Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТА
√ Предстоящи събития за 27 ноември
Асоциацията 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 днес в Парк-хотел Кюстендил, от 10.00 часа.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Парламентът обсъжда извънредно бюджета на Здравата каса на 1 декември
НС ще проведе извънредно заседание на 1 декември. Това стана след като депутатите гласуваха предложението с 108
гласа „за”, 18 „против” и 14 „въздържали се”.
Заседанието ще започне от 11.00 часа и ще продължи до 19.00 часа. Първата точка от дневния ред на депутатите ще бъде
законопроектът за бюджета на НЗОК за 2016 година. Втора точка ще бъде гласуването на бюджета на ДОО, а трета – на
държавния бюджет на България за 2016.
√ С влак от Пекин до София за 35 часа
България предложи трасе за товарни превози от Русе през Варна с ферибот до Грузия, Азербайджан, Казахстан до Китай
Най-краткият път за скоростна железница от Китай до България е през Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция
и България. Ако тя е за скорост от 300 км в час, пътуването от Пекин до София ще бъде 35 часа при 20-25 часа със самолет
и 130 часа с кола при разстояние от 10 300 км.
Идеята за влак стрела бе обсъждана при посещението на премиера Бойко Борисов в Китай.
Такъв проект и преди е дебатиран, като бе оценен на 17 млрд. долара, а срокът за построяването - 10 г.
Идеята за трансконтинентална железница по Пътя на коприната е от 2010 г., донесе я в София след визита в Пекин
тогавашният министър на транспорта Александър Цветков. Вече 5 години тя престоява във фризера.
“24 часа” помоли експерти в жп транспорта да направят предполагаемо трасе по най-късия път и да изчислят времето за
изминаването му с 300 км в час. Те начертаха и трасе, което може да мине през Иран.
Според карта, публикувана от агенция Синхуа, пътят на коприната започва от древната столица Сиан, простира се на
югозапад към Централна Азия, Ирак, Сирия и Турция.
От Истанбул минава през Босфора и се насочва към България, Румъния, Чехия и Германия. Достигайки Дуисбург, завива
към Ротердам в Холандия, откъдето се насочва към Венеция. Там ще се събере с морския път на коприната.
От Национална компания “Железопътна инфраструктура” заявиха, че Китай планира фонд от 16,3 млрд. долара за
изграждане на инфраструктура, свързваща пазарите ѝ с три континента и продължава с плановете си за съживяване на
търговския маршрут Път на коприната. Дори той е посочен като национална стратегия.
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Симеон Ананиев от клъстера “Зелен транспорт” обяснява, че от скоростното трасе могат да се възползват пълноценно
пътнически влакове. Нямало вагони за скорости от 300 км в час, които да превозват товари. Освен това трябва и съгласието
на държавите, през които минава този жп коридор.
Въпреки че като цяло идеята изглежда граничеща с фантастиката, реално на части тя се осъществява - с по-ниски скорости
и с по-малко пари.
“Ние работим по направлението към Турция и към Сърбия. Така че към 2020 г. да бъдем готови с обновен железен път за
скорости от 160 км в час от турската граница до Сърбия”, каза зам.-министърът на транспорта Антон Гинев.
Сърбите също модернизират жп линията от Калотина до Ниш и до 2020 г. ще се готови. След Ниш линиите са им модерни.
Турция почти построи скоростна железница от Анкара до Истанбул със скорости от 250 км в час и с тунел под Босфора.
Тунелът през деня е метро, а вечер пускат товарни превози. За пътническите превози ще се строи нов, трети мост над
Босфора.
Зам. генералният директор на Националната компания “Железопътна инфраструктура” Христо Алексиев казва, че Турция
вече започва проект за увеличаване на скоростите по трасето от Истанбул до Капъкуле. Първоначално се е предвиждало
то да е за 250 км в час, но е поправено на 200 км. Така че до 2020 г. от Анкара до Будапеща ще има влакове, които да се
движат със скорост от 160-200 км.
И по българския железен път, който в момента се модернизира, има участъци, в които скоростите ще бъдат 200 км в час,
казва Алексиев.
Българската делегация в Пекин лансира и друга идея, която също е по пътя на коприната. Тя е за трасе за придвижване на
товари, което да започне от Русе. След това във Варна влаковете се качват на ферибот за Поти, Грузия. Оттам продължават
до Тбилиси, към Баку и на ферибот през Каспийско море до Актау в Казахстан. Последната спирка е Досук в Китай.
Затова се търсят китайски инвеститори, които да обновят първата у нас жп линия между Русе и Варна.
Нейната дължина е 227 километра, а скоростите по нея в момента са около 45 км в час. Предвижда се да се вдигнат до 160
км. За целта ще са необходими 383 млн. евро.
“Имаме прекрасен фериботен комплекс, ако се обнови жп линията, то може да се направи трасе за товарни превози до
Китай, а от Русе и към Европа, казва Антон Гинев.
До 2020 г. жп линия за 160 км от границата с Турция до Сърбия
До 2020 г. България ще има скоростна линия за 160 км в час от турската до сръбската граница. Това каза за “24 часа”
зам.генералният директор на Националната компания “Железопътна инфраструктура” Христо Алексиев.
По трасето от Свиленград до Пловдив са приети всички участъци, които се обновяват с пари по Оперативна програма
“Транспорт”. До средата на следващата година ще бъде завършен участъкът от Септември до Турция.
За жп трасето София - Елин Пелин тече избор на строител. А за най-тежкия планински участък - от Елин Пелин до Септември,
избор на строител ще се обяви догодина. Той е със 17 км тунели.
Завършените участъци, а и тези, които ще се строят, са за скорост от 160 км в час, на немалко от тях може да се развиват и
200 км, оборудвани са с най-модерните системи за телекомуникация и сигнализация.
И докато сърбите обновяват жп линията Ниш - Калотина, ние пък започваме участъка от София до границата. В средата на
2016 г. ще бъде пуснат конкурс за избор на строител за София - Волуяк, включително и коловозното развитие на
Централната гара в София, а до 2020 г. ще бъде завършена и линията до Калотина.
От пристанището в Русе тръгват влакове с ремаркета на тирове и кораби с контейнери
Пристанището в Русе се превръща в транспортен център за интермодални превози.
От февруари спедиторската компания Schenker, автомобилният превозвач ПИМК и пристанище Русе-изток превозват в
блок влакове ремаркета на тирове (трейлери) до Нюрнберг. Започнало се е тестово, обяснява шефът на порта Петър
Драгошинов, и вече над 10 пъти се е качил оборотът.
Възможността за превоз е за 68 ремаркета. Така че идеята да се качат тирове върху влакове, която е от 2005 г., донякъде е
осъществена.
Линията е 1 път седмично. Влакът е на Schenker, а превозите се осигуряват от автомобилната фирма.
Логистичната компания пък вози с втори блок влак контейнери от Русе до Куртич, Северозападната част на Румъния.
Третата линия е превоз на 20-футови контейнери с кораб от Русе до Нови Сад.
От октомври са започнали 2 пъти в месеца и ро-ро превози от Русе до Пасау. С катамаран се превозват селскостопанска и
строителна техника и други машини.
Шефът на пристанището казва, че се обмисля догодина да се пусне още един блок влак към Западна Европа, с който да
могат да се превозват както контейнери, така и ремаркета.
Драгошинов смята, че още не е разработено направлението Север-Юг към Полша и оттам към прибалтийските републики.

√ Делян Добрев: При спиране на газа ще се наложат ограничения
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"От газовото хранилище в Чирен могат да се точат до 4-5 млн. кубика газ дневно, а от Гърция могат да идват още максимум
2. В същото време консумацията на синьото гориво у нас вчера е била 9 млн. кубика. При някакви сътресения и спиране
ще трябва да ограничим някои от консуматорите". Това призна в студиото на „Лице в лице” на bTVпредседателят на
енергийната комисия в парламента Делян Добрев.
Той призна за рисковете след спирането на руските газови доставки за Украйна, след като преди това коментираше, че не
очаква проблеми, тъй като ситуацията в момента е много по-различна от тази при предишното мащабно спиране от 2009
г., когато икономиката ни понесе сериозни щети.
"На този етап спадане на налягането няма, тоест Украйна не използва транзита за своята икономика.
През 2009 г. Украйна имаше само един източник – Русия. В момента Украйна от повече от година има алтернативни
източници на газ – повече от 50% идват през Полша и Словакия”, посочи Добрев и допълни, че украинските хранилища са
с пълен капацитет и са 30 пъти по-големи от Чирен.
По думите му преди 6 години страната ни не е имала договор за реверсивни доставки с Гърция и възможностите за
използването на Чирен са били по-ограничени.
Добрев отбеляза, че в момента основен проблем е, че няма алтернатива. „Връзките (със съседните държави – б.р.) дори
да ги има, няма газ”, посочи бившият енергиен министър, който припомни, че каспийският газ ще стигне до Европа чак
през 2019 г., а втечненият не дава достатъчно конкурентна цена.
„Най-голямата енергийна сигурност са находища в България”, подчерта депутатът от ГЕРБ. Той напомни, че през 2012 г. е
бил сключен договор за проучване на черноморския блок „Хан Аспарух”, като до момента са направени изключително
подробни проучвания и през февруари ще има проучвателен сондаж. Добрев посочи, че в румънския блок, който е помалък от нашия, са били открити 84 млрд. кубически метра газ, който би стигнал за нуждите на България за 25 години
напред.
До няколко седмици се очаква подписване на договор за проучване на още един блок – „Силистар”.
√ По-малко бюрокрация при европроектите
Европейският парламент прие инициираната от българския депутат Андрей Новаков резолюция за намаляване на
бюрокрацията в еврофинансирането.
С одобрението на 92% от евродепутатите се прие резолюцията за намаляване на административната тежест при работата
с европроекти.
Документът, приет на пленарно заседание в Страсбург, адресира най-болезнените проблеми за бизнеса и общините, за
които евросредствата са важен източник на инвестиции.
В резолюцията евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков предлага да се намалят драстично излишните изисквания при
кандидатстването за финансиране, изпълнението на проектите и контрола така, че бенефициентите да предоставят помалко документи, да губят по-малко време и средства. Новаков настоява Европейската комисия да предприеме решителни
действия за въвеждане на система за единен одит, с което да спести на фирмите стотици часове труд и ресурси, които в
момента се полагат за различни одити по различно време.
"Често бюрократичните пречки са толкова много, а административните процедури толкова тежки, че отказват бизнеса и
общините да кандидатстват по европроекти или ги карат да прибягват до скъпо платени консултанти", коментира Новаков
преди гласуването на резолюцията.
Стандартизирани обществени поръчки в ЕС, използване на достъпен език, прекратяване на честите промени в правилата
за кандидатстване, управление и отчитане на проектите и преминаване към изцяло електронни услуги по еврофондовете
са само част от мерките, за които настоява Новаков.
Вестник Труд
√ 7% лихва за потребителски заеми в евро
Потребителските кредити в евро са поевтинели най-много за последните 12 месеца. През октомври средната лихва по тези
заеми се е понижила до 7,05%, което е с почти 2 процентни пункта (п.п.) по-малко в сравнение със същия месец на 2014 г.
Това показва статистиката на БНБ. Потребителските заеми в левове остават значително по-скъпи. Средната лихва при тях е
намаляла до 10,5%, което е спад от само 0,6 п.п. на годишна база.
Данните показват, че търсенето на заеми с цел потребление е почти замръзнало на миналогодишното ниво. През октомври
общата сума на тези кредити е била 7,38 млрд. лв., което е с едва 0,5% повече спрямо същия период на м.г.
При жилищните кредити лихвите продължават да се понижават. При заемите в левове средната им стойност вече е 5,60%,
а за тези в евро - 5,95%. И при двете валути поевтиняването е с около 1 п.п. на годишна база. На месечна обаче ипотечните
кредити поскъпват минимално в сравнение със септемврийските им нива.
Банките продължават да намаляват и лихвите по депозитите. Средната годишна доходност на направените през октомври
срочни влогове в левове е била 1,41% при 2,65% година по-рано. При влоговете в евро лихвите са се понижили от 2,49 до
1,21%.
При кредитите и влоговете за бизнеса лихвите също продължават да се понижават. Според банкерите трендът ще се запази
и през 2016 г. Преди дни подуправителят на БНБ Калин Христов прогнозира, че догодина лихвите ще намалеят с около
0,7% и ще гравитират около нулата, но няма да се стигне до отрицателни лихви за домакинствата.
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√ Всеки трети земеделец е в пенсионна възраст
Над една трета от фермерите в България са в пенсионна възраст. Едва 6,4% са под 35 години. Това показват данните на
Евростат, които са за 2013 г., но бяха публикувани за първи път вчера. Тенденцията в останалите страни от ЕС е подобна.
Земеделските производители са най-възрастни в Португалия, където половината от тях са над 65 години.
В периода 2003-2013 г. обработваемата земеделска площ в България се е увеличила с 60% и е стигнала 4,650 млн. хектара.
По този показател заемаме първо място в ЕС. Причината за ръста обаче е, че след 2010 г. в статистиката влизат и данните
не само за частните, но и за общинските селскостопански земи, обясняват от Евростат.
От данните личи и сериозното окрупняване на сектора. В периода 2003-2013 г. земеделските стопанства у нас са намалели
с почти 62% и броят им се е свил до 254 400. За същото десетилетие средната площ, която се обработва от един собственик
се е увеличила от 4,4 хектара до 18,3 хектара.
Подобна концентрация се забелязва в целия ЕС. Около 4 млн. стопанства са изчезнали през наблюдаваното десетилетие,
а размерът на общата обработваема площ се е запазил. В ЕС през 2013 г. един производител обработва средно 16,1 хектара
или с 38% повече спрямо 2003 г.
√ Дянков: Целият парламент трябва да се бори за намаляването на дефицита
Министерството на финансите, както и целият парламент трябва да се борят за намаляването на дефицита. Това коментира
финансовият министър в първия кабинет на Бойко Борисов Симеон Дянков.
"Вече не сме в кризата на еврозоната от преди няколко години. Няма причина нашият дефицит да бъде на нива от 2-3%,
както е в момента. Трябва да се стремим той да бъде под 1%. Не виждам причини той да е по-голям", заявява той.
По думите му постигането на такъв нисък дефицит отчасти е трудно, защото днешното правителство е коалиционно. "Но
всички трябва да разберат, че финансовата дисциплина помага на всички партии, а не само на тази, която в момента е на
власт, имам предвид главно ГЕРБ. Всички бъдещи правителства ще се борят с този проблем. Той не се решава нито за еднадве години, нито в бъдеще правителствата ще се отърсят от него", посочва Дянков, цитиран от БГНЕС.
"В интерес на всички политици е България да бъде финансова стабилност. Страната ни трябва да се върне към финансовата
дисциплина, която съществуваше до 2012 г. - началото на 2013 г. Досега икономистите не са измислили алтернатива на
политиката на спазване на финансова дисциплина. Ако има някаква алтернатива, то тя предстои да се измисли.
Междувременно тези, които са тръгнали по друг път обикновено са стигнали до „гръцки сценарий“. Ако не „гръцки
сценарий“, то поне до доста тежка и икономическа криза. Защото финансовите кризи водят след тях и до икономически
кризи. България е далеч от „гръцкия сценарий“, макар че в последните две години дългът ни се удвои. В момента той е
около 30%, много по-малък от този на Гърция. По-притеснителното е, че с този дълг идват и много по-големи лихви. А
лихвите на всеки следващ бюджет влияят и изместват вниманието на бюджета от социални проблеми към чисто финансови
проблеми, които не са необходими. Но, не България е далеч от Гърция", казва в заключение бившият финансов министър.
Вестник Капитал Daily
√ ЕК: Банките и регулаторите продължават да са риск за икономиката
Междуфирмената задлъжнялост и пазарът на труда също носят несигурност според доклада към механизма за ранно
предупреждение
Въпреки стабилизирането на финансовия сектор през 2015 г. той продължава да представлява сериозен риск пред
нормалното функциониране на икономиката на България. Това е заключението на Европейската комисия, записано в
доклада към механизма за ранно предупреждение (AMR), който е първата стъпка от процедурата за установяване на
макроикономически дисбаланси.
И докато в банковия сектор има известно подобрение спрямо предходната година, проблемите в институциите и
регулаторите, които се видяха ясно с фалита Корпоративна търговска банка (КТБ), все още не са решени адекватно, пише
в новия документ от Брюксел.
През февруари 2015 г. ЕК премести България от групата с най-леки макроикономически дисбаланси в групата с прекомерни
дисбаланси, за които се изискват решителни политически действия и специален мониторинг. Като причини тогава отново
бяха изтъкнати проблемите на банките основно с български капитал, както и финансовите регулатори, които позволиха
това да се случи. Заради този срив при започването на новия годишен цикъл страната ни остава в категорията на
държавите, които ще бъдат наблюдавани по-задълбочено.
Къде са проблемите
Наред с банковите, институционалните и регулаторните проблеми комисията продължава да отчита слабости в още
няколко показателя. Отклонения от индикативните стойности са отчетени при нетната инвестиционна позиция на страната,
дълга на частния сектор, разходите за труд и безработицата.
Дългът на частния сектор, концентриран основно в нефинансовия корпоративен сектор, остава висок. В доклада се
посочва, че натискът за намаляване на тези задължения може да се отрази негативно върху инвестициите и икономическия
растеж в краткосрочен план. Препоръката на комисията е да се обърне специално внимание от страна на правителството
и да се намери адекватен начин този проблем да започне да се решава. Във връзка с това се обръща внимание и на
неефективната процедура по несъстоятелност в България, което всъщност бави решаването на проблема с прекомерната
междуфирмена задлъжнялост. От тук идва и проблемът, че страната става все по-непривлекателна за инвеститорите.
Вървейки по веригата бизнес среда – инвестиции, комисията обръща внимание, че България упорито не решава
структурните проблеми с пазара на труда, което пък води до увеличаване на трайната безработица (над една година).
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Отчита се разминаването между търсенето на бизнеса и квалификацията на работната ръка. Това води до неефективното
използване на човешкия капитал, а оттам и до по-високи икономически и социални разходи.
Общ поглед
В доклада се посочва още, че като цяло държавите членки продължават усилията си за преодоляване на
макроикономическите дисбаланси, установени през предходните години. Въпреки това съществуват области, при които
напредъкът не е достатъчен и дори се появяват нови проблеми. Слабостите, свързани с високи равнища на задлъжнялост,
представляват риск в условията на слабо вътрешно търсене, смятат експертите. Добрите новини са, че като цяло
еврозоната отбелязва един от най-големите излишъци по текущи сметки в света. Независимо че по-ниските цени на
суровините и понижаването на обменния курс на еврото допринесоха за подобряване на търговския баланс, излишъкът се
дължи и повечето вътрешни спестявания вместо инвестиции.
През 2016 г. комисията ще направи задълбочен преглед на групата от 18 държави с установени рискове, за да се прецени
дали те са прекомерни. За първи път в нея влизат Естония и Австрия. Останалите са Белгия, България, Франция, Германия,
Хърватия, Италия, Унгария, Ирландия, Холандия, Португалия, Румъния, Испания, Словения, Финландия, Швеция и
Великобритания. Положението на Кипър ще бъде оценено, след като страната излезе от програмата за финансова помощ
— това е насрочено за март 2016 г.
Какво следва
През февруари комисията ще обяви резултатите от задълбочения си преглед и тогава ще стане ясно дали България ще
остане в най-тежката пета група – само едно ниво преди нивото, при което се предвиждат дори финансови санкции.
Няколко месеца след това ЕК ще обяви препоръките си към държавите, при които са установени прекомерни дисбаланси,
а в рамките на бюджетната процедура България ще трябва да представи мерките, които ще предприеме за справяне с
дисбалансите.
√ БНБ въвежда отрицателни лихви за свръхрезервите на банките
Целта е БНБ да спре трупането на излишна ликвидност на баланса й, а ефектът може да е да стимулира банките да
кредитирата проблеми за България
Българската народна банка (БНБ) въвежда отрицателна лихва за свръхрезервите, които търговските банки държат в нея.
Промяната влиза в сила от 4 януари 2016 г. като предпазна мярка срещу рязкото увеличение на средствата, насочвани към
БНБ, след като ЕЦБ въведе отрицателни лихви още в края на миналата година. Стъпката бе очаквана и като цяло е в помалко негативния вариант за местните банки, тъй като решението на регулатора можеше да обхване и минималните
задължителни резерви. Въпреки това обаче мярката ще затрудни допълнително управлението на ликвидността на банките
и ще намали рентабилността им. Очакванията са отрицателните лихви да дадат стимул на банките да потърсят алтернативи
в какво да влагат свръхрезервите си и да кредитират повече. Засега пълният текст на новата наредба на БНБ, както и
конкретният размер на отицателния процент не са обявени на сайта на централната банка.
Очаквана стъпка
Трупането на прекомерни резерви от страна на търговските банки в БНБ е практика, която се изостри през миналата година,
след като Европейската централна банка (ЕЦБ) първа въведе отрицателни лихви, за да стимулира икономическия растеж.
В същото време застиналото кредитиране и устойчивото нарастване на депозити в местните банки създаде дисбаланси и
проблеми за банките в управляването на ликвидността. Така за тях бе най-изгодно да депозират излишъците в сметките
си в централната банка, където превеждат и минималните задължителни резерви.
Ако към края на 2014 г. свръхрезервите на банките, оценени чрез превишаване на поддържаните в БНБ средства по сметки
за изпълнение на задължителните минимални резерви над изискуемия минимум е било среднодневно от порядъка на
56.6%, то през май тази година съотношението е 90.6% (виж графиката). Това натоварва самата централна банка и наред с
това я изправя пред риска от загуби, тъй като на свой ред БНБ е задължена да инвестира тази ликвидност, а ДЦК на много
развити държави вече също са с отрицателна доходност в късия край на кривата.
Решението идва насред спекулациите дали ЕЦБ, която в момента изисква 0.2% от банките да държат свободните си
наличности при нея, няма да вземе решение да влезе още по- дълбоко в отрицателната територия.
Другите промени
Отрицателните лихви се въвеждат за пръв път в историята на БНБ и са част от пакет промени, преобразяващи Наребда 21
за минималните задължителни резерви. Другата обявена промяна е отмяната на признаването за резервни активи на
средства на банките по сметки в националния системен компонент TARGET2-BNB. Досега чрез тях можеха да се покрият до
10% от минималните задължителни резерви. Предвид обема на резервите обаче това едва ли ще е проблем за банките.
Освен това БНБ обяви, че ще направи и промени в лихвените проценти, приложими като санкция за неизпълнение от
банките на изискванията за задължителни минимални резерви.
classa.bg
√ Полетите от Русия до България поскъпват
Полетите от Русия до България ще се увеличат с около час и ще станат по-скъпи. Причината е решението на Украйна да
затвори за руски самолети въздушното си пространство от 26 ноември.
Мярката засяга руските превозвачи и ще се отрази най-тежко на страни като Молдова, Румъния и България. Заради
забраната, авиокомпаниите трябва да преизчислят значително по-дълги обходни маршрути, съобщава БТВ.
5

Частично ще се оскъпят и удължат полетите между Руската федерация и Италия, Турция или Гърция. С по-дългия полет
идват и по-високите разходи за гориво.
Вестник Сега
√ Депутатите готвят голямо прекрояване на разходи в бюджет 2016
Партиите сипят предложения за нови харчове за сметка на рекордните капиталови разходи
Второто четене на проектобюджет 2016 ще премине под сериозен натиск за допускане на допълнителни и разместване на
съществуващи разходи. Партиите готвят солидно количество нови предложения, използвайки като източник на
вдъхновение и на средства рекордния размер на заложените капиталови разходи. Това признаха самите депутати.
Бюджетът за идната година се очаква да бъде приет идната седмица.
Финансовото министерство предложи дефицитът по консолидираната фискална програма за 2016 г. да е максимум 2% и
поне засега в парламента има консенсус за спазване на този таван. Но депутатите вече търсят и намират вратички за
налагане на допълнителни разходи за сметка на други. За догодина за строителство и придобиване на активи са
предвидени рекордно много средства - близо 2,6 млрд. лв., с 1.7 млрд. повече от тази година. И тъй като не е съвсем ясно
за какво ще се харчат толкова много пари, парламентарните групи започнаха да предлагат други разходи за сметка на
намаляване на това перо.
БСП например иска 1.5 млрд. лв., да отидат в инвестиционен фонд, който да се изразходва за проекти по подобие на
инвестиционната програма на кабинета "Орешарски". "Нормално е да се даде възможност на общините да се състезават
за този значим ресурс", обясни Румен Гечев. Левицата има и други идеи - завишаване на субсидията за БАН, повече разходи
за плана за заетостта и др.
ДПС също ще настоява част от капиталовите разходи да отидат за конкретно посочени програми. Реформаторският блок
пък ще се бори за още 100 млн. лв. за образованието при реализирани икономии по централния бюджет, съобщи Димитър
Танев. Блокът предлага и студентските общежития да се възползват от програмата за безплатно саниране на
многофамилни жилища догодина. Има и искания за повече пари за ин-витро процедури и за ваучери за храна на
работници.
Както "Сега" писа, близо 400 млн. лв. от извънредните капиталови разходи ще отидат за разплащане на наддоговорени
проекти по еврофондовете и такива, за които средствата няма да бъдат възстановени от ЕС. Вчера бюджетната комисия в
НС прие на второ четене проектозакона за управление на средствата от ЕС. Една от промените засяга именно проекти с
орязани пари. В момента има разнопосочна практика как да се обжалват тези финансови санкции, като част от жалбите
текат пред граждански съд, а друга - през административен, който обаче често не ги допуска до гледане по същество.
Занапред корекциите ще се обжалват пред административен съд. Тази процедура е много по-добра и заради по-късите
срокове, и като цена - с фиксирана такса от 50 лв. срещу 4% държавна такса върху материалния интерес при гражданските
дела, коментира депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов.
ЮЗДИ
Парламентарната бюджетна комисия отложи гласуването по проекта на Министерския съвет за промени в закона за
офшорките. Оказа се, че Еврокомисията има забележки по този закон и е започнала наказателна процедура срещу
България, като настояват за отпадане на някои рестикции. Затова МС предлага от списъка със забрана за участие в
обществени поръчки да отпаднат дружества, регистрирани в Лихтенщайн, Андора, Монако, Сан Марино. Изключения ще
се допуснат и за Британските Вирджински острови, Ангуила, Каймановите острови, Монсерат. "Тази наказателна
процедура и допуснатите изключения показва цялото лицемерие на ЕС по тема офшорен бизнес, защо направо не закрият
тези зони", коментира червеният депутат Румен Гечев. Комисията реши да отложи гласуването на промените, за да се
запознае подробно с документите по откритата наказателна процедура. Оказа се, че за предоставяне на документите на
народните представители е необходимо изрично разрешение от Брюксел.

Вестник Монитор
√ Експерти: Не избирайте търговци на ток без банкови гаранции
Битовите клиенти да не бързат да късат с енергото и да излизат на свободния пазар, когато той стартира реално. Все пак,
ако решат да го направят, трябва да проверят изключително внимателно търговеца на ток, който за избрали. Ако той не
поддържа солидна банкова гаранция, по-добре си потърсете друг доставчик. Това посъветваха вчера енергийните
експерти от Българския енергиен и минен форум. Според тях е по-добре да не се осланяваме на търговец с по-малко от
500 хил. лв. годишен оборот, което значи, че трябва да поддържа банкова гаранция от поне 50 хил. лв.
Според специалистите, ако спазваме 13-те практически съвета, които дават, имаме шанса да не сбъркаме, когато тръгнем
да късаме с енергото. Първата стъпка е да се свика общо събрание на етажната собственост, което да вземе решението за
смяна на енергото с търговец и да упълномощи някой съсед да води преговори с него.
Най-важното е да изберем верния търговец на ток. Списък с лицензираните търговци може да се намери на сайта на
енергийния регулатор, обясни Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум. Експертът обаче съветва не просто
да се избере търговец от този списък, а набелязаните фирми да се проучат много щателно. За целта трябва да се види
колко клиенти има търговецът, какви са годишните му обороти и най-важното – дали и каква банкова гаранция поддържа.
„Това е, тъй като този търговец с нотариално пълномощно ще движи цялата процедура на етажната собственост по
излизане на свободния пазар“, обясни Хиновски.
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√ Села с по-бърз интернет от София
До края на март дават оптиката на концесия за 13 години
Малки градчета и села у нас вече имат възможност за по-бърз интернет от София и другите големи градове. Това стана
реалност с реализацията на проект, финансиран от ЕС за 39 млн. евро за изграждането на оптична мрежа до 29 общини и
24 малки населени места, в 14 области на страната. Дори малки села като Горна Бешовица, Видинско, вече са част от
националната оптична мрежа.
„От нея се възползват още други 24 общински центъра, през които минава оптиката”, добави Красимир Симонски, изп.
директор на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС). „Наличието на оптичен кабел за
връзка дава големи възможности включително и за по-добър интернет достъп, отколкото в центъра на София”, уточни той.
Според зам.-министърът на транспорта Валери Борисов доставчиците в градовете все още използват повече медни кабели,
което ограничава скоростта на интернет. „За това няма да е чудно, че в малките селища, имащи вече оптика, да имат побърз нет. Целта ни е най-късно до края на 2020 г. с оптична мрежа да бъдат свързани всички останали около 200 общински
центъра в страната, независимо къде се намират. Една от важните ползи е включването на повече държавни и общински
структури към мрежата на е-правителството. По-голямата е, че свободният й капацитет, който е на практика неограничен,
ще бъде даден на интернет доставчици в слабо населените райони и те за своя сметка да достигнат до всяка къща там”,
обясни зам.-министърът.
Експерти смятат, че за да им излезе по-евтино в селищата с малко население, до където има оптичен кабел, доставчиците
ще разпространяват интернета с безжични системи.
Плановете на транспортното министерство предвиждат още оптичната мрежа на страната да бъде дадена на концесия за
13 години, като това стане до края на март. Според шефа на ЕСМИС Красимир Симонски кръгът на фирмите ще е ограничен,
защото няма да се допускат тези вече доставящи услугата на крайни потребители. По думите му те са няколко, като една
от тях е държавната ССД. Концесионерите (по един за Северна и Южна България) няма да имат право да се намесват на
пазара на дребно в общините.
Сметките на ЕСМИС показват, че за завършване на цялостната оптична мрежа на страната ще трябват още около 30 млн.
евро, които ще бъдат осигурени по Програмата за развитие на селските райони.
Днес стана известно още, че от 1 декември „Теленор” пуска 4G услуги в България. Телекомът планира до средата на другия
месец 56,7% покритие на мрежата за тях.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ СВЪРЗВА МРЕЖАТА СИ СЪС СЪСЕДИТЕ
Специален международен проект между България, Сърбия и Румъния ще помага за развитието на широколентовия достъп
в Северозападна България, обясниха още от ЕСМИС.
Съседните страни ще инвестират в развитие на широколентовия интернет между трите столици София, Букурещ и Белград.
По същия начин с оптичен кабел ще бъдат свързани и Видин, Крайова (в Румъния) и Зайчар (в Сърбия).
„Преди време имаше среща на ниво зам.-министри на трите държави”, припомни Красимир Симонски. „На нея се
разбрахме за принципите на проекта. Той вече е разработен и съгласуван. Сега остава да бъде представен пред ЕК.
Говорено е и с еврокомисаря Йотингер”, поясни той.
investor.bg
√ Цената на земеделската земя стигна 1000 лева за декар
Търсенето в момента е на всякакъв вид земя, за предпочитане уедрена, за да се отглеждат и трайни насаждения
Цената на земеделската земя е вече над психологическата граница от 1000 лева за декар в районите, известни като
"житницата на България". Това каза пред БНР Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на
земеделски земи.
Свободните земеделски площи остават все по-малко и е нормално цената да се покачва, посочи той. Около 11 милиона
декара, което е близо 30% от земята, са сменили собствениците си през последните 7-8 години.
Стайков добави, че търсенето в момента е на всякакъв вид земя, за предпочитане уедрена, за да се отглеждат и трайни
насаждения. Интересът към земята в България се прояви с допълнителното субсидиране от еврофондове, поясни той.
„Когато се появиха инвестиционните дружества, те бяха по-активни на пазара на земя. В момента, по места, по-активни
купувачи са арендаторите, но има и много други хора, които желаят да вложат парите си в земеделска земя, каза Стайков.
По данни на Стайков най-евтина е земеделската земя в хасковска област. По думите му там е и най-разпокъсана площта,
което води до по-трудно развиване на земеделието. „В по-голямата си част земеделските ниви са разпокъсани, най-вече
в южната част на страната ни. На пазара има и цени по стотина лева на декар, но това са необработваеми площи”, каза
експертът.
Асоциацията на собствениците на земеделски земи, съвместно с производители, ще представи пред Министерството на
земеделието проекти за уедряване на обработваемите площи.
Комасацията е частна инициатива, но държавата участва задължително. Ако имаме над 10 процента от обработваемата
земя в едно землище, можем да инициираме такъв проект, обясни още Стайков.
√ БНБ въвежда възможност за отрицателни лихви върху свръхрезервите на банките
С изцяло нова Наредба №21 централната банка няма да приема средствата на банките по сметките в националния
системен компонент TARGET2 като резервни активи
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Българската народна банка (БНБ) въвежда прилагане на отрицателен лихвен процент върху свръхрезервите на търговските
банки в България, считано от 4 януари 2016 г. - първият работен ден за новата година. Това става факт, след като днес
Управителният съвет на централната банка прие нова Наредба №21 за задължителните минимални резерви, които банките
поддържат при нея, съобщават от финансовата институция.
С новия документ БНБ ще налага отрицателна лихва за свръхрезервите, когато лихвеният процент за депозитното
улеснение на Европейската централна банка (ЕЦБ) е отрицателен, като на практика ще таксува банките за това, че
поддържат резерви над минимално изискуемите. За момента не става ясно дали въвеждането на отрицателната лихва ще
става автоматично или БНБ ще решава това на свои заседания.
В момента лихвеният процент за депозитното улеснение на ЕЦБ е -0,2%, като за последно ставката бе променена през
септември 2014 г. ЕЦБ въведе отрицателната лихва върху средствата на банките в еврозоната за пръв път през юни 2014 г.
Очакванията на пазарите са, че след срещата на европейските централни банкери на 3 декември депозитната лихва може
да навлезе на още по-отрицателна територия.
БНБ обаче запазва прилагането на нулев лихвен процент за свръхрезервите, когато лихвеният процент за депозитното
улеснение на ЕЦБ е положителен или нулев. С други думи, БНБ няма да възнаграждава банките, ако държат свръхрезерви
при нея, а само ще ти „таксува“. Към момента не е ясно дали БНБ ще приеме за отрицателна лихва върху свръхрезервите
отрицателната лихва по депозитното улеснение на ЕЦБ.
Към 30 септември 2015 г. паричните салда на банките в България при централни банки възлизат на 12,2 млрд. лв. Делът
им в общите активи на системата се равнява на 14,27%. За сравнение – към 31 декември 2014 г. паричните средства по
сметки в централни банки бяха за 9,78 млрд. лв., а делът им в общите активи възлизаше на 11,49%, показват изчисленията
на Investor.bg на база данните на БНБ за системата.
Свръхрезервите са парите, които банките държат в БНБ над минималните задължителни резерви. Техният размер през
тази година нараства заради слабото кредитиране и ръста на депозитите. По последни данни среднодневният им размер
през септември е достигнал 5,436 млрд. лева след 4,866 млрд. лева за август, уточнява Bloomberg TV Bulgaria.
Освен това средствата на банките по сметките в националния системен компонент TARGET2 няма да се признават за
резервни активи.
С новата Наредба №21, която все още не е публикувана, се въвежда и определение за „свръхрезерви” на банките в БНБ.
Последната промяна на наредбата иначе е от 2010 г.
Приемането на изцяло нова Наредба №21 се налага заради „многобройните промени“, посочват от БНБ в
прессъобщението. Досега действащата наредба, приета през 1998 г., се отменя.
В допълнение на промените в Наредба №21 УС на БНБ променя и лихвените проценти, които се прилагат като санкция за
неизпълнение на изискванията за задължителни минимални резерви от страна на банките.
Тези промени ще бъдат отразени в Бюлетина за лихвените проценти по резерви на банките в БНБ, посочват от там.
Ходът на централната банка може би е свързан и с високата ликвидност на системата с цел нейното понижение, тъй като
в края на септември 2015 г. коефициентът на ликвидни активи на сектора нараства до 34,02%. Ликвидните активи се
повишават с 1,4 млрд. лв. през третото тримесечие спрямо юни до 25,1 млрд. лв. Делът на паричните средства и салдата
при БНБ от ликвидните активи се равнява на 54,8%. С други думи – повече от половината от ликвидните активи на системата
стоят при централната банка или се намират на разположение в банките.
√ ЕК ще направи пълен преглед на задълбочаващите се дисбаланси в България
В Годишния си обзор на растежа Комисията препоръча по-добър надзор на икономическите политики в еврозоната
България е една от 18-те държави в ЕС, за които ще се наложи пълен анализ на развитието, предвижда Европейската
комисия в своя Годишен обзор на растежа за 2016 година. Документът поставя началото на новия годишен цикъл на
икономическото управление на целия ЕС, посочват от Брюксел.
В обзора за 2015 година беше предвиден анализ на развитието на 16 държави от общността. Заключенията от новите
прегледи ще бъдат публично оповестени през февруари 2016 година.
Държавите членки продължават усилията си за преодоляване на макроикономическите дисбаланси, установени през
предходните години, отбелязват от ЕК. Въпреки това съществуват области, предизвикващи загриженост, и се появяват нови
предизвикателства.
Слабостите, свързани с високи равнища на задлъжнялост, представляват риск в условията на слабо вътрешно търсене.
Излишъците в някои държави членки остават големи през прогнозния период (2015—2017 г.).
Като цяло еврозоната отбелязва един от най-големите излишъци по текущи сметки в света. Независимо че по-ниските цени
на суровините и понижаването на обменния курс на еврото допринесоха за повишаване на търговския баланс, излишъкът
се дължи и на предпочитанията за вътрешни спестявания вместо инвестиции.
В новия обзор икономическите и социални приоритети за ЕС остават без промяна - инвестиции, структурни реформи и
данъчна отговорност. Те обаче са актуализирани спрямо постигнатия напредък и новите предизвикателства.
Например по отношение на Плана Юнкер, който е в подкрепа на инвестиционната активност, ЕК отчита, че вече работи
Европейският консултантски център по въпросите на инвестициите. Плановете са Европейският портал за инвестиционни
проекти ще започне работа в началото на следващата година.
За първи път отделна част в обзора е посветена на препоръки за еврозоната. Според част от тях трябва да има по-добра
координация и надзор на икономическите политики на всички държави от валутния съюз на ЕС.
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През 2016 г. в препоръките за еврозоната акцентът е поставен върху въпроси от ключово значение за функционирането на
еврозоната и са предоставени насоки за конкретни действия за тяхното изпълнение.
√ През юни 2016 г. ще се приемат първите проекти за обновяване на селата
Те ще са за инвестиции в пътища, ВиК, социална и образователна инфраструктура
От 1 юни 2016 г. ще бъдат отворени първите подмерки от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата“ от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Васил
Грудев по време на Националната среща на евроекспертите от общините.
Той посочи, че до края на декември ще има изготвен първоначален вариант на наредбата за прилагане на мярката, съобщи
пресцентърът на агроминистерството.
Общият бюджет на мярка 7 е 685 млн. евро до 2020 г. Васил Грудев очаква и при този прием подадените инвестиционни
предложения да надхвърлят бюджета по Програмата.
През юни 2016 г. започват първите приеми за инвестиции, свързани с пътища, ВиК, социална и образователна
инфраструктура.
Когато общината е бенефициент, финансирането покрива 100% от инвестицията. Ако проектът се изпълнява от ВиК
оператор, ще се финансират 75%.
√ Парите за висшите училища ще зависят от качеството
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за висшето образование
Целево финансиране на висшите училища според качеството на обучение и потребностите на икономиката. Това записаха
депутатите в промените в Закона за висшето образование, който приеха на първо четене. Предложението за промяната е
на правителството, което се надява по този начин да засили конкуренцията между университетите, да повиши качеството
на обучението и на научните изследвания.
През последните 25 години в резултат на масовизацията системата на висшето образование се разшири. Студентите в
държавните висши училища се увеличиха от близо 90 на около 190 хиляди, а общо във всички висши училища – на 240
хиляди, припомнят в мотивите си вносителите на поправките.
Парламентът одобри и промени в закона, внесени от депутатите от РБ Борислав Великов и от ПФ Милен Михов. С тях се
дава възможност на висшите училища да могат разкриват свои звена в чужбина.
Според двамата народни представители привличането на чуждестранни студенти би било по-лесно и реалистично, само
ако им се даде възможност да започнат обучението си в собствената им държава. Освен това се създавали и реални
условия за популяризиране на българското висше образование в чужбина.
От ГЕРБ също имаха предложения за изменения на закона, които бяха приети. Те се отнасят до статута и функционирането
на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) като орган, изразяващ на национално ниво интересите
на студентите и докторантите. Според поправките членове на НПСС могат да бъдат само председателите на студентските
съвети на висшите училища или членове на студентските съвети, на които с решение на съответния студентски съвет им е
делегирано това право.
Въвежда се и изискване за публикуване на бюджета и на подробен отчет за извършените разходи на сайта на
Националното представителство, както и за извършване на ежегоден одит на получените средства от Сметната палата.
Предложението на Реформаторския блок да се въведе изискването кандидатите за ректори, зам.-ректори и декани да имат
опит като хабилитирано лице обаче не беше одобрено от парламента.
Сега действащата уредба в Закона за висшето образование не поставя подобни изисквания, което често е повод за
напрежение както сред академичния състав, така и сред студентите, аргументират се реформаторите. Според тях с
въвеждането на новото изискване ще се елиминира възможността за провеждане на избор "на тъмно".
manager.bg
√ 64% от българите не одобряват въвеждането на данък „вредни храни“
64% от пълнолетните българи не одобряват въвеждането на нов данък върху храни и напитки с определено съдържание
на захар, сол и мазнини. Това установи актуално национално представително проучване, проведено от TNS чрез 1009
ефективни интервюта.
Едва 9% от пълнолетните българи смятат, че въвеждането на данък върху продукти с определено ниво на захар, сол или
мазнини ще доведе до по-добри хранителни навици.
57% от анкетираните са на мнение, че вредите от този данък ще са много повече от ползите, особено на фона на ниските
доходи у нас.
Проучването е проведено този месец с фокус върху обществените нагласи по повод идеята на Министерството на
здравеопазването за въвеждане на нов данък върху храни и напитки с определено съдържание на захар, сол и мазнини.
Анкетьорите са задавали въпроси, които да установят оценката на различните аргументи „за“ и „против“ , както и общата
крайна оценка за въздействието - ползите и вредите, от евентуалното въвеждане на новия данък.
Резултатите сочат, че 64% от пълнолетните българи не одобряват въвеждането на нов данък върху храни и напитки. Като
цяло, подкрепата за аргументите „против“ въвеждането на нов данък е значително по-висока от аргументите „за“.
Категорично мнозинство - 80% от българите смятат, че потребителите трябва да имат право сами да избират кое е вредно
и кое - полезно.
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82 % са на мнение, че въвеждането на данък, оскъпяващ продукти, консумирани от мнозинството българи, е неприемливо
при нивото на доходи в България. Според тях повишените цени ще стимулират хората да купуват по-евтини, а не
обезателно по-здравословни продукти.
Над 60% от пълнолетните българи смятат също, че въвеждането на този данък може да има негативни ефекти върху
поведението и на производителите, и на потребителите.
68% от респондентите се опасяват, че новият данък може да доведе до свиване на дейността на много компании и до
загуба на работни места.
Аргументите „за“, от своя страна, не срещат подкрепа. Само една трета от хората смятат, че въвеждането на данък ще
доведе до положителна промяна в състава на храните, както и до по-здравословно поведение на потребителите.
65% от хората са на мнение, че данъкът не се въвежда от грижа за здравето на хората, а за събиране на повече пари за
бюджета.
Едва 26% вярват, че парите, събрани от новия данък, ще се инвестират по предназначение. Толкова са и респондетите,
които смятат, че въвеждането на данъка ще доведе до намаляване на заболяванията.
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