бе иронизирано от Патриотичния фронт. "Представете си АБВ като магистралка, 
която си търси клиент", коментира Валери Симеонов. 
ЗА КАКВО ЩЕ СЕ ХАРЧИ 
Под натиск от опозицията в понеделник зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев даде устна разбивка за част от 
капиталовите разходи. 600 млн. лв. от концесията на летище София ще отидат за плащане на дълговете на БДЖ. 200 млн. 
лв. от постъпления от винетки ще се вложат в ремонти на пътища. 200 млн. лв. ще има и за МО - по програмите за 
закупуване на кораби и нови изтребители. 100 млн. лв. ще се харчат по програмата за безплатно саниране. 122 млн. лв. 
ще са постъпленията от квоти на парникови емисии, които се харчат по специален инвестиционен план. Други 480 млн. 
лв. ще отидат за плащане на стари проекти от еврофондовете (221 млн. лв. за приключване на проекти по ОПОС), 
авансово финансиране на проекти от новия програмен период и други по-дребни разходи. Финансовият министър 
Горанов призна, че в рамките на тези 480 млн. ще се покриват и наддоговорени проекти. По линия на еврофондовете 
може да има и отказ за възстановяване на средства, което ще се отрази в намаление на приходите. 
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√ Бивш депутат от ГЕРБ оглави фонд "Сигурност" 
Бившият депутат от ГЕРБ Диан Червенкондев, който в момента е в управата на държавната "Мини Марица-изток", вече 
има нов пост. Той бе назначен за шеф на новосъздадения енергиен фонд "Сигурност", в който се събират пари от 
производителите на ток в подкрепа на държавната НЕК. Червенкондев е бил избран по предложение на ресорния 
министър Теменужка Петкова. Боряна Папазчева-Каменова пък е назначението от страна на екоминистерството, а от 
финансовото министерство във фонда влиза Румен Тушев. 
В управата на новата структура са назначени и двама представители на бизнеса. Единият е Кремен Георгиев, който 
оглавява топлофикацията в Перник, а другият е Меглена Русенова - председател на Българската фотоволтаична асоциация. 
Във фонда месечно постъпват по 5% от приходите от произведения и продаден ток от енергодружествата. Събраните 
средства ще бъдат пренасочени към НЕК, като целта е така поне частично да се компенсират дефицитите, породени от 
скъпия ВЕИ ток и енергията от американските тецове. Според последни данни до момента в него са натрупани около 77 
милиона лева. 
Сега ръководството на фонда трябва да изготви бюджет, а всеки месец той ще трябва да се отчита пред енергийния 
министър. Годишният отчет ще се приема от правителството, а контролът е поверен на финансовата инспекция и Сметната 
палата. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Плащат на вузове, за да се сливат 
Университетите ще имат право на търговска дейност 
Държавата ще предоставя пари от бюджета за "консолидация и оптимизация" на висши училища, ако те го поискат сами и 
техните ръководства са представили проекти за това. Парите ще се дават, ако за това се получи съгласие от Министерски 
съвет. Сливането на няколко университета със сходни профили е стара идея, лансирана още от времето на Сергей Игнатов. 
Идеята е държавата да стимулира висшите училища сами да предприемат тази стъпка. 
Текстът е част от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. В него между първо и 
второ четене просветната комисия в парламента обедини четири законопроекта за промени, свързани с университетите. 
Сред тях е внесеният от Министерски съвет проект, разработен от МОН, съгласно който в следващите години ще нарасне 
финансирането на университетите на базата на качеството. От огромно значение за отпускането на субсидии ще бъде 
реализацията на студентите след завършването им. В проекта е записано също, че по специалности, които са приоритетни 
за държавата, тя може да отпуска за университета дори и повече места от тези, които той е поискал сам. Приемат се мерки 
и срещу "хвърковатите чети" от преподаватели - вече един преподавател може да участва в акредитацията само на едно 
висше училище. До момента той имаше право да се брои за част от академичния състав на два университета. 
С проекта се създават и защитени специалности, от които държавата има нужда и ще ги финансира приоритетно. Новост е 
и възможността университетите да имат право на производствена и търговска дейност, като по този начин реализират на 
пазара продукти, които са се появили в резултат на научните им изследвания. 
Университети отличници с филиали в чужбина 
Университетите с високи оценки от акредитацията си ще могат да разкриват свои структури в чужбина. Такова право ще 
имат само вузове, на които Националната агенция за оценяване и акредитация е поставила оценка от 8,00 до 10,00 от 10 
възможни. Такъв резултат трябва да има не само висшето училище, но и професионалното направление, което се 
преподава навън. На университети със същия резултат се дава право да предоставят франчайз на образователни услуги - 
тоест да дават право на други университети да обучават по техните програми. Това ще облекчи главно медицинските ни 
университети, към които има силен интерес от чужбина. 
Медицинският дръпна с 550 места в класация 
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Медицинският университет в столицата е дръпнал напред с 550 места в една от водещите световни класации. От 1800-но 
място вече сме на 1033-то, заяви ректорът проф. Ваньо Митев. Класацията отчита както научната и учебна дейност, така и 
финансирането на университетите, а останалите в класирането имат от 10 до 30 пъти по-високи бюджети от българските 
висши училища, обясни Митев. По неговите думи се отчита и броят на чуждестранните студенти, а в МУ - София той вече е 
2800, което е над една четвърт от общия брой на студентите. В същата класация между 700 - 750 място е и Софийският 
университет. Общият брой на участващите в класирането университети е 24 000. 
 
investor.bg 
 
√ Парламентът одобри окончателно актуализацията на Бюджет 2015 
С пълно единодушие депутатите отхвърлиха предложенията за реформи в сектор "Сигурност" 
Неизползвана досега практика - актуализация на бюджета за текущата година с проекта на бюджет за следващата, беше 
подкрепена от народните избранници по време на второ четене на Бюджет 2016. 
Против предложената актуализация се обявиха от БСП - Лява България. Румен Гечев посочи, че от увеличената разходна 
част в размер на 880 млн. лева, около 400 млн. лева се налагат заради липсата на реформа в Министерството на отбраната 
и на Министерството на вътрешните работи. 
Той допълни, че по този начин се налага данъкоплатците да плащат заради "некадърността на министрите". 
Червените депутати бяха против промяната в Бюджет 2015 в "12 без 5", особено на фона на представяните данни за 
увеличената събираемост на приходите с 2 млрд. лева. 
Румен Гечев посочи още, че няма признаци за проблеми в основните търговски партньори в Европа, нито е имало 
катаклизми и в България и затова няма основание за актуализацията на бюджета. За Георги Търновалийски подходът при 
изработването на бюджета за 2016 годинаподсказва, че също ще има нужда от актуализация на финансовата рамка. 
Йордан Цонев от ДПС беше категоричен, че актуализацията се налага от липсата на реформи. "Правителството не успява 
да мобилизира реформаторския дух", каза той. 
Малко преди това с пълно единодушие депутатите в пленарната зала отхвърлиха планираната с преходните и 
заключителните разпоредби на закона за бюджета за 2016 година реформа в силовите ведомства, заради които имаше 
масови протести на полицаите. 
От текстовете отпаднаха предложенията за орязване на привилегии за полицаите, военните, служителите на НСО,  на 
Държавната агенция "Разузнаване", както и за служителите в затворите, част от които касаят обезщетения при 
прекратяване на трудови правоотношения. 
Депутатите отхвърлиха и предложението за намаляване на годишния отпуск в сектора - от 30 дни на 20 дни. За полицаите 
нямаше да се дават и до 12 допълнителни дни отпуск за извънреден труд, трябваше да отпадне и плащането за прослужен 
стаж. 
 
√ Енергийната борса тръгва тестово от 11 декември 
Към 1 октомври на пазара има 11 500 участници, в това число 70 големи търговски фирми, 11 производители и средни 
и малки предприятия 
На 11 декември ще започне тестовата дейност с  реални участници  българската независима енергийна борса. Това 
съобщава за БТА изпълнителният директор на борсата Константин Константинов. Ще бъде организирана демонстрационна 
сесия, в която ще се включат и регистрирани борсови членове. 
Към 1 октомври на пазара има 11 500 участници, в това число 70 големи търговски фирми, 11 производители и средни и 
малки предприятия, допълва Емилия Желязкова - аналитик в Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. По думите ѝ 
вече са лицензирани и регистрирани около 150 търговци на ток. Само 40 от тях обаче са активни. 
Качеството на електроенергията по никакъв начин не зависи от търговците, уточнява енергийният омбудсман на ЧЕЗ 
Радослав Димитров. По думите му то се определя от степента на стабилност на мрежата, възрастта й и реализираните 
инвестиции. В Западна България мрежата е собственост на "ЧЕЗ-Разпределение", нейното качество не е много добро, в 
никакъв случай не е европейско, призна омбудсманът. Според него с направените досега инвестиции е реновирана само 
една трета от цялата мрежа, стопанисвана от "ЧЕЗ-Разпределение-България". 
Частта, която ще се заплаща за мрежовите услуги, ще остане регулирана, уточнява пред БТА Александър Йорданов - 
представител на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. По думите му свободната част за договаряне е само 
стойността на електрическата енергия. 
По данни на ЕСО 29,11 процента от клиентите на ЧЕЗ в момента са на свободния пазар, 67,60 на сто - на регулирания, 3,29 
на сто купуват ток от "Доставчик от последна инстанция". При потребителите на ЕВН съотношението е: 37,36 на сто на 
свободния пазар и 61,72 процента на регулирания, за Енерго Про цифрите сочат: 32 процента на свободния пазар и 66 
процента на регулирания. В двете дружества от правото на последноинстанционен доставчик се възползват съответно 0,92 
и 0,83 на сто от консуматорите. При най-малкото ЕРП "Златни пясъци" участниците на свободния пазар са 52,09 на сто, 
останалите са на регулирания. 
В момента са изградени 27 балансиращи групи от търговци и крайни потребители, които имат задача да следят дали 
покупката на електрическа енергия от производителите и крайното потребление ще бъде балансирано, съобщи още 
Желязкова. За последните месеци по данни на ЕСО, според този балансиращ механизъм отклонението от заявени и 
продадени количества, е 3 процента при недостиг и клони към 6 процента при излишък на електроенергия. Цената на тока 
при недостиг е в диапазон 170-190 лв./мгвтч, а при излишък е между 9-13 лв./мгвтч, уточнява Желязкова. По думите ѝ 
механизмът има за цел да стимулира правилното балансиране на пазара. 
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Всеки потребител има право да излезе на либерализирания пазар и да прецени дали му е изгодно. Доставчикът може да 
се сменя неограничен брой пъти безплатно, казва Радослав Димитров. ЕСО обаче предупреждава да се проверява на сайта 
на оператора регистрацията на всеки доставчик поради опасност от измами. Служителите на ЕРП-та ще продължат да 
отчитат потреблението, защото това е тяхно лицензионно задължение, допълва  Радослав Димитров. 
Няма административен способ, по който пазарът да се направи атрактивен за клиента, той е въпрос на договаряне между 
търговец и потребител, категоричен е представителят на КЕВР Александър Йорданов. Той увери, че КЕВР ще продължи да 
контролира участниците на пазара, оплакванията на граждани и стопански обекти могат да бъдат адресирани до КЕВР, 
паралелно и към Комисията за защита на потребителите и националния омбудсман, в зависимост от естеството на 
проблема. 
Българският свободен електроенергиен пазар стартира през септември 2004 г. със сключването на първата сделка за 
продажба на електроенергия между АЕЦ "Козлодуй" и "Юмикор мед" /Аурубис-България/. Три години по-късно са 
премахнати нормативните прагове за либерализиране на пазара, разделени са юридически предприятията, извършващи 
доставка на енергия от мрежовите оператори. 
Съгласно изискванията за членството ни в Европейския съюз страната ни е поела ангажименти за институционално 
изграждане на либерализиран пазар на електрическа енергия и интегрирането му с други енергийни пазари до 2015 г. 
 
√ Държавният дълг се повишава до 26,9% от БВП през октомври 
Спрямо септември той расте със 117,4 млн. евро до 11,83 млрд. евро заради емисиите на държавни ценни книжа на 
вътрешния пазар 
През октомври делът на държавния дълг като част от брутния вътрешен продукт (БВП) се повишава до 26,9%, разкрива 
актуалният месечен бюлетин на Министерството на финансите (МФ). 
За сравнение – през септември съотношението на общите задължения на държавата към произведеното в икономиката 
бе 26,7%. Спрямо края на 2014 г. пък делът нараства с 0,3 процентни пункта. 
 

 
 
Графика: МФ 
 
В абсолютно изражение държавният дълг възлиза на 11,833 млрд. евро. За един месец той се покачва със 117,4 млн. евро 
заради нарастването на вътрешния дълг вследствие най-вече на осъществените емисии държавни ценни книжа на 
вътрешния пазар. 
Към 31 октомври 2015 г. вътрешните задължения се равняват на 3,964 млрд. евро, като за месец се увеличават със 128 
млн. евро. 
В десетия месец на 2015 г. само външният дълг е за 7,869 млрд. евро, като е по-нисък с 10,7 млн. евро спрямо септември. 
Намалението се дължи на извършени погашения по държавни инвестиционни заеми (1,7 млн. евро) и на разплащания със 
Световната банка (9 млн. евро). Въпреки това от началото на годината задълженията към чужбина са със 787,1 млн. евро 
повече. 
В края на месеца нивото на външния дълг остава на нивото от септември, а именно - 17,9% от БВП, докато делът на 
вътрешните задължения нараства до 9% от 8,8 на сто. 
В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 33,6%, а на външния – 66,5%, показват 
изчисленията на министерството. Освен това към края на октомври валутната структура на държавния дълг има следните 
стойности: 77,7% е в евро, 21,3% - в левове, 0,4% - в щатски долари, и 0,7% в други валути. 
Извършените плащания по държавния дълг за периода от началото на 2015 г. до края на октомври възлизат на 3,556 млрд. 
евро, от които 3,23 млрд. евро са за погашения и 307,44 млн. евро лихви. 
Към края на октомври номиналният държавногарантиран дълг е 298,6 млн. евро, като 26,6 млн. евро от него са вътрешните 
държавни гаранции. Спрямо предходния месец размерът на държавногарантирания дълг е нагоре с 1,9 млн. евро. Спада 
МФ отдава основно на извършените усвоявания по вътрешните държавногарантирани заеми. 
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Относителният му дял спрямо БВП е 0,7% и остава непроменен от юни насам. От началото на годината плащанията по 
държавногарантирания дълг са в размер на 60,83 млн. евро, като 55,84 млн. евро са погашения по главници и 6 млн. евро 
– по лихви. 
По силата на чл. 18 от Закона за държавния дълг държавногарантираният дълг представлява всички финансови 
задължения, за които Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на държавата при спазване на 
изискванията на Конституцията. 
На вътрешния пазар държавата предоставя гаранции по силата на Закона за студентското кредитиране, а по външните 
задължения – за проекти към Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и други. 
 
√ Бюджетът на КЕВР няма да се повишава догодина 
Въпреки предварително постигнатото съгласие между партиите за ръст на парите за контролни функции на 
регулатора предложението бе отхвърлено 
Бюджетът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за следващата година няма да бъде увеличен. 
Парламентът отхвърли предложението за нарастване на бюджета на регулатора за 2016 година с 1,3 милиона лева. 
Предложението бе обсъдено от Народното събрание, което днес продължава да гласува текстове от законопроекта за 
Бюджет 2016. 
Мартин Димитров от Реформаторския блок апелира за увеличение на бюджета с посочената сума, като изтъкна, че на 
енергийния регулатор се възлагат нов вид функции. „Поради липсата на контрол се стигна дотук в енергетиката“, каза той 
и заяви, че очакването КЕВР да поеме нови функции следва да бъде осигурено с финансиране. 
КЕВР трябва да упражнява контрол върху енергийните дружества и това е в основата на постигнатото предварително 
съгласие от всички парламентарни групи, посочи Димитров. „По-силен контрол не става без бюджет“, заяви той. 
От трибуната Димитров посочи, че след като всички искат КЕВР да не е само орган, който определя цени, следва да се 
осигури и необходимия като брой персонал. „КЕВР трябва да наеме нови служители и да се превърне в силен контролен 
орган, който да следи дружествата от сектора, за да не се товари НЕК с допълнителен дефицит“, каза депутатът. 
Тези допълнителни средства ще се върнат като спестени разходи, допълни Димитров. Без повече контрол мерките няма 
да дадат ефект, каза още той. Идеята е допълнителните пари да отидат за експерти, които да осъществяват контролни 
функции, аргументира предложението той. И каза, че досега те са били много малко. Затова бюджетът ще иде за 
качествени експерти и за това те да контролират множеството дружества в сектор „Енергетика“. „Повечето контрол ще ни 
се отплати и ще ни спести милиони, които няма да изчезнат от енергетиката и то още през следващата година“, каза 
Димитров. 
Менда Стоянова от ГЕРБ посочи обаче, че след като институция като Сметната палата успява да се справи с бюджета си, 
следва и КЕВР да го направи. 
Таско Ерменков от левицата призова да се подкрепи предложението за увеличение на бюджета на регулатора, защото не 
става дума само за заплати, а за обем работа. Той изтъкна, че са увеличени обектите, които комисията трябва да регулира. 
„Ако искаме да имаме контрол над производителите на енергия, трябва да имаме специалисти, по-добри от тези в ЕРП-
тата“, каза Ерменков, като посочи, че това изисква и съответното възнаграждение. 
Валери Симеонов от ПФ също подкрепи ръста на средствата за регулатора, като посочи, че има нужда от хора, които да 
контролират заради установените злоупотреби. 
В крайна сметка предложението на Делян Добрев и и други депутати от енергийната комисия не бе подкрепено от 
парламента. В отрицателен вот от БСП Жельо Бойчев и Драгомир Стойнев заявиха, че в този сектор са най-големите 
злоупотреби и попитаха за какво е тази комисия, ако не упражнява контрол. 
Няма да бъде увеличен и бюджетът на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), решиха още депутатите. Ситуацията по 
дебатите на практика повтори тази от дебатите за КЕВР и опозицията не успя да убеди ГЕРБ в нуждата от 440 хиляди лева 
повече за ядрената агенция. 
Таско Ерменков от БСП призова за увеличение на бюджета, като отбеляза, че на агенцията й предстоят редица важни 
лицензионни решения. Заплатите там сега били по 500 лева, което не кореспондира с бъдещето на ядрената енергетика. 
Той отбеляза, че става въпрос за увеличение на разходи за сметка на собствените й приходи, а не за дотация. 
Валентин Николов от ГЕРБ също посочи нуждата от повече пари за АЯР, защото на агенцията й предстои издаване на 
лицензия за удължаване живота на пети и шести блок. Ядреният регулатор трябва да се произнесе в съзвучие с 
международните практики, което изисква и ресурс за експерти, каза той. Агенцията се произнася и за разрешения за 
линейните ускорители в болниците, които се откриват, напомни той и призова да се увеличи бюджетът, защото догодина 
е началото на лицензирането на пети блок. 
Бюджетът на ДФ „Земеделие“ също остана без увеличение, след като народните представители отхвърлиха предложение 
за ръст на разходите с 60 милиона лева. 
Вносителите от опозицията се мотивираха, че с допълнителните средства ДФ ще има възможност да компенсира 
земеделските производители при форсмажорни ситуации на пазара като руското ембарго. Предложението обаче не е 
прието. 
Без дебати бяха приети бюджетите по вносител на Централната избирателна комисия, Комисията за финансов надзор, 
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Държавната комисия по сигурността на 
информацията. 
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√ ЕК изготви нови изисквания за достъпността на стоки и услуги в общността 
Изискванията пред микропредприятията ще бъдат по-леки 
Европейската комисия представи предложение за Европейски акт за достъпността, с който се определят нови общи 
изисквания за достъпност за някои основни продукти и услуги. Целта е да бъдат подпомогнати хората с увреждания в ЕС и 
те да участват пълноценно в обществото, е записано в съобщението от пресцентъра на Комисията.   
Включените стоки и услуги са избрани след консултации с граждани, организации и с предприятия. В тях влизат банкомати 
и банкови услуги, компютри, телефони и телевизионно оборудване, телефонни и аудиовизуални услуги, транспорт, 
електронни книги и електронна търговия.  
С новата директива трябва да бъде подобрено подобри функционирането на вътрешния пазар и да се улеснят 
предприятията при предоставянето на достъпни продукти и услуги в други страни. 
Общите изисквания за достъпност ще се прилагат и в рамките на правилата на ЕС за обществените поръчки и за 
използването на средства на ЕС. Инициативата ще насърчи иновациите и ще увеличи предлагането на достъпни продукти 
и услуги за около 80-те милиона души с увреждания в ЕС. 
Обърнато е внимание на осигуряването на пропорционалност на изискванията, по-специално за малките предприятия и 
микропредприятията. Благодарение на специална клауза се избягва възможността изискванията за достъпност да бъдат 
непропорционална тежест за микропредприятията. 
За тези предприятията са предвидени по-леки изисквания. Опитът показва, че в повечето случаи предоставянето на 
достъпни продукти е добра бизнес възможност, особено когато достъпността е предвидена още при проектирането.  
Европейският акт за достъпност ще улесни производителите и доставчиците на услуги да изнасят своите продукти и услуги, 
които отговарят на изискванията на ЕС, тъй като няма да е необходимо да се приспособяват към различни национални 
правила. 
В частност това ще помогне на малките предприятия да се възползват изцяло от пазара на ЕС, а хората с увреждания ще се 
ползват от по-голямо предлагане на достъпни стоки и услуги на по-конкурентни цени.  
По данни на ЕК около 80 милиона души в ЕС са засегнати от известна степен на увреждане. Поради застаряването на 
населението този дял се очаква да нарасне до 120 млн. души до 2020 г. Достъпността е предпоставка за тяхното 
равнопоставено участие и активна роля в обществото. Тя може да допринесе за осигуряване на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 
 
√ България ще има ангажимент към 2500 събития като председател на Съвета на ЕС 
Подготовката навлезе в активна фаза, отчете Меглена Кунева 
България ще има ангажимент към 2500 събития като ротационен председател на Съвета на ЕС през втората половина на 
2018 г. Това се отчита в приетия днес от Министерския съвет първи тримесечен отчет за подготовката на българското 
председателство, изготвен от вицепремиера Меглена Кунева. 
Според отчета подготовката е навлязла в активна фаза, съобщи пресцентърът на кабинета. От предвидените 2500 събития 
около 80% ще се проведат в Брюксел. 
В момента 1600 служители в държавната администрация се занимават с европейски въпроси. Разработва се проект на 
централизирана програма за обучение, която обхваща периода 2016-2018 г. 
През 2015 г. са започнали пилотни обучения за експертите по европейските въпроси, работни посещения и стажове. 
Обученията се организират от Института по публична администрация и Дипломатическия институт. До края на годината по 
тях ще минат над 260 човека. 
Като подходящи сгради за нуждите на председателството са определени Националният дворец на културата (НДК) и 
резиденция „Бояна“. Предстои ремонт на обектите. 
По отношение на Комуникационната стратегия и културната програма до края на годината ще бъдат реализирани следните 
подготвителни дейности: изработване на концепция за тема и визия на председателството, социологическо проучване за 
информираността на българското общество и изработване на концепция за работа с медиите. До края на декември ще 
бъде проведено и първото пилотно обучение за журналисти. 
В сферата на финансирането и обществените поръчки са планирани средства в централния бюджет за 2016 г. Те са за 
модернизация на сградния фонд, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за комуникационни кампании в 
страната и чужбина. Предстои изготвяне на план за обществените поръчки. 
По приоритети и програма на председателството са проведени първоначалните консултации с останалите две страни от 
тройката на председателството – Естония и Великобритания, както и срещи с представители на Европейската комисия и 
Европейския парламент. В началото на следващата годината предстои в рамките на Съвета по европейските въпроси към 
МС да бъдат обсъдени първоначалните предложения за приоритетни теми за 2018 г. 
Организацията на председателството е мащабно начинание от гледна точка на логистика, човешки капитал, ресурси и не 
на последно място, политическа визия, се казва още в отчета на Меглена Кунева. 


