Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Дарик- Кюстендил
√ АИКБ кани на среща в Кюстендил с цел да помага на бизнеса
Асоциация на индустриалния капитал в България организира поредица от срещи в областните градове на страната с цел
да бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и да бъде предоставена
информация за възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 - 2020 г.
Първата среща ще се състои в Парк-хотел Кюстендил, на 27 ноември 2015 г. от 10:00 часа. Срещата ще открие членът на
Управителния съвет на АИКБ Бойко Недялков.
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-широко представителната на национално равнище
организация на работодателите.
Експерти ще представят ползите и възможностите за финансиране за българските индустриални предприятия при участие
в процедурите по:
•Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност "2014-2020";
•Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия "20142020;
•Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси "2014-2020";
•Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж "2014-2020".

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ България и Китай разширяват търговията със селскостопански продукти
България и Китай улесняват и разширяват търговията със селскостопански продукти, което ще се постигне спазвайки и
гарантирайки контрола по предотвратяването навлизането, установяването и разпространението на карантинни
вредители и болести.
Това се посочва в Меморандум за засилване на сътрудничеството в областта на санитарните и фитосанитарните въпроси,
който бе подписан от министъра на земеделието и храните Десислава Танева и заместник-министъра на Генералната
администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на КНР Сун Давей. Двамата се срещнаха в град Пекин, по
време на официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Китайската Народна Република и водената от него
правителствена делегация.
Меморандумът ще спомогне за увеличаване на стокообмена със земеделски и хранителни стоки между двете страни като
улесни двустранната комуникация по процедурите за одобряване на протоколите за търговия с храни. Документът влиза
в сила от датата на подписването му и е за период от 5 години, като в края действието му ще бъде автоматично продължен
за нов петгодишен период.
„България спазва стриктно европейското законодателство относно качеството на храните и проследяемостта на
хранителната верига“, категорична бе министър Танева. Тя покани ръководството на Генералната администрация за
надзор на качеството, инспекция и карантина на КНР на посещение у нас, за да се убедят на място в това.
По време на срещата, министър Танева връчи официално и документите за стартиране на нова, 22-ра, процедура за
одобряване на сертификат за износ на продукти от България за Китай. Тя е за търговия с пресни плодове - череши, праскови
и сливи. Обсъдени бяха и останалите 19 процедури за издаване на сертификат за износ. Към момента има три приключили
процедури с одобрени сертификати.
√ Представят новата монета от 2 лева
Днес в БНБ ще бъде представена новата монета от 2 лева, която ще замести добре познатата ни банкнота.
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Новото платежно средство официално ще влезе в обращение в началото на декември. В същото време банкнотите ще
продължат да се ползват за разплащане, увериха от Българската народна банка.
На обратната страна на монетата е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски. Вътрешният метален кръг е от
сплав със златист цвят, а външният - от сплав със сребрист цвят.
Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.
Вестник Труд
√ Депутатите гласуват промените в Закона за опазване на земеделските земи
НС ще гласува на второ четене промените в Закона за опазване на земеделските земи. Това предвижда първата точка от
дневния ред на парламента за днешното редовно пленарно заседание.
Чрез заложените промени, съгласуването на проекти за рекултивация на земя за земеделски нужди и на нарушени терени
в горски територии ще се извършва от министъра на земеделието и храните, за хвостохранилища – от министъра на
енергетиката, а за сметища и други депа за отпадъци - от министъра на околната среда и водите.
Без процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране ще става промяната на предназначението на
земеделски земи, когато е предвидена с влязъл в сила общ устройствен план и в случаите на предоставена с решение на
Министерския съвет концесия.
За изграждането и разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници ще се изисква становище от КЕВР.
Законопроектът като цяло цели облекчаване на режима по утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, когато
това касае подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, които не засягат сериозно начина, по
който се обработва земята, както и за големи инвестиционни проекти.
√ "Ислямска държава" обяви война на Сърбия, Гърция, Румъния и Македония - България не е в списъка
Групировката „Ислямска държава” разшири списъка на страните, които възнамерява да атакува в своята война срещу
света. Джихадистите пуснаха в интернет ново пропагандно видео.
Любопитен факт е, че във видеото са показани флаговете на всички държави, с които България граничи или до които е
близо: Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Косово, Хърватия, Словения, Молдова, Чехия. В списъка за първи път попадат
флаговете на Малта и Тайван.
В пропагандния клип, направен професионално, на перфектен английски се изтъква величието на халифата и бойците му,
като се казва, че "съществува коалиция от демони, в която са Иран, Турция и Русия". Главно място заемат и големите сили
като САЩ, Великобритания, Франция, Германия. Заплахите са придружени със задължителното: „Ние се прекланяме само
пред Аллах...”
„Америка, ти твърдиш, че притежаваш най-добрата армия. Тя може да е голяма като численост и въоръжение, но твоите
войници нямат волята и решимостта и все още са уплашени от пораженията в Афганистан и Ирак”, обявяват от „Ислямска
държава”.
Във видеото се виждат знамената на следните страни, към които е отправена заплахата на джихадистите: Австралия,
Бахрейн, Албания, Дания, Белгия, Китай, Хърватия, Австрия, Египет, Чехия, Гърция, Канада, Естония, Франция, Финландия,
Ирак, Йордания, Германия, Ирландия, Унгария, Холандия, Нова Зеландия, Румъния, Ливан, Косово, Южна Корея, Кувейт,
Израел, Иран, Италия, Япония, Катар, Люксембург, Швеция, Русия, Норвегия, Саудитска Арабия, Сирия, Словакия,
Швейцария, Литва, Македония, Босна и Херцеговина, Тайван, САЩ, Великобритания, Обединени арабски емирства,
Испания, Турция, Оман, Украйна, Тунис, Сърбия, Словения, Полша, Португалия, Индонезия, Молдова, Мексико, Малта.
Държавният департамент на САЩ предупреди преди ден, че информация свидетелства, че групировките „Ислямска
държава“, „Ал Кайда“, „Боко харам“ и други както и преди планират терористични нападения в различни региони по целия
свят.
Вестник Капитал Daily
√ Депутатите не приха идеята за прекалена власт на застрахователния надзор
Зам.-преседателят няма да може да прави сам преоценки на активи и капитал на дружествата
Ресорният заместник–председател на Комисията за финансов надзор няма да може еднолично да преоценя стойността на
активите и размера на резервите на застрахователните компании. Това изменение в текста на новия Кодекс за
застраховането приеха вчера депутатите от икономическа комисия на второ четене. Първоначалната формулировка
предвиждаше заместник-председателят, отговарящ за застрахователния пазар, да може еднолично да променя оценките
за капитал, активи, пасиви, приходи и разходи на дружествата, ако прецени, че те са били направени в закононарушение.
При първоначалното гледане на този текст Мартин Димитров от РБ и Делян Добрев от ГЕРБ протестираха срещу
концентрацията на власт, която членът предполага, и гласуването му бе отложено. На вчерашното заседание текстът бе
променен така, че отговорност за решението носи цялото ръководство на КФН.
Без спорни текстове
По време на заседанието без обсъждания бяха приети още 150 члена от кодекса, като по този начин той бе преполовен.
Минималните капиталови изисквания на дружествата с право да оперират на единния пазар бяха фиксирани на 5 млн. лв.
за общозастрахователните компании и 7.4 млн. лв. за животозастрахователните дружества, а за каптивни
презастрахователи – 2.4 млн. лв. Минималният гаранционен капитал за общозастрахователни компании без достъп до
единния пазар е 7 млн. лв., 4.6 млн. лв. за животозастрахователните компании. Най-спорните текстове, например касаещи
забраната за електронна "Гражданска отговорност", все още предстои да бъдат гледани.
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"Стикерът за "Гражданска отговорност" е изключително важен за потребителите. Ако отменим стикерите, е възможно
застрахователните компании да отхвърлят искове, като твърдят, че застраховката е недействителна", заяви ресорният зам.председател Ралица Агайн. Според нея застраховката без подпис може лесно да се фалшифицира, което налага
сключването й през интернет да бъде забранено. Тя отказа да коментира становището, с което министерството на
транспорта изрази подкрепа за електронните полици, тъй като то не е било издадено, когато е вървяло общественото
обсъждане на новия кодекс. "Системата за "Гражданска отговорност", която имаме към момента, е много по-добра от
съответните системи на много други страни - членки на ЕС", обясни още Агайн.
1.6 млн. лв. за методология
Междувременно днес в 13.30 ч. с сградата на КФН ще бъдат отворени офертите за консултантите, които трябва да изготвят
методология за оценка на активите на застрахователите и пенсионните фондове. Това ще стане малко след крайния срок
за подаване на такива, той е отново утре, но до 11.00 ч. Според изискванията на КФН методологиите трябва да са готови
30 дни след подписване на договора между консултанта и регулатора. След това има и допълнителен срок от 10 дни за
отстраняване на непълноти, пропуски и несъответствия. Общата цена за изпълнението не може да надвишава 1.6 млн. лв.,
като единственият разход, който може да бъде направен над посочената сума, е този за данък добавена стойност, се казва
в разяснение на КФН от по-рано този месец.
√ "Газпром" прекрати доставките на газ за Украйна
Това не засята транзита и засега няма проблеми за България
Доставките на природен газ за Украйна са прекратени и има опасност за зимния транзит на горивото към Европа. Това
заяви ръководителят на "Газпром" Алексей Милер, според когото причината е, че "Нафтогаз Украины" е решила да спре
предплатата за поръчания газ. Той посочи, че в 10 часа московско време са били получени последните платени количества
и до следващата вноска Русия няма да подава газ за нуждите на Украйна.
Милер обясни, че транзитът към Европа не е засегнат, но може да пострада, тъй като "още сега, преди да са настъпили
големите студове, Украйна започна да тегли газ от подземните си хранилища, които и без това не са достатъчно
запълнени".
По данни на Асоциацията на европейските оператори на подземни газови хранилища (GSE) Украйна тегли газ от 30
октомври насам и обемът, който е останал, е в рамките на 16.5 млрд. куб.м.
Милер е казвал по-рано, че за нормално изкарване на зимата без проблеми за транзита към Европа на украинците са
нужни натрупани не по-малко от 19 млрд. куб.м. През ноември украинците внесоха 400 млн. куб.м, а енергийният
министър Володимир Демчишин твърди, че страната има достатъчно резерви и без да купува нови обеми. Според него
потреблението тази зима намалява и към началото на декември ще има около 16 млрд. куб.м в газовите хранилища, което
било с 2 млрд. повече от същия период на миналата година.
Няма проблем за България
От българското Министерство на енергетиката вчера коментираха, че няма промяна в режима на работа и доставките на
природен газ по националната и транзитната газопреносна мрежа на България. Заявките на входната точка ГИС "Негру
вода" се изпълняват при договорените количества и налягания, посочиха още от министерството. Оттам също така
допълват, че налягането по транзитната мрежа, която осигурява природен газ за съседните страни и най-вече Турция, също
е в рамките на договорените параметри.
Напрежението между Русия и Украйна обаче продължи да се покачва в сряда, след като премиерът Арсений Яценюк заяви,
че ще нареди на държавната компания да спре да купува от руснаците.
"Правителството реши да нареди на "Нафтогаз" да не купува руски газ. Не става дума, че те не ни доставят, а за това, че
ние не купуваме", каза той на заседание на кабинета. "Правим го, защото цените, предложени от нашите европейски
партньори, са значително по-добри от тези на северния ни съсед", добави той. Цената за новия зимен сезон е 227.4 долара
за 1000 куб.м.
Не е ясно дали частни компании ще могат да купуват за Украйна руски газ.
Правителството декларира, че гарантира сигурен пренос към Европа. Европейската комисия коментира в следобедните
часове, че засега не се тревожи от ситуацията. Европа продължава да разчита на руски газ за около една трета от нуждите
си, а половината от него преминава през украинската преносна система.
Спрян е и вносът на въглища
Московският в. "Комерсант" твърди, че са спрени и доставките на въглища за Украйна, макар официално още да не е
обявявано подобно решение. Министърът на енергетиката Александър Новак допусна подобна мярка като ответна
реакция на това, че анексираният Крим бе оставен без ток заради взривяване на всички далекопроводи на украинска
територия. Възможно е администрацията да е възприела това като сигнал за предстоящо официално ембарго.
"Митницата не пропуска въглища нито за енергетиката, нито за кокс", казва източник от руска въглищна компания. За
транзитните товари няма проблем.
Ще поскъпнат полетите за Балканите
Украйна забранява на руски самолети да прелитат транзитно над територията й, съобщи премиерът Арсений Яценюк на
правителствено заседание, но без да посочи конкретна дата. По-късно от Киев уточниха, че това ще стане от полунощ на
26 декември.
Вече са спрени директните полети между двете държави, а според премиера властите в Русия ще бъдат уведомени за
новото решение, мотивирано от тревога, че Москва можела да използва украинското въздушно пространство за
провокации.
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В реакцията на "Росавиация" се казва, че още след свалянето на малайзийския боинг миналото лято повечето руски
компании избягват украинското небе и проблемът не е актуален за руската гражданска авиация. От "Аерофлот" обаче
казват, че летят през Украйна за дестинации като Кишинев и Букурещ.
Валерий Окулов, зам.-министър на транспорта, добави пред агенция ТАСС, че забраната ще се отрази на цените на
билетите поради удължаването на маршрутите към Балканите и Молдова.
classa.bg
√ Външният ни дълг се е увеличил с 930 млн. евро за година
Външният дълг на България се е увеличил с 930 млн. евро в края на септември на годишна база. Той се равнява на над 5,7
млрд. евро, показват данни на БНБ.
В дълга не е включена последната изненадваща емисия на външните пазари от 50 млн. евро, тъй като тя беше през
ноември.
Спрямо края на 2014 година, когато външните задължения на страната ни бяха над 6 млрд. евро, има минимално
намаление - с малко над 230 млн. евро. През януари обаче страната ни имаше голямо плащане по т. нар. облигации на
Милен Велчев, а след като емитира тройната облигационна емисия за повече от 3 млрд. евро през март, с около
половината от които погаси и спешния заем от декември, предназначен основно за плащане на гарантираните влогове в
КТБ.
През септември държавата се върна и на пазара на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, което също не е в
настоящата статистиката на БНБ. Оттогава досега обаче в повечето случаи финансовото министерство одобрява по-малко
от предложените за продан книжа. Това се случи и при последния акуцион, на който бяха продадени книжа за 26,5 млн.
лева при предложени 150 млн. лева.
√ Доларът възобнови поскъпването си
Доларът възобнови поскъпването си на фона на оптимистични данни за щатската икономика и очакванията за облекчаване
на паричната политика от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), които обезцениха еврото. Доларовият индекс се
търгува без промяна на ниво от 99.768 пункта, след като отстъпи от 8.5-месечния си връх от 100.170 пункта, след като
данните за щатското производство и инвестиционните планове на компаниите се оказаха по-добри от очакваните, което
пък е в подкрепа на вдигането на лихвите от страна на Федералния резерв. Индексът се понижи до 99.312 пункта в
предходния ден, на фона на нарастващото геополитическо напрежение след свалянето на руския изтребител от страна на
Турция, което накара инвеститорите да ограничат дългите си позиции. Еврото отново е нестабилно, след като се понижи
до най-ниското си ниво от над седем месеца. Европейската валута падна до 1.0565 спрямо долара, достигайки най-ниското
си ниво от средата на април. За последно еврото се търгуваше срещу 1.0618 долара. Спрямо йената еврото докосна
седеммесечно дъно от 129.77, преди да се върне до нивото от 130.21. Щатският долар се търгува почти без промяна спрямо
йената на ниво от 122.62 йени, след като се отдалечи от достигнатото вчера дъно от 122.26. Австралийският долар падна с
0.3% до 0.7231 щатски долара, след като изненадващо слабите инвестиционни данни нанесоха удар по перспективите за
икономически растеж на Австралия.
Вестник Сега
√ 78 язовирни стени в България са в лошо състояние
Водоемите са опасни, но никой не взима мерки
78 язовирни стени в България са в лошо състояние, е установила проверка на Върховната административна прокуратура.
От обвинението съобщават, че е констатирано още, че не се осъществява своевременно или въобще не се осъществява
техническа поддръжка и ремонти на хидротехническите съоръжения, предаде БНР.
Отново е констатирано наличие на растителност в леглата на реките и по язовирните стени, изхвърляне на битови и
строителни отпадъци в реките. Въпреки установените системно допускани нарушения, не се търси административнонаказателната отговорност на виновните лица, установяват от прокуратурата. Изготвените предложения от Върховната
административна прокуратура са 50, издадени са 25 акта за установяване на административни нарушения и 9 наказателни
постановления.
Върховната административна прокуратура е установила множество нарушения при проверка за това как се спазват Законът
за водите и Законът за защита при бедствия, съобщиха от държавното обвинение. На много места има повредени язовирни
стени и задръстени от растителност речни легла. В същото време обаче мерки не се взимат, нито пък се налагат санкции.
"При извършената контролна проверка е установено, че 90% от обектите , включени за проверка като потенциално опасни,
се припокриват с тези от проверките през есента на 2014 г., което респективно води до извода, че дадените предписания
за отстраняване на констатираните преди това нарушения не се изпълняват. Въпреки установените системно допускани
нарушения, не се ангажира административно наказателната отговорност на виновните лица. Виновните, но не наказани
лица, продължават да извършват същите нарушения", съобщават от прокуратурата.
Проверка е извършена в басейновите дирекции в Плевен, Бургас, Варна, Пловдив и Благоевград. Изводите са, че не се
осъществява своевременно или въобще не се осъществява техническа поддръжка и ремонти на хидротехническите
съоръжения, голяма част от язовирните стени продължават да са в частично-неизправно работоспособно състояние и
отново е констатирано наличие на растителност в леглата на реките и по язовирните стени, изхвърляне на битови и
строителни отпадъци в реките.
Само в района на Плевен е констатирано лошо състояние на стените на общо 47 язовира. На водоемите липсва
измервателна и контролна апаратура. В района на Сливен 8 язовира са в предаварийно състояние, а 4 са в неизправно4

неработоспособно техническо състояние. "На територията на област Ямбол са констатирани 17 язовира с проблеми в
техническото състояние", съобщават от прокуратурата. Нарушения са открити в цялата страна.
"Проверката констатира, че е налице контрол и мониторинг по спазването на изискванията на законите. Това обаче не
освобождава контролните органи от законовото им задължение да налагат административни наказания на виновните
лица при допуснати нарушения. Видно е, че съществуват повтарящи се констатации във връзка с управлението и
поддържането на водите, затова е необходимо прилагането на законоустановените санкции срещу физически и
юридически лица", съобщават от прокуратурата.
√ Онлайн платформа за достъп до информация ще заработи от юни 2017 г.
Към администрацията на Министерския съвет ще бъде създадена централизирана платформа за достъп до обществена
информация. Тя обаче ще заработи едва от средата на 2017 г. Това решиха депутатите при окончателното гласуване на
промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). На платформата ще могат да се подават заявления за
достъп до информация, които ще се публикуват заедно с решенията по тях и предоставяната обществена информация.
Освен това ще бъде създаден и портал за отворени данни, като достъпът до тази информация ще бъде безплатен. Всяка
организация от обществения сектор ще трябва ежегодно да публикува част на информационните си масиви в този портал.
Задължението влиза в сила 9 месеца след обнародването на законопроекта.
Промените предвиждат също електронен достъп до информация да се дава при поискване от заявителя, без да се изисква
електронен подпис. Измененията предвиждат по отношение на таксата за повторно използване на информация да има
горна граница, която няма да превишава материалните разходи по възпроизвеждането на информацията и нейното
предоставяне. Организациите от обществения сектор ще трябва да предоставят информация за повторно използване в
отворен и машинно четим формат, както и да я публикуват в портала за отворени данни.
Вестник Монитор
√ Борисов покани китайския премиер у нас
Премиерът Бойко Борисов покани своя китайски колега Ли Къцян да посети страната ни. Днес двамата министърпредседатели имах среща в Пекин. Борисов беше на посещение в Китай за форума ЦИЕ 16+1 и лети за България по-късно
вечерта. Къцян и родният премиер са се разбрали да задълбочат сътрудничеството си. Всичко бъдещи отношения,
включително и евентуалната китайски инвестиция в нова ядрена мощност на ниво министри.
Българският премиер изтъкна, че Китай е сред най-големите ни експортни партньори в световен мащаб. „Нашите
приоритети са увеличаване на китайските инвестиции в България, разширяване на обема и разнообразието от български
продукти на китайския пазар и стимулиране на туристическия обмен“, заяви Борисов. Той добави, че разчитаме китайските
власти да съдействат за ускоряване на процедурите за внос в Китай на български земеделски и хранителни продукти. За
момента са стартирани 21 такива процедури, а са завършени три. По време на посещението си в Китай земеделският
министър Десислава Танева връчи писмо за стартиране на 22-ра процедура - за пресни плодове. Борисов отново наблегна
на важността на инфраструктурните проекти и възможностите за развитие на транспортни коридори от Европа до Азия с
участието на България. По думите на Борисов всички български фирми, които искат да навлязат в ЕС са добре дошли да
направят свои логистични бази, заводи у нас.
Външният министър Даниел Митов пук се срещна с двама свои колеги - министъра на образованието Пан Гуйжън и
външният Ван И. С министъра на образованието Митов подписа вспоразумение за обмен в областта на образованието.
Целта му е да се подобри обмена на студенти.
С Ван И пък Митов говори за повишаване на сътрудничеството в областта на туризма, икономиката и инфраструктура.
Двамата обсъдиха и идеята за постоянен работен механизъм между двете държави в основни сфери от взаимен интерес,
които да направят отношенията много по рационални.
√ Всеки трети нашенец готов да започне бизнес
Почти всеки трети българин има желание да стане предприемач, като 27% от хората са убедени, че имат нужните умения,
за да стартират свой собствен бизнес. Това сочи проучването, проведено от компания за директни продажби в 44 държави,
като България е включена за първи път.
Една трета от сънародниците ни смятат, че превръщането им в предприемачи ще ги лиши от шефове и би ги направило понезависими, а други 33% мислят, че това би им донесло допълнителни доходи. В световен план хората, които са готови на
тази крачка, са 43%, а нивото в Европа е 38 на сто.
Българите основно се страхуват от провал и това е основната пречка пред реализацията им като самостоятелни шефове.
За трима от четирима отговорили, или 78%, страхът от провал се асоциира със страх от фалит и от икономическа криза.
Проучването показва, че 69% от европейците се притесняват от загуба на пари като предприемачи, а в световен мащаб
процентът е с един повече.
По-малко от един от десетима интервюирани смятат, че българското общество насърчава и стимулира
предприемачеството.
Вестник Стандарт
√ Павлова: МРРБ ще съдейства за съвместни проекти с Китай
Създаване на обща програма за инфраструктурните проекти между България и Китай. Около тази идея са обединиха
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и колегата ѝ Ивайло Московски на работна
среща с китайския министър на транспорта Ян Чуантан.
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Министър Павлова разясни на Ян Чуантан водещата роля на МРРБ в цялостния инвестиционен процес за проекти от всички
сфери - пътни, водни, железопътни и др. Тя изтъкна готовността си да съдейства за реализацията на съвместните
инфраструктурни проекти.
По време на срещата бе подчертано, че през България преминават няколко трансевропейски коридора и основните
трасета, които свързват Близкия изток с Европа. Общо бе и мнението, че България и Китай имат ползотворни отношения,
а срещите във формата „16+1" и реализирането на инициативата „Един пояс, един път" дават нови възможности за
развитие на отношенията между Източна Европа и Китайска народна република.
investor.bg
√ Обемът на лошите кредити спада до 4-годишно дъно
През октомври размерът на необслужваните заеми е вече 9,069 млрд. лв., след като намалява за дванадесети пореден
път, считано на годишна база
За дванадесети пореден месец обемът на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите)* записва понижение
на годишна база, с което през октомври 2015 г. размерът им се оказва най-ниският от 4 години насам. Това показват
изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).
В десетия месец на годината обемът на лошите кредити намалява с 0,1% на месечна база до 9,069 млрд. лв. от 9,078 млрд.
лв. в края на септември. Това е шестото поредно месечно понижение на размера на необслужваните заеми. Освен това
спад има в 10 от последните 12 месеца.
Спрямо октомври 2014 г. лошите и преструктурирани кредити се свиват с 909 млн. лв., или с 9,11%, за да запишат
дванадесети пореден месец на спад на годишна база.
Делът им в общия кредитен портфейл на банките се свива до най-ниското си ниво от година насам. През октомври 2015 г.
той е вече 23,7%, докато година по-рано беше 23%.
Освен това делът само на лошите жилищни кредити е най-ниският от февруари 2012 г. насам, а този на лошите
потребителски кредити се запазва на ниво от 15,9% за трети пореден месец.
Делът на лошите потребителски заеми е близък до дъното от 15,8%, достигнато през ноември 2013 г. Като абсолютна сума
необслужваните потребителски кредити намаляват с 1,39 млн. лв., или с 0,12% на месечна база. Спрямо октомври 2014 г.
стойността им се свива с 25,68 млн. лв., или с 2,14%.
През октомври 2015 г. делът на лошите жилищни заеми е 20,5% –най-ниският относителен дял от февруари 2012 г., когато
отново беше 20,5%. В абсолютен размер те се свиват с 15,8 млн. лв. или с 0,88% през месеца, до 1,777 млрд. лв. На годишна
база намаляват с 6,94%, или със 132,49 млн. лв.
За втори пореден месец заради ревизия на септемврийските данни делът на лошите фирмени заеми остава 27,6%. Това е
най-ниският дял на лошите кредити спрямо всички отпуснати заеми към бизнеса от октомври 2014 г. Сравнена със
септември сумата расте с 0,16%, или с 9,44 млн. лв., до 5,911 млрд. лв. На годишна основа обаче те се свиват с 10,91 на сто,
което е 724,26 млн. лв. в абсолютно изражение.
Обемът на лошите т. нар. други кредити намалява с 1,58 млн. лв. спрямо септември, за да достигне до 207,09 млн. лв. В
тази група заеми се причисляват всички останали видове, предоставени на домакинствата. Спрямо миналата година
лошите заеми се понижават с 11,34% или 26,501 млн. лв. И при тях делът спрямо всички останали кредити в тази категория
остава непроменен за втори пореден месец. Той е 20,5%, като се намира на най-ниското си ниво от края на миналата
година.
Размер на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите
Година

Месец

Сума в млрд. лв.

Изменение
Месечно Годишно

2014

октомври

9.978

0.053

0.196

2014

ноември

9.528

-0.450

-0.184

2014

декември

9.214

-0.314

-0.500

2015

януари

9.325

0.110

-0.379

2015

февруари

9.293

-0.032

-0.471

2015

март

9.287

-0.006

-0.420

2015

април

9.290

0.003

-0.364

2015

май

9.280

-0.010

-0.409
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2015

юни

9.169

-0.111

-0.470

2015

юли

9.112

-0.057

-0.518

2015

август

9.102

-0.010

-0.570

2015

септември

9.078

-0.024

-0.846

2015

октомври

9.069

-0.009

-0.909

Година

Дял на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите
Период

Общо

Фирмени

Потребит.

Жилищни

Други

2012

01/2012 г.

22.4%

24.0%

19.1%

20.2%

26.4%

2012

02/2012 г.

22.6%

24.2%

19.3%

20.5%

27.0%

2012

03/2012 г.

23.4%

25.5%

19.2%

20.7%

26.5%

2012

04/2012 г.

23.5%

25.6%

19.2%

20.9%

26.5%

2012

05/2012 г.

23.8%

26.1%

19.0%

21.1%

26.6%

2012

06/2012 г.

23.6%

26.1%

18.2%

21.0%

26.5%

2012

07/2012 г.

23.5%

25.9%

17.7%

21.1%

26.6%

2012

08/2012 г.

23.5%

25.9%

17.5%

21.2%

26.4%

2012

09/2012 г.

23.8%

26.6%

17.1%

21.3%

26.4%

2012

10/2012 г.

23.6%

26.3%

16.7%

21.3%

26.6%

2012

11/2012 г.

23.6%

26.2%

16.7%

21.3%

26.3%

2012

12/2012 г.

22.7%

24.9%

16.4%

21.1%

26.0%

2013

01/2013 г.

22.8%

25.0%

16.6%

21.3%

26.4%

2013

02/2013 г.

22.9%

25.1%

16.5%

21.4%

26.3%

2013

03/2013 г.

22.8%

25.0%

16.3%

21.4%

26.1%

2013

04/2013 г.

23.0%

25.3%

16.3%

21.5%

25.8%

2013

05/2013 г.

23.2%

25.4%

16.5%

21.7%

26.5%

2013

06/2013 г.

23.0%

25.3%

16.4%

21.8%

26.7%

2013

07/2013 г.

23.0%

25.2%

16.4%

21.8%

26.5%

2013

08/2013 г.

22.9%

25.1%

16.1%

22.0%

25.8%
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2013

09/2013 г.

22.9%

25.1%

16.1%

22.0%

25.6%

2013

10/2013 г.

22.9%

25.1%

16.0%

22.0%

25.6%

2013

11/2013 г.

22.8%

25.0%

15.8%

21.8%

25.5%

2013

12/2013 г.

22.6%

24.6%

16.7%

21.6%

25.8%

2014

01/2014 г.

22.7%

24.5%

16.8%

21.8%

26.7%

2014

02/2014 г.

22.8%

24.6%

16.9%

21.9%

27.2%

2014

03/2014 г.

22.5%

24.2%

16.8%

21.5%

29.1%

2014

04/2014 г.

22.3%

23.9%

16.8%

21.5%

29.3%

2014

05/2014 г.

22.3%

23.8%

16.8%

21.6%

29.1%

2014

06/2014 г.

22.2%

23.7%

16.6%

21.6%

28.8%

2014

07/2014 г.

22.2%

23.7%

16.6%

21.7%

28.7%

2014

08/2014 г.

22.4%

24.0%

16.5%

21.7%

28.9%

2014

09/2014 г.

22.8%

24.8%

16.5%

21.7%

28.9%

2014

10/2014 г.

23.0%

25.1%

16.3%

21.7%

28.7%

2014

11/2014 г.

24.8%

28.9%

16.3%

21.6%

28.4%

2014

12/2014 г.

24.0%

27.7%

16.2%

21.2%

27.7%

2015

01/2015 г.

24.5%

28.5%

16.1%

21.5%

31.2%

2015

02/2015 г.

24.5%

28.5%

16.1%

21.4%

31.1%

2015

03/2015 г.

24.4%

28.3%

16.1%

21.3%

30.5%

2015

04/2015 г.

24.4%

28.4%

16.1%

21.2%

30.3%

2015

05/2015 г.

24.5%

28.6%

16.1%

21.2%

30.0%

2015

06/2015 г.

24.1%

28.0%

15.9%

21.0%

29.2%

2015

07/2015 г.

23.9%

27.7%

16.0%

20.9%

28.9%

2015

08/2015 г.

23.9%

27.8%

15.9%

20.8%

28.6%

2015

09/2015 г.

23.8%

27.6%

15.9%

20.6%

28.0%

2015

10/2015 г.

23.7%

27.6%

15.9%

20.5%

28.0%

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като
необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба №
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9 на БНБ. За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни
данни за класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.
√ БЛС иска Здравната каса да увеличи броя на направленията за декември
Съсловната организация не намира разумно обяснение за решението на НЗОК да намали с около 20% регулативните
стандарти
Българският лекарски съюз (БЛСЧ поиска Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да увеличи броя на
направленията за декември.
БЛС не намира разумно обяснение на решението на Здравната каса да намали с около 20% регулативните стандарти на
лекарите от извънбоничната помощ за четвъртото тримесечие на тази година. Това се казва в писмо на председателя на
лекарския съюз д-р Венцислав Грозев, публикувано на сайта на съсловната организация. Според него от данните за
бюджетното изпълнение на Касата е видно, че не се очаква преразход в първичната и специализираната извънболнична
дейност, както и при медико-диагностичните дейности.
„С цел да се осигури нормална дейност на лечебните заведения при обслужването на здравноосигурените лица,
настоявам да се отпуснат допълнително, чрез РЗОК, брой направления за специализирани медицински дейности и
стойности за медико-диагностичните дейности и същите да бъдат разпределени на изпълнителните на медицински
дейности за месец декември на настоящата година“, се посочва в писмото, адресирано до управителя на НЗОК д-р Глинка
Комитов и председателя на Надзорния съвет Кирил Ананиев.
В писмото се уточнява и че не бива да бъдат налагани санкции на лекарите, докато не се установи по безспорен начин, че
вследствие на превишаване на регулативните стандарти е настъпило увреждане на бюджета на НЗОК.
√ България предлага на китайския бизнес достъп до пазара на ЕС
Надяваме се Китай да ускори процедурата за разрешение на внос на български храни, коментира премиерът Борисов
в Пекин
Китай е първостепенен партньор на България и има големи възможности за задълбочаване на сътрудничеството между
двете държави, коментира българският премиер Бойко Борисов по време на среща с китайския си колега Ли Къцян в Пекин.
Страната ни гледа позитивно на китайските фирми с интерес към пазарите в ЕС, които могат да установят свои
представителства, логистични бази, както и производствени мощности и центрове у нас, стана ясно още след срещата на
двамата премиери.
„Нашите приоритети са увеличаване на китайските инвестиции в България, разширяване на обема и разнообразието от
български продукти на китайския пазар и стимулиране на туристическия обмен“, обясни Борисов, цитиран от
правителствената пресслужба.
Страната ни се надява Китай да ускори и процедурите за внос на български земеделски и хранителни продукти, а също
така и да бъдат намерени взаимноизгодни модели за успешно изпълнение на приоритетни инфраструктурни проекти,
смята още той.
Китай е първата държава извън ЕС, която допринася за реализацията на Плана "Юнкер" - инвестиционния план за
съживяване на европейската икономика, отбеляза Бойко Борисов по време на бизнес форум в Шанхай. Той очаква
събитието да даде импулс на нови бизнес партньорства, които да бъдат от интерес и за двете страни.
По време на визитата си в Китай премиерът Борисов изрази подкрепа за лансираната от президента Си Дзинпин
инициатива за изграждане на нов път на коприната „Един пояс, един път”. Според него е добре да се търси синергията
между тази инициатива, формата „16+1“ (Китай и 16-те държави от Централна и Източна Европа) и новата платформа за
свързаност ЕС-Китай.
√ България е една от страните в ЕС с най-висок дял на приходите от екотакси
През 2013 г. от екологични данъци и такси в страната са събрани над 1,17 млрд. евро, сочат данните на Евростат
България е една от страните в ЕС с най-висок дял на екологичните такси и данъци от общите данъчни приходи, сочат
данните на Евростат за 2013 година. Според тях страната ни се нарежда на второ място след Словения с дял от 10,1% на
екологичните данъци. За лидера в тази своеобразна класация този процент е 10,5 на сто.
Според данните на европейската статистическа служба приходите от екологичните налози у нас почти са се удвоили за
десет години – от 542 млн. евро през 2003 година до малко над 1,17 млрд. евро през 2013 година.
През 2013 г. в ЕС са събрани общо 330,1 млрд. евро от налози в полза на опазването на околната среда. Спрямо 2003 г.
средствата растат – тогава са били набрани 272 млрд. евро, но като дял от общите данъчни приходи намаляват – от 6,9%
до 6,3%.
Събираните приходи от екологични данъци и такси са над средното за общността и имат голямо значение и за Хърватия,
където те формират 9,6% от общите данъчни приходи, Холандия (9%) и Дания (8,9%).
Според целите в стратегията Европа 2020, залагаща на по-енергийно ефективен ЕС, данъчните приходи от екология трябва
да са поне 10%.
Към 2013 г. обаче процентът варира силно в различните държави от общността и само две – България и Словения реално
изпълняват плановете на Брюксел. Най-ниски са равнищата в Белгия и Франция, където приходите от екологични такси и
данъци са 4,5 на сто от общите данъчни приходи.
Като цяло 77% от приходите от екотакси и данъци идват от сектора на енергетиката. Най-голям е делът им в Литва (94%) и
в Чехия и Люксембург (по 93%). Налозите върху транспорта заемат второ място с 20%, а тези за замърсители и за
експлоатация на ресурси – 3%.
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Данните на Евростат за България показват, че приходите от енергетиката заемат дял от 88% от всички приходи от
екологичните данъци и такси, а от транспорта – към 10 на сто.
√ Концепция предвижда още 30 хил. софтуерни специалисти у нас до 2030 г.
Част от мерките по правителствената програма ще бъдат финансирани по ОП "Наука"
Обучението на още 30 хил. софтуерни специалисти в България в следващите 15 години залага нова концепция, разработена
от Министерския съвет. Документът е отговор на оплакванията на ИТ бизнеса у нас от липсата на достатъчно специалисти
в сферата.
За да бъдат осъщeствени плановете, са предвидени мерки не само в университети, предлагащи обучение на ИТ
специалисти, но и в гимназиите, като целта е да събудят интереса на младежите. Част от планираните действия ще бъдат
финансирани по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020.
По отношение на средното образование програмата предлага на първо време извънкласни обучения в природоматематическите и другите големи гимназии в страната. Това може да стане още през следващата учебна година, смятат
авторите на проекта.
Учениците могат да бъдат привлечени още и чрез съществуващата и в момента мрежа за кариерно ориентиране на
ученици, която има офиси във всички областни градове.
Допълнително Концепцията предвижда оценка и съответно - подобряване на качеството на обучението в
професионалните гимназии, които прeдлагат направлението "Компютърни науки" в своите програми.
В опит за намаляване на липсата на софтуерни специалисти на трудовия пазар ще бъде въведена и професионалната
квалификация "младши програмист" за учениците от 9 -12 клас в големите градове в страната. Целта на тази мярка е
младежите да продължат висшето си образование в сферата, но едновременно с това да работят и като младши
специалисти с ограничено работно време.
Първите пилотни центрове по тази мярка могат да започнат работа през септември 2016 г. за около 600 ученици, са
плановете на правителството.
По отношение на държавните висши училища се предвижда повишаване на обявените бройки за прием на студенти и
разширяване на материалната база, където това е проблем. Критерий за избор на висши училища, чийто капацитет ще
бъде повишаван, е те да са държавни и да имат най-високия рейтинг по професионалните направления "Компютърна и
комуникационна техника" (5,3) и "Информатика и компютърни науки (4,6). Те трябва да бъдат разположени и в град със
силно развита софтуерна индустрия и да са изпълнили в пълен размер план-приема си за 2015 година.
Концепцията предвижда още адекватно финансиране на обучаващите звена в университетите, както и повишаването на
квалификацията на преподавателите по математика, за да има по-добра подготовка на учениците още в началното и в
средното образование.
Сред мерките е и извършване на анализ за нуждата от свързани с ИТ специалисти, различни от програмистите. На база на
получените данни ще се предприемат съответните мерки за насърчаване на системата на висшето образование за
обучение на нужните специалисти.
√ Готов е графикът за прием на проекти по Програмата за селските райони
През март 2016 г. ще се приемат проекти за агроекология и биоземеделие
Публикуван е графикът за прием на заявления за 2016 година по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 20142020 г.
Очаква се още от януари да започне прием по подмярка 19.2 "Стратегии за водено от общностите местно развитие"
(ЛИДЕР), съобщи Държавен фонд "Земеделие".
От март е предвидено да стартират мерките „Агроекология и климат“, „Биологично земеделие“ и „Хуманно отношение
към животните“.
През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства".
Земеделските стопани, които имат интерес към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, ще могат да кандидатстват през юни.
Кандидатите по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства ще подават заявления през юли.
През септември и октомври ще има прием по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“.
По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ заявления ще се приемат в края на
годината.
manager.bg
√ Борисов иска засилване на китайските инвестиции у нас
Китай е наш първостепенен партньор в Азия и считаме, че е наличен широк спектър от възможности за разширяване и
задълбочаване на нашето сътрудничество. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на среща с
китайския си колега Ли Къцян в Пекин, цитиран от пратеник на БТА.
Българският премиер изтъкна, че Китай е сред най-големите ни експортни партньори не само в Азия, но и в световен
мащаб.
„Нашите приоритети са увеличаване на китайските инвестиции в България, разширяване на обема и разнообразието от
български продукти на китайския пазар и стимулиране на туристическия обмен", заяви Борисов.
Той добави, че разчитаме китайските власти да съдействат за ускоряване на процедурите за внос в Китай на български
земеделски и хранителни продукти. Според премиера, може да се потърсят взаимноизгодни модели за успешното
10

изпълнение на приоритетни инфраструктурни проекти. Също така гледаме позитивно на китайските фирми с интерес към
пазарите на ЕС, които могат да установят свои представителства, логистични бази, производствени мощности и центрове
у нас.
Премиерът Борисов отбеляза проведения българо-китайски инвестиционен форум в Шанхай и изрази очакване той да
даде импулс на нови бизнес партньорства от интерес за двете страни.
Българският министър-председател даде висока оценка за организацията и постигнатите резултати от 4-ата среща на
правителствените ръководители на страните от ЦИЕ и Китай в Суджоу.
„Искам да Ви поздравя за далновидното отношение към страните от нашата част на Европа и Балканите. Десетилетия наред
Балканският полуостров е бил средище на напрежение и войни и в голямата си част е много по-изостанал от другите страни
в Европа. Фактът, че едните са членове на ЕС, а другите не са, че едните са членове на НАТО, а другите не са, на практика
допринася за по-голямото разделение. С формата 16+1 и с Вашето лично отношение могат да се регулират някои от
неравенствата, да се изравнят възможностите", отбеляза по време на срещата премиерът Борисов.
Той акцентира също така върху стратегическо партньорство ЕС-Китай. Министър-председателят приветства решението на
Китай да стане първата държава извън ЕС с принос към Инвестиционния план за Европа (планът Юнкер) и изрази желание
да се обсъдят възможни съвместни проекти по тази линия. Премиерът Борисов изрази подкрепа за лансираната от
президента Си Дзинпин инициатива за изграждане на нов път на коприната „Един пояс, един път". Според него е добре да
се търси синергията между тази инициатива, „16+1" и новата платформа за свързаност ЕС-Китай.
Премиерът Бойко Борисов отбеляза и интереса на България от задълбочаване на двустранното сътрудничеството в
културата, образованието, науката и технологиите. Министър-председателят посочи, че предвид предстоящото
председателство на България на ЕС през 2018 г. подготвяме много сериозно присъствие с културни прояви в страните от
ЕС и в някои световни столици, между които задължително ще е и Пекин.
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