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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Заплатите ще скочат с 4-5% 
Миналогодишният растеж се дължи на еврофондовете и на по-големия бюджетен дефицит 
Очакваме едва 1,5% ръст на икономиката заради външната несигурност и скъпия ток, казва Васил Велев 
Васил Велев е председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Попитахме го какви са 
прогнозите му за икономиката и кои са основните пречки пред бизнеса. 
- Господин Велев, според вас 2016 г. ще бъде ли по-добра в икономически план от 2015 г.? 
- Да. Най-общо ние в АИКБ очакваме 2016 г. да е по-добра от 2015 г. Нашата традиционна анкета показва, че нашите 
членове очакват неголям ръст на продажбите - от порядъка на 3-4%. Това ще доведе до по-голяма добавена стойност, 
която основно ще се разпредели в по-високи възнаграждения на наетите лица и в много по-малка степен - в по-висока 
печалба и увеличаване на заетостта. Нашите членове прогнозират на практика запазване нивото на кредитирането и 
минимален, почти незабележим, ръст на инвестициите. 
- Откъде ще дойде ръстът на продажбите? От повишен износ или повишено вътрешно потребление? 
- И от двете, но очакваният ръст на потреблението е по-висок от този на износа. За експорта се прогнозира почти 
незабележимо увеличение. 
- До каква степен проблемите за бизнеса от миналата година, свързани с увеличенията на цената на тока и на минималната 
работна заплата, се отразяват на очакванията за растеж? 
- Тези проблеми имат сериозно отражение, защото потенциалът за растеж на нашата икономика е много по-голям. АИКБ 
прогнозира много по-малък ръст на БВП от заложените 2.1% от правителството. Що се отнася до реализирания през 2015 
г. растеж от 3%, веднага трябва да отбележим, че това не означава пораснала икономика, а направени повече разходи от 
правителството за сметка на еврофондовете и на по-големия бюджетен дефицит през 2015 г. Ако нямахме такова ударно 
усвояване на еврофондове или ако дефицитът, който се финансираше с увеличен външен дълг, беше по-нисък, БВП щеше 
дори да се свива. Така че този ръст от 3% не е в никакъв случай устойчив и не бива да ни успокоява. 
- Какви са прогнозите ви за ръст през 2016 г.? 
- Прогнозата на АИКБ е за 1.3-1.5%. За нея влияние оказва на първо място сложната международна ситуация, която води 
до повече несигурност и по-малко инвестиции. Друга причина за по-ниските очаквания са тези проблеми, за които 
предупреждавахме - прекомерният ръст на цената на електроенергията и прекомерната административна намеса на 
пазара на труда от страна на държавата чрез непремереното увеличение на минималната заплата и административното 
увеличение на минималните осигурителни доходи в секторите, където нямаше споразумения между синдикати и 
работодатели. Сериозна задържаща роля върху икономиката ни продължават да оказват и разменените санкции между 
Русия и ЕС. 
- Нагласите на бизнеса от анкетата за увеличение на възнагражденията заради ръста на минималната заплата и 
осигурителните прагове ли са? 
- Не, това е трайна тенденция. Бизнесът все по-често посочва недостига на работна сила, не само висококвалифицирана, 
като фактор, задържащ развитието. В България имаме догонващо увеличение на възнагражденията през последните 10 г., 
като за 2015 г. то е порядъка на 7% - едно на най-високите в ЕС. Причината за това е и ниската база у нас, както и това, че 
сме един общ пазар. Емиграцията е факт и стремежът тя да бъде ограничена, води до прекомерно нарастване на 
възнагражденията спрямо ръста на производителността. Тази тенденция ще се запази и през новата година. Ние 
предвиждаме почти незабележим ръст на заетостта и по-забележим на доходите - от порядъка на 4-5%, което при 
дефлация или минимална инфлация е нормален ръст, който може като сумарен ефект да доведе до по-голямо 
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потребление. Но по-високото потребление не означава непременно и веднага ръст в икономиката. Може да означава 
повече приходи в хазната от вносни стоки, което не стимулира производството. Това, което може да внесе устойчивост, е 
ръст в индустрията и в износа, за което трябват пазари и инвестиции. А от нашата анкета се вижда, че почти няма да има 
ръст в инвестициите и в кредитирането. 
- Имат ли основания очакванията на премиера за 4.5% ръст на БВП през т.г.? 
- Нека да правим разлика между ръст в икономиката и на приходите. Аз не го възприемам това като прогноза, а по-скоро 
като амбициозна цел. Да, наистина трябва да си поставяме по-амбициозни цели, но трябва да държим сметка, че 
икономиката е инертна система и трудно може за кратък период да се постигне такава динамика. За да се получи по-голям 
устойчив ръст, за който потенциал има, трябва да се решат основни проблеми - бизнес средата и човешките ресурси, да се 
продължи с административната реформа и реформата в сигурността, да се ускори реформата в образованието. Трябва да 
се стимулира и регулирания внос на квалифицирани кадри. 
- Промените в закона за насърчаване на заетостта и ускореното издаване на синя карта за чужди специалисти не ви ли 
удовлетворява? 
- Той е в парламента, още не е приет. В него обаче с едната ръка дават, а с другата прибират. Например при облекчени 
условия се издават сини карти за високо квалифицирани специалисти, но има две условия - специалистът да е от списък с 
дефицитни професии, утвърден от министъра на труда по предложения на бизнеса, и второто условие - да има договор за 
наемане за 12 месеца на минимум три средни работни заплати за страната. АИКБ настоява да се въведе европейското 
изискване възнаграждението да е минимум една и половина средни заплати. Записаните 3 заплати всъщност задраскват 
използването на тази възможност, тя ще може да действа в много ограничен периметър. Тук не виждаме никакъв риск за 
дъмпинг на пазара на труда при нашето равнище на доходи. 
- Как ще коментирате заплахата от поредна газова криза в първите дни на тази година? 
- Всъщност нямаше газова криза. Проблемът бе преодолян по някакъв начин. Цената на природния газ пада и ще продължи 
да пада, защото там има лак от 9 месеца закъснение при определянето на цената от регулатора. Така че сега няма проблем. 
- Какви други спирачки за бизнеса виждате през 2016 г.? 
- Нерешен проблем остава недобрата работа на регулаторите - КЕВР, КЗК, КФН... Тук виждаме много голям потенциал за 
бързо подобряване на бизнессредата. Реформата в съдебната система, справедлив съдебен процес, сигурност на 
собствеността - това са все важни фактори, за да се насочат инвестиции към страната ни и да не изтичат български 
инвестиции навън. Това не са нови проблеми и за съжаление не виждаме успешни стъпки за решаването им. И тази година 
се отложи реформата в такса битови отпадъци. Ние имаме ниски преки данъци и нисък процент на преразпределение, но 
всъщност имаме много квази данъци и несправедливост, която възпрепятства развитието. 
- Очакванията ви за данък "уикенд" и данък "вредни храни"? 
- Данък "вредни храни" не бе подкрепен от бизнесорганизациите и синдикатите, някои от министрите също са против. Не 
смятаме, че ще се въведе наистина. Що се отнася до данък "уикенд", там трябва по-скоро еднакво и справедливо 
третиране. Всъщност такъв данък съществува от много време и смятаме, че наистина трябва активите, които не се 
използват за икономическата дейност, да бъдат обложени с ДДС. Тук, разбира се, има и в обратна посока несправедливост 
- автомобилите, които са 5-местни и се използват за служебни цели, не ползват данъчен кредит. Но за нас по-важен 
проблем е таксата битови отпадъци, която води към укриване на реалната стойност на активите и тласка към сив сектор. 
Тази такса не стимулира ограничаване на замърсяването, защото всъщност не плаща замърсителят, а този, който е 
направил голяма инвестиция в материални активи. 
- През тази година предстои преброяване на работодателите и синдикатите, защото изтича мандатът на 
представителността им в тристранката. Има ли промяна в ситуацията отпреди 4 г.? 
- В края на януари трябва да стартира процедурата за доказване на представителността на работодателските и 
синдикалните организации и в края на юли да има решение на Министерски съвет. Преди 4 години имаше промяна в 
критериите за представителност след много дълги дебати. Част от новите разпоредби впоследствие бяха отменени от 
Конституционния съд. Амбицията на АИКБ е тази година да постигнем съгласие, ако се стигне до промяна на критериите, 
така че те да не бъдат атакувани и в тристранния съвет да бъдат изпратени наистина представителни общности на 
синдикатите и работодателите. 
- Ако няма промени, очаквате ли да се повторят резултатите от преди 4 г.? 
- Най-вероятно да. Но никак не е сигурно, че няма да има промени. Защото, когато преди 4 години новите критерии бяха 
наложени въпреки несъгласието на част от работодателските организации и после отменени от КС, се върнахме още по-
назад и сега действащите критерии не са най-добрите 
- Специално АИКБ ще направи ли някакви предложения? 
- Да. Ще предложим малки промени, целящи постигане на съответствие между изискванията за представителност на 
работодателските и на синдикатите организации. Надяваме се да постигнем съгласие за промени. В противен случай не 
бихме настоявали. 
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√ Васил Велев прогнозира увеличение на заплатите от 4-5% през годината 
Прогнозата на АИКБ за 2016 г. е за ръст на икономиката от 1,3-1,5% 
Забележим ръст на доходите от порядъка на 4-5% и почти незабележим ръст на заетостта очакват през 2016 г. в прогнозите 
си работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Това коментира в интервю за в. 
„Стандарт“ председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му бизнесът все по-често посочва недостига на работна сила 
като фактор, задържащ развитието. 
„В България имаме догонващо увеличение на възнагражденията през последните 10 г., като за 2015 г. то е от порядъка на 
7% - едно на най-високите в ЕС. Причината е и ниската база у нас, както и това, че сме един общ пазар. Емиграцията е факт 
и стремежът да бъде ограничена води до прекомерно нарастване на възнагражденията спрямо ръста на 
производителността“, коментира той. 
Според прогнозата му ръстът на доходите ще доведе до по-голямо потребление. 
„Най-общо в АИКБ очакваме 2016 г. да е по-добра от 2015 г. Нашата традиционна анкета показва, че нашите членове 
очакват неголям ръст на продажбите - от порядъка на 3-4%. Това ще доведе до по-голяма добавена стойност, която 
основно ще се разпредели в по-високи възнаграждения на наетите и в много по-малка степен - в по-висока печалба и 
увеличаване на заетостта. Нашите членове прогнозират запазване на нивото на кредитирането и минимален, почти 
незабележим ръст на инвестициите“, казва Велев. 
Той пояснява, че ръстът на продажбите ще дойде от повишен износ и повече от повишено вътрешно потребление. 
Велев коментира още, че заради увеличената цена на тока и на минималната заплата АИКБ прогнозира много по-малък 
ръст на БВП от заложените 2,1% от правителството. 
Според него растежът от 3% през 2015 г. не означава пораснала икономика, а повече разходи от правителството за сметка 
на еврофондовете и на по-големия бюджетен дефицит през 2015 г. Този ръст от 3% не е в никакъв случай устойчив и не 
бива да ни успокоява, казва той. 
Прогнозата на АИКБ е за 2016 г. е за ръст на икономиката от 1,3-1,5% заради сложната международна ситуация, 
прекомерния ръст на цената на електроенергията и прекомерната административна намеса на пазара на труда от страна 
на държавата. Сериозна задържаща роля върху икономиката ни продължават да оказват и разменените санкции между 
Русия и ЕС, казва той. 
На въпрос имат ли основания очакванията на премиера за 4,5% ръст на БВП през тази година, той казва: „Нека да правим 
разлика между ръст в икономиката и на приходите. Аз не го възприемам това като прогноза, а по-скоро като амбициозна 
цел“. 
Според Велев за да се получи по-голям устойчив ръст, за който потенциал има, трябва да се решат основни проблеми като 
бизнес средата и човешките ресурси, да се продължи с административната реформа и реформата в сигурността, да се 
ускори реформата в образованието. Трябва да се стимулира и регулираният внос на квалифицирани кадри. 
Запитан как ще коментира заплахата от поредна газова криза в първите дни на тази година, той отговаря: „Всъщност 
нямаше газова криза. Проблемът бе преодолян по някакъв начин. Цената на природния газ пада и ще продължи да пада, 
защото там има 9 месеца закъснение при определянето на цената от регулатора“. 
Според председателя на АИКБ нерешен проблем остава недобрата работа на регулаторите - КЕВР, КЗК и КФН. 
 
infovarna.com 
 
√ Асоциация на индустриалния капитал в България ще председателства Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите през 2016 г. 
През 2016 г. председателят на УС на АИКБ г-н Васил Велев ще е председател на Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите (МКСОР), а АИКБ ще изпълнява функциите на секретариат на международната 
организация. 
Тази година в София ще бъде проведено годишното събрание на МКСОР, в което ще вземат участие лидерите на 
работодателски организации от Европа и Азия. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени действията за развитие и 
задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на работодателите от Европа и Азия, с 
оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването 
на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на 
заетостта. Един от основните приоритети на председателството на АИКБ е развитие и задълбочаване на икономическото 
сътрудничество между членовете на МКСОР и бизнес общността в ЕС, включително отмяна на пречките и санкциите пред 
свободната търговия и насърчаване на стокообмена. 
През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за 
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и 
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически 
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид 
сходните икономически проблеми в държавите от региона. 
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна 
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), 
Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония. (вж. приложения списък на членовете на МКСОР). 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2016/01/Spisak-na-chlenovete-na-MKSOR.pdf
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√ Фермерите получават 1,6 млрд. лв. субсидии 
1 607 388 207 лева директни субсидии предимно от ЕС ще получат българските земеделски производители във времето от 
януари до юни тази година. Това става ясно от индикативен график за евросубсидиите, публикуван от фонд „Земеделие“, 
пише "Труд". 60 000 земеделски производители ще получат основното плащане от по 16,20 лева за всеки декар, който са 
обработвали през миналата година. Помощта ще се изплати във времето от от 25 до 29 януари и е за общо 597 903 706 
лева. 
Към тези субсидии фермерите ще получита и по още 14,90 лв. за декар, но само за първите 300 дка, които обработват, 
уточняват от ведомството на Румен Порожанов. Плащането ще е от 1 до 10 април. 
Големите земеделски производители задължително трябва да изпълняват и практики, които щадят околната среда – като 
оставени зелени плетове с храсти, в които гнездят птици или угари за щадене на почвата. За тази си дейност фермерите ще 
получат „зелено директно плащане“ от по 12,60 лв. за декар във времето от 20 до 30 април, като общо помощта ще възлезе 
на 464 млн. лв. 
За първи път производителите, отглеждащи плодове и зеленчуци, ще получат отделни субсидии тази година. За всеки 
декар плодна градина ще се плащат по 166,20 лв., а за зеленчукова по 207,10 лв., пише още в графика на фонд „Земеделие“. 
Тези помощи ще се изплатят през май и юни. Оранжерийните производители ще получат субсидия по 881,40 лв. за декар. 
Младите земеделски производители освен че ще получат споменатото основно плащане от 16,20 лв. за декар и бонусът 
от по 14,90 лв. за първите 300 дка, които обгрижват, ще получат и още една преференция от 4,90 лв. затова, че стартират в 
агросектора. За първи път ще има и субсидии за памук – 137,30 лв. за декар. От 1 до 10 април българските 
тютюнопроизводители ще получат 118 млн. лв. от националния бюджет. 
 
√ Безработицата в България е паднала през 2015 година 
Безработицата в България е паднала до 8,8% през ноември 2015 година, сочат данните на европейската статистическа 
служба Евростат. Страната ни се нарежда на второ място след Испания по най-рязък спад на безработицата, съобщава 
"Нова телевизия". 
През ноември 2015 година безработицата в ЕС е била 9,1%. Това е най-ниското ниво, измерено в 28-членния блок от юли 
2009 година насам. За сравнение, през предходния октомври този показател е бил 9,2%, а през ноември 2014 - 10%. В 
Еврозоната безработицата е 10,5% за ноември. 
Според Евростат над 22 милиона мъже и жени в ЕС са били без работа през ноември миналата година, като от тях близо 
17 милиона са в Еврозоната. 
Най-ниското ниво на безработица сред страните-членки е отчетено в Германия – 4,5%. Следват Чехия с 4,6% и Малта – с 
5,1%. 
Най-много безработни има в Гърция – 24,5% (през септември) и в Испания – 21.4%. На годишна база най-голям спад на 
безработицата е регистриран в Испания (от 23,7% до 21,4%) и в България (10,6% до 8,8%). 
116 400 000 лева от Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" отиват в малкия и среден бизнес. Днес 
първите 27 от общо 202 фирми получиха договорите си на церемония в Министерския съвет. 57 от проектите са на фирми 
в Северозападна България. 
Междувременно, родният бизнес заяви, че очаква ръст на заплатите в редица сектори. Повишението на доходите ще 
започне от следващата година, сочи международно проучване. 
 
√ 74% от българите са за запазване на националния лев 
74% от българите са за запазване на националния лев, 9% предпочитат въвеждането на еврото, а 17 на сто нямат 
предпочитания. Това сочи данни от проучване на „Галъп интернешънъл” в 14 членки на ЕС, цитирано от "Нова телевизия". 
Данните сочат още, че всеки трети европейски гражданин би гласувал неговата държава да напусне Евросъюза при 
въображаем референдум. 
Сред участниците в проучването са както страни-основателки като Франция, Германия, Холандия, така и новоприети страни 
като България и Румъния. Единствената страна, в която нагласите за напускане доминират, е Великобритания – 54% от 
всички, изразили позиция. 
Високи дялове на негативни нагласи се регистрират в Италия, Холандия, Швеция и Дания. В Германия и Франция обаче 
отчетливо доминират нагласите в полза на ЕС – съответно 72% и 65%. Най-проевропейски настроени остават Румъния и 
България – 85% и 82%. 
През изминалата година процесът на разочарование от Евросъюза е протекъл най-силно в Гърция, Белгия, 
Великобритания, Холандия и Италия. Само в три страни се регистрира слаб процес на подобряване на отношението към 
ЕС – в Дания, Румъния и Германия. 
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Отношението към общата валута в Еврозоната е сериозно разклатено, сочи още проучването. В повечето от изследваните 
страни мнозинство от гражданите се обявява против еврото. Независимо от това в ключови страни от Еврозоната като 
Германия, Франция и Испания, повечето граждани се обявяват в защита на еврото като обща валута. Сред страните-членки 
на Еврозоната доминиращи анти-евро нагласи се регистрират в Италия и Гърция, докато сред страните-членнки на ЕС, но 
извън Еврозоната, най-негативни нагласи към евентуално въвеждане на еврото има във Великобритания (83% негативни 
към еврото отговори), Швеция (80%) и Дания (76%). 
Припомняме, че 2015 година е най-добрата за българската икономика от началото на кризата насам. Такива са очакванията 
на реномираното икономическо издание „Икономист“. 
 
√ Бизнесът плаща до 120 лв. повече на работници под 55 г., държавата – обратното 
Между 40 и 120 лв. е по-висок средният доход на хората, работещи в реалната икономика, които са под 55-годишна 
възраст, спрямо работниците над тази възраст. 
Това показват данните от статистически отчет на Националния осигурителен институт за 9-месечието на 2015 г. за средния 
осигурителен доход по различните категории. 
Обратно е обаче съотношението при държавните служители. 
Най-малка е разликата при работниците в масовата трета категория. Тук човек, роден след 1960 г., се осигурява средно за 
711, 46 лв., докато по-възрастните от 55 г. се осигуряват върху 672 лв., показват данните на НОИ. 
Разликата в заплащането се е увеличила спрямо 2014 г., когато съотношението е било съответно 674 лв. за по-младите към 
662 лв. за по-възрастните от 55 г. 
По-големи са разликите при категорийните работници. При тези от втора категория родените преди 1960 г. се осигуряват 
върху доход от 941 лв., докато по-възрастните - средно върху 842 лв. 
Работещите най-опасен труд като миньорите са единствените, при които средният осигурителен доход надхвърля 1000 лв., 
показват още данните на осигурителния институт. Тук обаче е и най-голяма разликата в заплащането между млади и стари 
работници. Тези под 55-годишна възраст имат среден доход от 1292 лв., а по-възрастните им колеги - 1173 лв. 
В тази категория се отбелязва и най-голямо увеличение на осигурителния доход. При по-младите работещи в първа 
категория то е с над 12%, а при по-възрастните им колеги е 14%. 
Обратно е обаче съотношението в заплащането при държавните служители. При тези от масовата трета категория по-
младите от 55 г. имат среден доход 758, 84 лв., докато за по-възрастните той е 821,27 лв. Сред държавните служители също 
има категорийни работници. В статистиката на НОИ те са обединени в обща графа за първа и втора категория. Тук по-
възрастните се осигуряват върху 1320 лв., докато чиновниците, още ненавършили 55 г., са със среден доход от 1033 лв. 
Възрастните държавни служители с категория за опасен труд са и най-високо заплатените хора в държавата Най-ниски са 
пък осигурителните доходи на работещите в кооперации без трудови договори. Тук човек под 55-годишна възраст се 
осигурява върху 243, 60 лв. 
Над 2,9 млн. души са осигурените българи според данните на осигурителния институт за различните категории. 2,626 млн. 
души работят в масовата трета категория труд в реалната икономика. Държавните служители от тази категория са малко 
над 39 хил. души. 
 
Вестник Труд 
 
√ Ръст на инвестициите у нас през 2015 г.  
За периода януари - октомври 2015 година размерът на инвестициите в България е над 1 млрд. 370 млн. евро, което в 
сравнение със същия период на 2014 година показва увеличение с 37.5%. Това отчете изпълнителният директор на 
Българската агенция за инвестиции - Стамен Янев пред БНР. 
Все още не са готови окончателните данни за последната година, уточни той. В тези 1,370 млрд. евро влизат, както 
български, така и чуждестранни инвестиции. България все още се запазва като добро място за правене на бизнес, според 
класацията на Световната банка „Doing Business Report", където сме поставени на 38-мо място. 
За последните десет години Българската агенция за инвестиции е сертифицирала 185 проекта за над 13 млрд. евро и са 
разкрити над 60 хиляди нови работни места, допълни изпълнителният директор на агенцията. Той напомни, че предстои 
обявяването на Десетите годишни награди „Инвеститор на годината". 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Нови 320 млн. лв. еврофондове са предвидени за бизнеса през 2016 г. 
Заедно със средствата по останалите от миналата година процедури бюджетът достига над 900 млн. лв. 
Близо 320 млн. лв. европейско финансиране се очаква да бъде предложено на бизнеса през тази година. Най-голяма сума 
– почти една трета от общия ресурс, е предвидена за проекти за енергийна ефективност в големите предприятия. Други 
приоритети ще бъдат също иновациите и развитие на управленския капацитет в малките и средните фирми. Средства са 
предвидени и за развитие на клъстерите, както и за "София тех парк". Това показва индикативната годишна работна 
програма за предстоящите процедури по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". 
Над 120 млн. лв. пък ще бъдат насочени към институционални бенефициенти, като 88 млн. лв. от сумата са за развитие на 
газовата връзка със Сърбия. За бизнеса средства на практика останаха и от миналата година, тъй като част от предвидените 
процедури не бяха открити. Парите по тези, които стартираха, на практика ще бъдат усвоявани през тази година. Така 
общото европейско финансиране за предприятията през 2016 г. може да достигне над 900 млн. лв. 
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Енергийна ефективност 
Общо 97.8 млн. лв. са предвидени за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия. Тази процедура е 
една от малкото, които не са насочени към малките и средните фирми. Възможни проекти включват повторно използване 
на остатъчната топлина в промишлеността, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, производство на 
възобновяема енергия за собствени нужди и т.н., като безвъзмездното финансиране ще е между 500 хил. лв. и 2.5 млн. лв. 
на проект. Стартът на процедурата се очаква да бъде през октомври. 
Средства за енергийна ефективност, но в малките и средните предприятия бяха предвидени и за тази година, но 
процедурата така и не стартира. Определеният бюджет е 176 млн. лв., като проектите ще се финансират със суми от 50 хил. 
лв. до 1.5 млн. лв. 
Иновации 
Големият акцент през следващата година по думите на икономическия министър Божидар Лукарски трябва да бъдат 
иновациите. В индикативната програма за технологично развитие и иновации по различни процедури са предвидени общо 
над 218 млн. лв. Директно за разработване на продуктови и производствени иновации предприятията могат да очакват 
68.5 млн. лв. в края на годината. Други 58.7 млн. лв. са предвидени за развитие на управленския капацитет в малките и 
средните фирми, като процедурата за тях трябва да тръгне през май. "София тех парк" ще получи 52.1 млн. лв., а 39.1 млн. 
лв. са предназначени за развитие на нови и съществуващи клъстери в страната. 
Иновациите бяха ключов акцент и в програмата за 2015 г., но реално процедурите ще се случат през тази година. Близо 
100 млн. лв. са предвидени за внедряване на иновации от малки, средни и големи предприятия. Процедурата беше 
открита в края на миналата година и до април се подават предложения. Още почти 20 млн. лв. пък ще бъдат отпуснати за 
разработване на иновации от млади компании. В момента тече обществено обсъждане на насоките за кандидатстване, а 
самата процедура трябва да стартира до края на месеца. 
От планираното за 2015 г. на практика стартира една процедура, но пък тя е с най-голям бюджет. За подобряване на 
производствения капацитет в малките и средните предприятия ще бъдат отпуснати общо 293.4 млн. лв. Договорите по 
т.нар. първи краен срок (за нискотехнологични производства) бяха официално връчени на бенефициентите в четвъртък. 
До края на месеца ще бъдат подписани и договорите за проекти в среднотехнологичните производства, а в сферата на 
технологичните услуги селекцията ще приключи в началото на февруари. 
 
√ Световната банка: Растежът на България остава под 3% до 2018 г. 
Глобалната финансова институция очаква растежът на БВП да се свие до 2.2% през 2016 г., приблизително толкова 
е прогнозата на Райфайзенбанк 
Икономиката на България ще расте с под 3% до 2018 г., показва доклад на Световната банка за глобалните икономически 
перспективи. Според експертите на финансовата институция през следващите три години най-големите развиващи се 
пазари в различните региони на света ще се забавят, което е безпрецедентен случай от три десетилетия. Това заедно с 
локални фактори като свитото кредитиране, липсата на достатъчно частни инвестиции, забавянето при усвояването на 
европейските средства и реформите във финансовия сектор няма да позволят на страната да постигне по-голям растеж. 
Глобалната финансова институция очаква през 2016 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) да се забави 
до 2.2%, а през следващите две години да достигне 2.7% на годишна база. В своя последен месечен икономически обзор 
Райфайзенбанк (България) също предвижда слаб икономически ръст през тази година (2.1%), колкото е очакването и на 
Министерството на финансите. 
В свое публично изказване отпреди три дни премиерът Бойко Борисов "поиска" от малките и средните предприятия, които 
кандидатстват с проекти по новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", да работят за постигане на 
по-висок икономически ръст от 4.5% през 2016 г. В интервю за телевизия Bulgaria On Air финансовият министър Владислав 
Горанов каза, че няма да променя "още" прогнозата за растеж на страната през 2016. "Дали ще успеем да постигнем това, 
което се коментира като оптимистична прогноза, зависи само от нас. Но е твърде рано да се променят прогнозите, които 
сме дали. Има време за това", каза министърът. 
Съседски проблеми 
В доклада на Световната банка се посочва, че България е сред държавите в Европа и Централна Азия, които ще усетят най-
много забавянето на растежа на турската икономика до 3.5%. Докато останалите страни в региона ще загубят по 0.1 
процентен пункт от растежа си през следващите две години, негативното влияние върху българската икономика ще се 
изрази в загуба на потенциален растеж от порядъка на 1 процентен пункт. Икономическите проблеми на Русия и Китай 
също ще се пренесат и върху България, смятат анализаторите. 
Причината за тази огромна зависимост се крие в тесните търговски и финансови взаимоотношения на България с големите 
развиващи се пазари. Страната ни е дълбоко интегрирана във веригите на доставки, а като цяло регионът е силно зависим 
от търговията със суровини. 
В прогнозата си за 2016 г. Райфайзенбанк посочва, че растежът на износа ще се забави до 5.1%, след като предварителните 
данни за 2015 г. показват нарастване със 7%. "През следващото тримесечие слабото евро също ще окаже влияние върху 
ръста на експорта. От друга страна, потреблението ще продължи плавно да нараства, стимулирано от спадащите лихви по 
депозитите, докато ръстът при инвестициите ще е донякъде затруднен от недостатъчния капацитет за усвояване на 
еврофондове", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев. 
Потенциални решения 
Според Световната банка планираните инвестиции в инфраструктурни проекти в комбинация с либерализацията на 
търговията и подобряването на бизнес средата биха могли да доведат до диверсифициране на търговските партньори и 
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източниците на финансиране. Премахването на тези бариери биха довели до повишаване на производителността, а оттам 
и на икономическия растеж. Освен това ще се повиши и устойчивостта към външните шокове, смятат анализаторите на СБ. 
Частните инвестиции продължават да са далеч от предкризисното ниво заради прекомерната междуфирмена 
задлъжнялост. За привличането на инвестиции би помогнало подобряването на бизнес средата и улесняването на 
регулаторната рамка, смятат от СБ. Друг важен елемент, който е изтъкнат в доклада, е реформата във финансовия сектор, 
което би засилило кредитирането, а оттам инвестициите и създаването на нови работни места. 
Леко ускорение на глобалната икономика 
Като цяло Световната банка очаква леко ускоряване на глобалната икономика през следващите две години, но прогнозите 
са намалени спрямо предходния доклад от юни 2015 г. Очакванията са за растеж от 2.9 и 3.1%. Анализаторите са на мнение, 
че забавянето на големите развиващи се икономики от групата на BRICS е с най-голяма роля за ревизирането на прогнозите 
в посока надолу. Основните проблеми са свързани с поевтиняването на суровините, намаляването на обемите на търговия 
и капиталови потоци, както и нестабилността на финансовите пазари. 
Изводът в доклада е, че в бъдеще темповете на растеж на световната икономика ще зависят все повече от държавите с 
високи равнища на доходи, стабилизирането на цените на суровините и постепенния преход на Китай към модел на 
растеж, основаващ се в по-голяма степен на потреблението и услугите. Прогнозата е, че общо икономиките на страните с 
високи доходи ще отчетат растеж от 2.1% тази година спрямо 1.6% през 2015 г. Институцията очаква леко ускоряване на 
растежа на икономиката в еврозоната до 1.7% тази година спрямо 1.5% през миналата. 
 
√ Компаниите ще се проверяват дали са се издължили на енергийния фонд 
В края на миналата година НЕК е получила 183 млн. лв. от него 
Въпреки че фондът "Сигурност на електроенергийната система" все още не е структуриран и няма регистрация в Търговския 
регистър, в края на миналата година на Националната електрическа компания (НЕК) са били преведени 183 млн. лв. от 
сумите, които се събират във временните сметки на фонда от началото на лятото. С тях НЕК за първи път от години излиза 
на печалба от регулаторната си дейност от 14 млн. лв., коментира министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
Бившият депутат от ГЕРБ Деян Червенкондев, който беше избран за председател на фонда, коментира за "Капитал Daily", 
че около 130 млн. лв. от тази сума са от приходите от националните квоти за вредни емиси, а останалите са от 5% вноска 
от тези на производителите на електроенергия. Според ценовото решение на енергийния регулатор за ценовата година, 
която изтича на 31 юни, чрез фонда в НЕК трябва да постъпят общо 400 млн. лв. Тенденцията за поскъпването на квотите 
за вредни емсии обаче може да доведе до преизпълнение на тези средства. 
Червенкондев допълни, че предстоят проверки дали всички средства са постъпили във фонда. За целта до средата на 
месеца всички производители трябва да подадат информация за приходите си от юли до края на годината. 
Ролята на фонда 
Фондът "Сигурност на електроенергийната система" беше създаден през лятото на 2015 г. с промени в Закона за 
енергетиката. Идеята е със събраните в него средства да се покриват разходите на НЕК за закупуването на възобновяема 
енергия, високоефективната енергия на топлофикациите и заводските централи и тази по дългосрочните договори с двете 
американски централи – TEЦ "AES Mарица-изток 1" и ТЕЦ "KoнтурГлобал Марица-изток 3". В бъдеще вероятно със 
събраните средства от фонда ще се покрива разликата от излизането на тези централи на електроенергийната борса и 
техните преференциални цени. 
Едва в края на октомври Министерството на енергетиката публикува наредбата за реда и начина за набирането, 
изразходването и отчитането на средствата във фонда, без която на практика събраните средства не можеше да бъдат 
преведени на НЕК. В началото на декември Министерството на енергетиката определи членовете и председателя на 
фонда, които ще контролират набирането и изразходването на средствата. В него влиза по един представител на 
производителите на конвенционална и възобновяема енергия и на министерствата на финансите, на екологията и на 
енергетиката. 
Според наредбата управителният съвет трябваше до един месец след като бъдат обявени имената в него, да изготви 
правилата за изразходването на средствата във фонда, съгласувани с министъра на енергетиката, което означава в 
началото на годината. Предстои и регистрацията му като юридическо лице в Търговския регистър. След като тези 
административни процедури приключат, събраните средства трябва да се превеждат всеки месец по сметките на НЕК. 
Решение има ли държавна помощ през април 
Решението на Европейската комисия предоставена ли е неправомерна държавна помощ чрез подписването на 
дългосрочните договори с двете американски централи - TEЦ "AES Mарица-изток 1" и ТЕЦ "KoнтуГлобал Марица-изток 3", 
ще стане ясно в края на април, прогнозира мнистърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
В тази връзка тя обясни, че решението за наемането на две адокатски кантори на последното правителствено заседание е 
взето, тъй като след излизане на въпросното решение ще се наложи преразглеждане на договорите с двете централи. 
В момента Българският енергиен холдинг търси средста, с които да изплати просрочените си задълженият към тях, които 
вече са близо 1 млрд. лв., но банките не показват особен ентусиазъм да финансират компанията. В този контекст е 
нормално, че управляващите заговориха за други варианти за намаляване на цената на американските ТЕЦ-ове. 
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Вестник Сега 
 
√ МОН ще задържа децата в училище със 100 000 лв. 
Повечето мерки са "оставени" да чакат финансиране от европрограма "Наука и образование" 
50 хил. лв. планира да отпусне просветното министерство през 2016 г., за да разработи пилотен проект за прилагане на 
система за ранно предупреждаване за учениците, застрашени от отпадане от училище. Още толкова пари за същата цел са 
предвидени и за 2017 г. Това е една от мерките в проектоплана на МОН за 2016-2017 г. в изпълнение на стратегията за 
намаляване на дела на децата, преждевременно напускащи образователната система. Повечето от предвидените 
дейности обаче са или част от ежегодните задължения на ведомството, или са "прехвърлени" към оперативна програма 
"Наука и образование", по която може да бъдат финансирани чак през 2018 г. 
Проектът бе качен за обществено обсъждане в края на декември м.г., а срокът за предложения по него изтече в сряда. 
Единственото що-годе ново нещо в него е разработването на въпросната система за ранно предупреждаване, която следва 
да идентифицира учениците, за които има риск да отпаднат преждевременно от училище. Системата ще бъде изпробвана 
първо в школата и детските градини от Североизточния и Югозападния регион, където проблемът е най-сериозен. Целта 
е до 2017 г. да имаме 9 реализирани регионални проекта. Отделно от това е предвидено апробираният вече модел да се 
приложи и в други части на страната, но със средства (1 млн. лв.) от европрограмата "Наука и образование за интелигентен 
растеж". 
На европейски пари се разчита и за други мерки за задържане на децата в класните стаи. 10 млн. лв. са предвидени за 
обучение на 6 хил. деца в неравностойно положение от детските градини (в т.ч. и роми) с оглед на по-нататъшната им 
социализация в училище. 25 млн. лв. следва да дойдат от ЕС за допълнително обучение на 15 хил. деца от етническите 
малцинства, чийто майчин език не е български. Други 20 млн. лв. пък са заложени по проект за квалификация на 
педагогическите специалисти, по който следва да имаме 2 хиляди обучени специалисти до 34 г. и 15 хиляди обучени кадри 
между 35 и 54 г. 
Въпросните проекти са записани в плана на МОН до 2017 г., но срокът за усвояване на средствата е до края на 2018 г., т.е. 
може да се стигне до забавяне на мерките. Подобно е положението и с планираното допълнително обучение за деца с 
образователни дефицити по предмети от задължителната подготовка, което е част от подмярка за мотивация на децата с 
общ бюджет 140 млн. лв. В плана са включени и още няколко процедури по европрограмата - например за индивидуално 
кариерно консултиране на близо 20 хиляди ученици от 1-ви до 12-и клас, за разработване на модел за кариерно 
ориентиране за 7.5 млн. лв. и др. 
Иначе просветното министерство е включило и познати мерки, които и без това влизат в задълженията му или в годишната 
му програма - например националната програма "С грижа за всеки ученик", целодневната организация на учебния ден и 
др. 
ПОМОЩ  
МОН очаква помощ и от други ведомства за реализиране на плана си за намаляване на дела на ранно отпадащите от 
образованието ученици, които у нас са над 17 хиляди, става ясно от проекта. По линия на социалното ведомство са 
планирани по 11.5 млн. лв. за двете години за осигуряване на безплатни учебници и безплатен транспорт на 92 хил. 
социално слаби ученици до 12-и клас в населени места, където няма училище. До 10 млн. лв. са разчетени от 
екоминистерството за 350 информационно-образователни инициативи, насочени към екологично образование на поне 
8000 деца. Спортното ведомство пък участва с програмите си за спорт за децата в свободното време (1 млн. лв. с цел 11 
хил. обхванати ученици) и за подобряване на достъпа до извънучилищни дейности (по 471 хил. за двете години, с цел 95 
хил. участници във всички видове ученически игри). 
 
√ Световната банка очаква ръстът на БВП у нас да не надхвърли 2.2% 
Последният доклад на Световната банка (СБ) за икономическите перспективи по света сериозно се разминава с надеждите 
на премиера Бойко Борисов за бързо нарастване на икономиката ни. В документа се посочва, че икономическият растеж 
у нас през тази година се очаква да бъде 2.2%, при заложени от правителството 2.6 на сто. Прогнозите на СБ за следващата 
и за 2018 г. са той да замръзне на 2.7 на сто. Макар често да вървят "ръка за ръка", страната ни и Румъния се размиват по 
прогнозирания ръст за 2016 г. Очакванията за северната ни съседка са 3.6% за тази година и почти 4 на сто за 2017 година. 
Прогнозата на експертите от СБ е повече от два пъти по-ниска от поискания от премиера Борисов ръст от 4.5% за 2016 г. 
При връчването на договори на бизнеса по една от оперативните програми във вторник той заяви: "Ръст от 3% на 
икономиката не ни задоволява и истински се надявам през новата година да отидем на 4.5%. Това зависи от вас - с тези 
пари да създадете работни места, да вдигнете конкурентоспособността, оттам и износа, и ръстът на икономиката се вдига". 
На церемонията по връчването на договорите бяха и вицепремиерът Томислав Дончев и икономическият министър 
Божидар Лукарски, които обаче се въздържаха от коментар как точно ще бъде постигнат този ръст. Едва вчера Лукарски 
заяви, че увеличението на БВП с 4.5% зависело от световната конюнктура. "Доколко е постижим, това са критерии, които 
са свързани с геополитическите фактори и нещата, които се случват на Балканския полуостров в момента и в политическия 
контекст глобално. Прогнозите на Министерството на финансите са доста по-ниски, но знаете, че такива бяха те и миналата 
година, когато постигнахме ръст - три пъти по-висок от предвидения", коментира министърът. И добави: "Моите цели 
винаги са колкото повече, толкова повече". 
ЗАПЛАХА 
Ако проектите по програма "Иновации и конкурентоспособност" не бъдат изпълнени, ще налагам финансови корекции, 
заяви вчера Божидар Лукарски в духа и маниера на началника си - премиера Борисов. Министърът раздаде над 150 
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договора на фирми по програмата и отново изтъкна, че до края на месеца ще стартира и още една от мерките по нея - тази 
за финансиране на иновациите. 
 
√ 82% от българите биха гласували за оставане в ЕС на референдум 
82% от българите биха подкрепили оставането ни в Европейския съюз на референдум, показа проучване на "Галъп 
интернешънъл". Изследването констатира нагласите и в други държави от Стария континент. Позитивното отношение към 
ЕС е по-високо само в Румъния - 85% от хората там не искат излизане от съюза. Подобни са настроенията в Испания (79%), 
Ирландия (78%), следващата в класацията е Германия със 72%. Най-негативни спрямо съюза са британците, като повече от 
половината от тях (54%) желаят напускане. Населението в Италия, Холандия, Швеция и Дания също е евроскептично, макар 
и с по-ниски стойности. Като цяло всеки трети европеец би гласувал държавата му да напусне съюза. 
Левът като национална валута обаче се ползва с предпочитания спрямо еврото. 47% от българите казват, че искат да 
продължат да се разплащат с националната валута, 41% се застъпват за еврото, не малко са колебаещите се - 12%. Подобно 
е отношението към общата валута и в другите държави. Сред страните от еврозоната доминиращи антиевро нагласи се 
забелязват в Италия и Гърция, а сред страните извън нея най-негативни мнения към евентуално въвеждане на еврото има 
във Великобритания (83%), Швеция (80%) и Дания (76%). Все пак в ключови страни като Германия, Франция и Испания 
еврото запазва одобрение. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Световните цени на храните са намалели с 19% 
Световните цени на храните са намалели с 19% през изминалата година след нов спад през декември заради високото 
предлагане и забавящата се глобална икономика, обяви Агенцията по прехрана и земеделие на Организацията на 
обединените нации (ФАО), предаде "Ройтерс". 
Това е четвърта поредна година, в когато има понижение в цените на хранителните продукти. 
Индексът на цените на храните на ФАО, който измерва месечните промени за кошница от зърнени култури, маслодайни 
семена, млечни продукти, месо и захар, е средно 154.1 пункта през декември спрямо 155.6 пункта от предходния месец, 
с което се регистрира разлика от над един процент. 
"Обилните доставки в лицето на слабото световно търсене и поскъпването на долара са основната причина за общата 
слабост, която доминира на цените на храните през 2015 г.", каза старшият икономист на ФАО Абдолреза Абасиан. 
През декември индексът бе повлечен надолу заради цените на месото, които се намалиха. Млечните продукти и зърнените 
култури също поевтиняха, а увеличение бе отчетено в котировките на захарта и растителните масла. 
Очакванията за високо предлагане на зърнени култури, вследствие на премахването на експортните такси в Аржентина, 
свалиха цените на пшеницата, а цените на царевицата спаднаха заради завишената конкуренция при износа и все още 
бавното световно търсене. 
 
√ Търсим още пари от ЕС за малкия бизнес 
Започнали разговори с Еврокомисията за предоговаряне и наддоговаряне на суми по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". Целта ни е да можем да осигурим средства за субсидиране на повече проекти, отговарящи на 
изискванията по първата процедура за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия. Това 
каза министърът на икономиката Божидар Лукарски. 
Той участва в церемонията по връчването на договорите на първите 202 одобрени фирми, които ще използват 
безвъзмезден ресурс от 116,5 млн. лв. „Процедурата надмина очакванията и кандидатите бяха над 850, като близо още 
500 отговарят на критериите да получат еврофинансиране”, обясни той и добави, че именно за тях ще се търсят начини то 
да се осигури. 
Министърът припомни, че вече е отворена за кандидатстване процедурата за внедряване на иновации в предприятия с 
бюджет от 50 млн. евро. Срокът за подаване на проектни предложения е 4 април 2016 г. За обществено обсъждане в 
момента са публикувани и насоките за кандидатстване за процедурата за разработване на иновации в стартиращи 
предприятия с бюджет от 10 млн. евро, която ще отвори до края на този месец. 
Зам.-министърът на икономиката Даниела Визиева съобщи, че стимулите за привличане на инвестиции в киноиндустрията 
ще бъдат готови след около 2 месеца. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 90 млн. евро от Брюксел за енергийна ефективност 
До края на годината по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще стартира процедура за енергийна ефективност в малки 
и средни предприятия с бюджет от 90 млн. евро. Освен това ще бъде отворена за кандидатстване и новата Оперативна 
програма "Инициатива за малки и средни предприятия", по която ще се предоставят финансови инструменти за 102 млн. 
евро. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той обаче изрази надежда, че 2016 г. ще бъде година на 
иновациите. От края на 2015 г. вече е отворена възможност фирми да кандидатстват за финансиране на проекти за 
внедряване на иновации. Общата сума, която може да бъде разпределена за такива проекти е 50 млн. евро. Срокът за 
подаване на проектни предложения е 4 април. В края на януари пък предстои да бъде обявен приемът на подобни проекти 
и за стартиращи предприятия. Бюджетът е 10 млн. евро. 
 



10 

 

 

investor.bg 
 
√ Лихвите на междубанковия пазар паднаха до отрицателни нива 
Причината е въвеждането на отрицателна лихва по свръхрезервите на банките  
Лихвите по сделките на междубанковия пазар паднаха до отрицателни нива за първи път, показват данни на БНБ. На 5 
януари, ден след въвеждането на отрицателна лихва по свръхрезервите на банките при БНБ, те се понижиха до минус 0,3%, 
а на следващия ден ставката бе коригирана до минус 0,09 на сто, съобщи Bloomberg TV Bulgaria. 
Според новата наредба за минималните задължителни резерви, които банките поддържат при БНБ, централната банка 
може да наложи отрицателна лихва върху свръхрезервите в размер, определен от Управителния съвет на БНБ. На 
последното си заседание БНБ е установила лихвата в същия размер, в какъвто я определи и ЕЦБ на последното си 
заседание (-0,3 на сто), съобщиха от централната банка. Свръхрезервите са около 7 млрд. лева. 
Ефектът се е пренесъл веднага върху междубанковия пазар, показва статистиката на ЛЕОНИА. Това е процентът по реални 
сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити 
овърнайт на междубанковия пазар в България от представителна група банки. 
Според паричния дилър Даниел Стоянов пазарът ще се движи в диапазона между 0 и -0,3%. По думите му сделките на нива 
-0,3% са били тест на пазара. Обяснението е, че банките искат поне до известна степен да ограничат загубите, които биха 
понесли при отрицателна лихва по свръхрезервите при БНБ. 
От есента пазарът е замрял именно в очакване на тези нива, възможно е това да раздвижи пазара, но не е задължително, 
допълни дилърът. 
Данните на БНБ показват, че ежедневните сделки, включени в изчисляването на ЛЕОНИА, които в началото на 2015 
неведнъж са надхърляли 70 млн. лева, изведнъж са секнали на 11 септември, за да се възобновят сега.  На 6 януари е 
имало сделки за 38 млн. лева. 
Според него би било изненада, ако видим сделки при лихва 0%, което би означавало, че някоя банка се нуждае от пари. 
 
√ Евростат: Едно от най-големите понижения в безработицата е в България 
През ноември делът на безработните у нас е 8,8% в сравнение с 10,6% предния месец  
В България понижението на безработицата е едно от най-големите в ЕС през ноември, сочат данни на Евростат. През 
единадесетия месец от годината безработните намаляват до 8,8% от 10,6% през октомври. По-голям е спадът единствено 
в Испания – от 23,7% до 21,4%. 
По данни на Агенцията по заетостта безработицата в България през ноември се повишава с 0,4 процентни пункта спрямо 
октомври до 9,9%.   
Безработицата в целия ЕС през ноември е 9,1%, което е най-ниската стойност от юли 2009 г. През октомври тя беше 9,2%, 
а през ноември 2014 г. - 10%. 
В еврозоната делът на безработните е 10,5% и Евростат отчита спад в сравнение с октомври (10,6%) и в сравнение със 
същия месец предходната година (11,5%). Нивото през ноември е най-ниското от октомври 2011 г. 
Традиционно най-ниската безработица се отчита в Германия (4,5%), Чехия (4,6%) и Малта (5,1%). Най-високо е нивото в 
Гърция (24,6% през септември 2015 г.) и в Испания (21,4%). 
Младежката безработица през ноември е 20% в целия Европейски съюз и 22,5% в еврозоната. Година по-рано стойностите 
са били съответно 21,5% и 23,2%. 
В България младежката безработица е 20,7% според Евростат. 
 
√ ЕС инвестира 1 млрд. евро в проекти за трансгранично сътрудничество 
България е една от държавите, за които ще бъдат отделени средства от този пакет 
Европейската комисия ще инвестира 1 млрд. евро в подкрепа на социалното и икономическото развитие от двете страни 
на външните граници на ЕС, става ясно от съобщение на Брюксел. Тези средства ще бъдат отпуснати за проекти по 
трансгранични програми, които се финансират от Европейския фонд за регионално развитие. 
Освен страните от ЕС - България, Гърция, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, 
Финландия, Франция, Швеция, безвъзмездно финансиране по тези програми ще получат и съседните на общността 
държави - Армения, Грузия, Република Молдова, Украйнаq Русия, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Палестина, Тунис, 
както и Норвегия и Турция. 
Трансграничното сътрудничество е елемент от политиката на ЕС спрямо съседите му, посочват още от ЕК. Целта е да се 
намалят разликите в жизнения стандарт и да се намерят решения на общите предизвикателства от двете страни на тези 
граници. 
Финансиране получават проекти в няколко области - развитие на малките и средните предприятия, култура, околна среда 
и изменение на климата, борба с бедността, образование и изследователска дейност, енергетика, достъпност, управление 
на границите. 
За всяка от програмите участващите в нея страни са избрали най-много четири приоритета. 
Финансирането се предоставя по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския инструмент за 
съседство (ЕИС). Споразуменията за финансиране ще бъдат финализирани между страните партньори и ЕС до края на 2016 
г. Безвъзмездните средства ще бъдат отпуснати чрез покани за представяне на предложения, които ще бъдат оповестени 
през 2016 г. или в началото на 2017 г. 
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√ Фонд „Земеделие“ публикува график за предстоящите директни плащания 
Субсидиите за площ са планирани за края на януари, а зелените плащания - за края на април 
Актуализиран график за предстоящите директни плащания публикува Държавен фонд „Земеделие“. Графикът е за 
плащанията за Кампания 2015, които ще бъдат извършени през 2016 година, съобщиха от Фонда. 
Общият бюджет на директните плащания в рамките на кампанията е приблизително 1,5 млрд. лв. 
Субсидиите за площ, които са близо 598 млн. лв., е предвидено да бъдат изплатени в периода 25 – 29 януари. 
Има важна промяна при зелените директни плащания, уточняват от ДФЗ. Според новия график те са изтеглени за края на 
април, а не както бе планирано в периода май – юни 2016 г. 
Средствата за агроекология и климат, както и за биологично земеделие, ще се изплащат в периода 22 – 26 февруари. 
Стопаните ще получат средствата за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци между 1 и 10 март. Между 1 и 10 
април ще се изплащат субсидиите по схемата за преразпределително плащане. 
Предвидените 3,7 млн. лв. по схемата за млади земеделски стопани ще бъдат изплатени в периода май – юни. Тогава ще 
получат субсидиите си и дребните фермери. 
 
√ Законът за съдебната власт е приоритет за Екатерина Захариева 
Новият министър на правосъдието определи като проблем на цялото общество неслучилата се през последните 25 
години съдебна реформа  
Новият правосъден министър Екатерина Захариева посочи за свой основен приоритет приемането на промени в Закона за 
съдебната власт. По думите ѝ до три месеца Народното събрание трябва да приеме поправки в съдебния закон, които да 
отразяват поправките в Конституцията от края на миналата година. 
Захариева посочи приоритетите си като министър на правосъдието в първата си публична изява по време на дискусия, 
организирана от Сдружение "ПанЕвропа България" по повод холандското председателство на ЕС. 
Промените в Конституцията според Захариева са първата стъпка напред. 
„Дали са достатъчни, дали оправдаха очакванията на хората, много може да се говори и спори за това. Факт е, че в 
измененията в Конституцията се направиха немалко добри стъпки и аз като практичен човек считам, че ние трябва да 
започнем, ние трябва да вземем тази основа и да надградим започнатото в следващите важни изменения в Закона за 
съдебната власт”, посочи тя, цитирана от БНР. 
Новият министър на правосъдието определи като проблем на цялото общество неслучилата се през последните 25 години 
съдебна реформа. Според нея усещането за дефицит на справедливост в обществото е ясно изразен през тези години, а 
вината за това е споделена. 
„Вината е във всички нас, не е само в самата съдебна система, не е в един или друг. Вината е във всички нас и във факта, 
че ние не успяхме за тези 25 години да завършим реформата докрай и да постигнем нейните цели. Това е хората да се 
чувстват сигурни, че когато излизат от съдебната зала и когато видят, че са получили справедливо решение”, посочи 
правосъдният министър. 
Като свои приоритети Захариева посочи още процесуалните закони и качеството на съдебните експертизи. Почти готови 
са текстовете, които касаят жертвите на престъпления, каза тя. 
"Вече 25 години реформираме, променяме и пак се връщаме в изходна позиция, но все още не сме стигнали до края. И 
най-красноречивият факт е, че доверието в съдебната система е с много ниски нива", заяви Екатерина Захариева. 
 
√ "Овергаз" е предприел стъпки за разделяне с "Газпром" от 2014 г. 
Компанията не е получила официално съобщение за спирането на доставките на природен газ от Русия  
Разговорите за разделянето на "Овергаз" и "Газпром" са започнали още през 2014 г., а на 2 декември 2015 г., а начините и 
сроковете за това са били описани в подписана от акционерите в "Овергаз" пътна карта. 
Това съобщи в ефира на bTV зам.-директорът на "Овергаз" Светослав Иванов. 
В коментар за ситуацията около спрените доставки за компанията от страна на "Газпром Експорт" той заяви, че "излишно 
се вдига шум" около казуса в обществото. Според него "Овергаз" изпълнява своите задължения и доставя газ на своите 
клиенти чрез обществения доставчик "Булгаргаз". 
На тази база и Иванов заяви, че няма основания за отнемане на лиценза на "Овергаз". Вчера енергийният регулатор 
съобщи, че започва проверка на компанията - и по отношение на изпълнението на лицензионните задължения, и по 
отношение на финансовото й състояние. 
Зам.-директорът на "Овергаз" е разговарял с представителите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), но 
експерти на енергийния регулатор не са поискали допълнителни данни и документи от компанията във връзка с обявената 
вече проверка. 
Иванов беше категоричен още, че "Овергаз" няма неизплатени фактурирани задължения. Според него следващата 
седмица, когато приключат празниците в Русия, ще има повече яснота около казуса. 
Досега компанията не е получавала официално съобщение за спирането на доставките, а документите, които бяха 
публично показани, са от диспечерския център на "Газпром Експорт". В тях действително не фигурират доставки за 
"Овергаз", но и тези документи не са официални, смята Иванов. 
От страна на "Овергаз" няма неизпълнение на задълженията по договора с "Газпром Експорт" - платени са всички 
фактурирани задължения, а в средата на ноември са направени заявките за доставки на газ през цялата 2016 г. В началото 
на декември е била открита банкова гаранция за плащане на доставките, както е описано в договора между двете 
компании. 
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√ Пръстов отпечатък за болници и аптеки ще се иска от април 
Всеки здравно осигурен българин ще получи своето гарантирано поне едно направление за специалист, каза Петър 
Москов  
До началото на април пръстовият отпечатък ще бъде въведен в болниците и аптеките. Това каза пред „Нова телевизия” 
министърът на здравеопазването Петър Москов. Той обясни, че в момента тече обществената поръчка за избор на 
изпълнител в Здравната каса. 
Министърът бе категоричен, че идентификаторът ще бъде въведен със сигурност за аптеките и болниците, а после 
поетапно системата за въвеждане ще продължи и за други места. 
Не е вярна информацията, че не работят апаратите за радиохирургия в лечебните заведения, общо пет, където има такава 
апаратура, каза Москов в отговор на информацията отпреди дни, че високоспециализираната апаратура за милиони не се 
използва, защото няма осигурено финансиране. 
„Има осигурено финансиране, има такава клинична пътека и Касата заплаща. Всеки може да ползва апаратурата при 
съответните медицински критерии”, посочи здравният министър. По думите му в столичната болница „Иван Рилски” вече 
се използва апаратурата и има преминали пациенти. 
По темата за направленията за специалист и дали личните лекари ще отказват даването на талоните Москов коментира, 
че всеки здравно осигурен български гражданин ще получи своето гарантирано поне едно направление независимо в коя 
част на месеца го поиска. 
„Ще има гарантирано направление за специалист за всеки здравно осигурен. Лекарят удостоверява медицинската 
необходимост и нуждата да се иде при специалист, а пациентът има право да го получи”, каза Петър Москов. 
Всеки има персонално право на здравно осигурен и това му гарантира, че когато има нужда, ще ползва гарантирано 
направление за специалист, обясни отново Москов. Лекарят обаче ще удостоверява медицинската необходимост за това, 
че пациентът има нужда от дадено изследване при определен специалист, допълни той. „Идеята, че вие трябва да си 
избирате на какъв лекар да ходите, е порочна, повярвайте”, каза Москов и уточни, че новата система ще избегне 
досегашната практика за изчерпване на направления в края на месеца. 
Освен това Касата вече ще плаща по линия на диспансерните прегледи хистологични биопсични проби от  
храносмилателния тракт и от млечната жлеза, тоест изследвания за най-масовите онкологични заболявания, което е нещо 
допълнително. 
Настъпили сме интереси в здравеопазването за около 800 милиона лева, които до момента не са били в полза на 
общественото здраве и на данъкоплатците, вметна Москов по повод разнородните информации в медиите по здравни 
теми. 
Данъкът „вредни храни” не е погребан, каза Москов. И разясни думите на финансовия министър Горанов отпреди дни, а 
именно, че данъкът няма фискални цели, а здравни. МФ подкрепя този данък като цели – промяна на хранителните навици 
на хората, заяви Москов и посочи, че разполага с официално писмо от финансовото ведомство, потвърждаващо подкрепа. 
Законопроектът за данъка ще бъде внесен другия месeц за обсъждане в Министерски съвет, посочи министър Москов. Той 
отново каза, че данъкът „вредни храни” не е част от управленската програма на правителството, а инициатива на МЗ и на 
Министерството на спорта. „Така че, ако намерим съгласие, ще го внесем в парламента и ще търсим допълнително 
съгласие и сред депутатите”, каза здравният министър. 
 
epicenter.bg 
 
√ 370 000 души са посетили зимните ни курорти за Нова година 
Двойно повече са туристически полети до България 
От 42 популярни европейски ски дестинации в Банско е най-изгодно да се почива 
Около 370 000 туристи са посетили курортите по коледните и новогодишните празници, което е ръст с от около 3% в 
сравнени със същия период на миналата година, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова. "Приходите само от 
нощувки са 37 млн. лева, което също е ръст с около 3%. В най-големите курорти – Боровец, Пампорово и Банско, са имали 
много успешни коледни и новогодишни празници и очакват много силен сезон", заяви Ангелкова пред националната 
телевизия. 
Има ръст на туристи от Великобритания, Израел, Турция, Гърция, Румъния, Македония, Молдова, Русия. „Данните от 
летищата показват ръст на туристическите полети за зимния сезон. Само за летище София те са 178, а за миналата година 
са били 80. От Великобритания полетите за миналата година са били 24, а тази са 69. Има 7 нови полета от Украйна, заявени 
такива има и от Копенхаген и Холандия. Турските авиолинии увеличиха полетите си от 14 на 19 седмично”, уточни още 
министърът на туризма. 
На добра посещаемост са се радвали по празниците и къщите за гости и семейните хотели в Странджа, като повечето гости 
са били руски и български граждани, съобщиха от Регионалната бургаска туристическа камара. Най-продаваема е била 
легловата база от Малко Търново до Крушевец. Според шефа на камарата Иван Иванов вече има резервации за следващите 
зимни празници. 
Българският зимен курорт Банско е най-достъпната дестинация за семеен отдих през зимата. Това става ясно от изследване 
на независимата агенция Ipsos MORI по поръчка на сайта за резервации TripAdvisor. В проучването се сравняват цените на 
42 популярни европейски центрове за планински отдих. Седмичната почивка за четиричленна фамилия в нашия курорт, в 
която влизат цената на хотела, ски картата, наемът за оборудването, работата с инструктор, както и закуската заедно с 
напитките излиза 1500 евро. За сравнение за същите услуги в най-скъпия европейски курорт Цермат семейство фенове на 
ски спорта броят почти четири пъти повече пари - 5700 евро. 
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За да излезе зимният отдих по-поносим, авторите препоръчват да се почива в Източна Европа. Освен у нас, изгодно излиза 
ски ваканцията в руския курорт Сочи и в Кранска Гора в Словения. Половината от десетте най-скъпи курорти пък се намират 
в Швейцария, три са във Франция, а два в Австрия. 
 
√ Две трети от българите са "за" запазване на лева, само 9% предпочитат еврото 
Според проучване на "Галъп интернешънъл" 
Отношението към общата валута в еврозоната е сериозно разклатено – в повечето от изследваните страни мнозинство от 
гражданите се обявява против еврото. Всеки трети европеeц би гласувал неговата държава да напусне ЕС при въображаем 
референдум 
Мнозинството българи - 74% или близо две трети от нашенците, са за запазване на националния лев, 9% предпочитат 
въвеждането на еврото, а 17 на сто нямат предпочитания. Това сочат резултатите от проучване на „Галъп интернешънъл” 
в 14 държави-членки на ЕС.  
Сред участниците в проучването са както страни-основателки като Франция, Германия, Холандия, така и новоприети страни 
като България и Румъния. 
Отношението към общата валута в еврозоната е сериозно разклатено – в повечето от изследваните страни мнозинство от 
гражданите се обявява против еврото. Независимо от това, в ключови страни като Германия, Франция и Испания повечето 
граждани се обявяват в защита на еврото като обща валута. Сред страните-членки на еврозоната доминиращи анти-евро 
нагласи се регистрират в Италия и Гърция, докато сред страните-членнки на ЕС, но извън еврозоната, най-негативни 
нагласи към евентуално въвеждане на еврото има във Великобритания (83% негативни към еврото отговори), Швеция 
(80%) и Дания (76%). 
Всеки трети европейски гражданин би гласувал неговата държава да напусне Евросъюза при въображаем референдум, 
сочат още данните на изследването. Страната, в която нагласите за напускане доминират, е Великобритания – 54%. 
Високи дялове на негативни нагласи се регистрират в Италия, Холандия, Швеция и Дания. В Германия и Франция обаче 
отчетливо доминират нагласите в полза на ЕС – съответно 72% и 65%. Най-проевропейски настроени остават Румъния и 
България – 85% и 82%. 
През изминалата година процесът на разочарование от Евросъюза е протекъл най-силно в Гърция, Белгия, 
Великобритания, Холандия и Италия. Само в три страни се регистрира слаб процес на подобряване на отношението към 
ЕС – в Дания, Румъния и Германия. 
Според данните България е сред най-проевропейските страни заедно с Румъния и Ирландия. Но и в нашата страна се 
наблюдава, макар и относително слаб процес, на разочарование от Евросъюза. Колкото до общоевропейската валута, то 
мнозинството българи са за запазване на националния лев, вероятно благодарение на фиксирания му курс, смятат 
специалистите. 
 


