Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ Ръководството на АИКБ гостува в Габрово, за да обсъди с местния бизнес възможностите за подобряване на
икономическия климат у нас

На 27 януари 2016 г. се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално
равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Габрово.
На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ,
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Г-н Стефан Василев, член на
УС на АИКБ, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години
Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към:
 Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
 Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
 Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
 Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на
икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
 Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
 Развитие на човешките ресурси;
 Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в
България.
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От своя страна представителите на бизнеса от областта и регионалният представител на АИКБ за област Габрово г-н
Николай Григоров, представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на
действия за тяхното разрешаване.
На срещата присъства и директорката на Бюрото по труда в гр. Габрово г-жа Лена Енева, която приветства гостите,
представи активните програми за момента и изрази своята удовлетвореност от работата с екипа на АИКБ в Съвета за
сътрудничество към ДБТ.
Г-н Теодор Дечев от АИКБ представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен
период 2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и
„Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Дечев представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятия“ и очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. На представителите от
бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“ и „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020.
Представителите на бизнеса от област Габрово и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. АИКБ
настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за бизнеса у
нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите висшите учебни
заведения. Големият брой инвалидни пенсии (близо 1/3 от всички отпуснати пенсии) също е проблем, който следва да се
преодолее чрез неотложна реформа, чиито основа и облик бяха очертани на организираната от АИКБ кръгла маса на 26
януари 2016 г. в София на тема „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация –
предизвикателства и насоки за реформа“. Ускоряване на административната реформа е друг път за осигуряване на
ефективен бизнес климат у нас и Асоциацията ще настоява за осигуряване на политическа стабилност, сигурност,
намаляване на административната тежест за бизнеса и за ограничаване намесата на държавата на пазара на труда.
След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на
АИКБ за подобряване на бизнес климата в България и предстоящите задачи за 2016 г.
Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 29 януари 2016 г. в град Варна.
Gabrovonews.bg
√ Бизнесът ни обсъди възможностите за по-добър икономически климат
Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) гостува в Габрово, за да обсъди с местния
бизнес възможностите за подобряване на икономическия климат у нас. Срещата се проведе в Конферентната зала на
университетската библиотека в областния град и на нея присъстваха Стефан Василев, член на УС на АИКБ, Теодор Дечев,
директор „Индустриални политики“ в АИКБ и Николай Григоров, регионален представител на АИКБ за област Габрово.
Събитието бе уважено от много представители на предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството
на АИКБ, дискутираха последните инициативи на Асоциацията за подобряване на бизнес климата в България. На форума
присъства и директорът на местната дирекция „Бюро по труда“ Лена Енева, която приветства и поздрави участниците в
срещата.
Г-н Стефан Василев представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години
Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към подобряване на бизнес средата и
намаляване на административните прегради пред бизнеса, ограничаване и превенция на неформалната икономика,
подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството, информира
Стефан Василев.
По думите му усъвършенстването на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари, подобряване
качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти,
предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес, също са още от ключовите
компоненти, подобряващи бизнес – климата у нас.
Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България, развитието на
човешките ресурси и осигуряването на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и
средни предприятия в България са сред настоящите и бъдещи действия на АИКБ през тази година“, добави още Стефан
Василев.
От своя страна представителите на бизнеса от областта и регионалния представител на АИКБ за област Габрово Николай
Григоров, представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия, във връзка с предприемане на действия
за тяхното разрешаване.
Г-н Теодор Дечев от АИКБ представи възможностите, от които може да се възползва бизнесът, през новия програмен
период 2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и
„Инициатива за малки и средни предприятия“.
Той представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и
очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“.
2

На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Представителите на бизнеса от област Габрово и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.
АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за
бизнеса у нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите
висшите учебни заведения.
Големият брой инвалидни пенсии, близо 1/3 от всички отпуснати пенсии, също е проблем, който следва да се преодолее
чрез неотложна реформа, чиито основа и облик бяха очертани на организираната от АИКБ кръгла маса вчера в София, на
тема „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и
насоки за реформа“.
Ускоряване на административната реформа е друг път за осигуряване на ефективен бизнес – климат у нас и Асоциацията
ще настоява за осигуряване на политическа стабилност, сигурност, намаляване на административната тежест за бизнеса
и за ограничаване намесата на държавата на пазара на труда.
След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на
АИКБ за подобряване на бизнес климата в България и предстоящите задачи за 2016 г. Следващата среща на АИКБ с
бизнеса ще се проведе на 29 януари 2016 г. в град Варна.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Природният газ поевтинява с 20% от април
Очаква се да падне и цената на парното
С 20% ще поевтинее природният газ от 1 април. Това прогнозира в сряда председателят на КЕВР Иван Иванов.
Първоначално по БНТ той обяви по-ниско число - 15 на сто, но стана ясно, че е бил предпазлив.
“Бях по-скромен, заявявайки, че намалението на цената ще бъде не по-малко от 15%. Моето очакване е да стигне до 20%,
защото следя ежедневно цената на суровия петрол”, каза Иванов вече в КЕВР.
Прогнозата на “Булгаргаз” е за намаление от 10%.
Сериозното поевтиняване ще има отражение и върху цената на тока, който произвеждат топлофикациите, а тя влиза в
добавката “задължение към обществото”, каза шефът на КЕВР.
Иванов обаче не даде прогноза как ще се отрази смъкването на газа с 20% върху цената на парното.
Няма опасност потребителите на “Овергаз” да останат без газ, каза шефът на КЕВР. Той уточни, че проверката на газовата
компания ще приключи в петък, експертите, които били ангажирани с нея, изготвяли констативния протокол. Проверката
е била в две основни направления - първото е спазването на условията на изискванията на лицензията, а второто финансовото състояние на дружеството. Лицензиите се спазвали. Имало 5 заема, които са теглени от “Овергаз - мрежи”,
те се обслужват. Двата от тях практически са вече изплатени, каза Иванов. Договорът между “Овергаз-мрежи” и
“Булгаргаз” е за срок от три години, като се актуализира всеки месец. За февруари всичко е подписано, така че няма
никаква опасност потребителите да останат без газ, увери Иванов.
Предварителните резултати от проверките на ЕРП-тата показват, че готовността и функционирането им през този зимен
сезон са на много по-добро ниво, отколкото миналата година, съобщи още шефът на КЕВР. Затова нямало основание да
бъдат глобявани. В големите студове и бури беше прекъснат токът на 1144 населени места. Дружествата обаче успели да
ликвидират авариите в рамките на 72 часа.
България е с най-висок ръст на енергийно бедни потребители по старите определения на ЕК. Работната група, която
изготвя критерии за уязвимите потребители, трябва да е готова до април. Еврокритериите за енергийно бедни е те да
харчат повече от 10% от доходите си за нормална температура в жилището.
√ Депутатите избраха Диана Ковачева за зам.-омбудсман
Диана Ковачева бе избрана за зам.-омбудсман от парламента. Със 152 гласа "за" и без нито един против депутатите
подкрепиха бившия правосъден министър в първия кабинет на Бойко Борисов.
Кандидатурата на Ковачева бе представена пред депутатите и от омбудсмана Мая Манолова. Тя разказа, че всички
изслушани са били номинации на неправителствени организации.
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Ковачева е показала, че има волята и решимостта да защитава правата на гражданите, демонстрира хъс и желание да
работи в тази посока, похвали я Манолова. И гарантира, че заместничката й активно, сърцато и отдадено ще работи за
тази кауза. Ще имаме един работещ, действен, активен и неуморен екип, гарантира Манолова.
Вестник Труд
√ Външният ни дълг се понижи с 4,8 млрд. евро
Брутният външен дълг на България е намалял с 4,8 млрд. евро през ноември 2015 г. спрямо края на 2014 г., съобщи БНБ.
Дългът ни възлиза на 34,54 млрд. евро (77,4% от БВП) при 39,35 млрд. евро в края на 2014 г.
Спрямо ноември 2014 година външният дълг на нашата страна намалява с 4 млрд. евро (понижение с 10,4% на годишна
база).
Дългосрочните задължения в края на ноември са в размер на 26,50 млрд. евро (59,4% от БВП и 76,7% от брутния външен
дълг), като намаляват с 2,8 млрд. евро (с 9,8%) спрямо края на 2014-а година и с 3,15 млрд. евро (понижение с 10,6%)
спрямо ноември 2014 година.
Краткосрочните задължения на България възлизат на над 8 млрд. евро (18% от БВП и 23,3% от брутния външен дълг),
свивайки се с 1,9 млрд. евро (спад с 19,4%) спрямо края на 2014 година и се понижават с 867 млн. евро (с 9,7%) спрямо
ноември 2014 година.
През първите единадесет месеца на миналата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг
са в размер на 7,49 млрд. евро (16,8% от БВП на страната) при плащания за над 5 млрд. евро (11,8% от БВП) за същия
период на 2014-а година.
√ Ипотеките без такса за предсрочно погасяване
Всички ипотечни кредити ще могат да се погасяват предсрочно без такса, ако потребителят е платил 12 месечни вноски.
Това предвижда проект на нов закон за кредитите за недвижими имоти, който правителството одобри вчера. Подобна
възможност е регламентирана и в сегашното законодателство, но тя не важи за заеми над 147 000 лв.
Според проекта на новия закон, ако кредитът бъде изплатен преди първата година, кредиторите ще имат право на
обезщетение до 1% от предсрочно погасената сума. Таксата може да е по-голяма само ако банката успее да докаже, че
загубите й от преждевременното изплащане на заема надхвърлят тази стойност.
С новия закон се въвеждат европейски изисквания, чиято цел е да се постигне по-високо ниво на защита на
потребителите, кредиторите и кредитните посредници, пише в мотивите на подготвения от Министерството на
финансите проекта.
Банките ще приемат правила за работа с потребители със затруднения при плащането на ипотеките и ще разработят
ранни показатели за евентуални рискове. Кредиторите ще информира своевременно клиентите за броя на просрочените
или частично погасените плащания, общия размер на дължимата сума, както и за размера на обезщетението за
забавянето.
Преди да се стигне до принудително изпълнение, кредиторът и потребителят ще могат да уговорят пълно или частично
рефинансиране, промяна на сроковете и условията. След като получат проекта на договора, клиентите ще разполагат с
най-малко 14 дни да решат дали да го подпишат. В контракта трябва да има подробна информация за лихвата, размера
на кредита, годишния процент на разходите и общата сума, която потребителят дължи.
Вестник Стандарт
√ Привличаме туристи с море и СПА
България и Русия ще си сътрудничат за увеличаване на туристите между двете страни.Това е записано в протокола за
сътрудничество, който подписаха министърът на туризма Николина Ангелкова и ръководителят на Федералната агенция
по туризъм на Руската федерация Олег Сафонов. Двамата участваха и в заседанието на работната група по туризъм в
рамките на междуправителствената комисия. По време на нея бе направена презентация на възможностите за морска
ваканция, балнеолечение и оздравителни програми, организиран детски отдих и др., които България може да предложи
на руските туристи. Олег Сафонов подчерта, че страната ни продължава да е сред най-търсените туристически
дестинации и се надява повече руски граждани да я изберат за своята почивка. Най-важните теми, на които се обръща
внимание при избора на дестинация са процедурите за издаване на визи, сигурността и транспортните връзки. Вчера бе
организирана и среща на Олег Сафонов и Ангелкова с кметове на Черноморски общини. Те представиха подготовката на
летен сезон 2016 г., както и специалните предложения, които местния бизнес е готов да предложи на руските туристи.
Възможностите за промотиране на София като културна и туристическа дестинация на пазар Русия бе обсъдена на
срещата между Олег Сафонов и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Заедно с министър Ангелкова, те
показаха на руския гост централната част на града и някои от основните му забележителности.
√ БГ фермери продават онлайн храни в Китай
Чрез единна онлайн платформа земеделските производители от Централна и Източна Европа вече могат да представят
стоките си в Китай. За да се възползват от възможността, фермерите трябва да се регистрират на електронния сайт на
Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ
www.china2ceec.org. Там производителите могат сами да посочат какви продукти и в какви количества са готови да
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предложат за износ. Участието и регистрацията в базата данни към Центъра е безплатно и не се изисква заплащане или
членски внос.
Базата с информация събира всички данни, необходими на китайските инвеститори. С онлайн платформата се цели
улесняване на търговските контакти. Чрез нея земеделските производители ще могат и да се кооперират като създават
различни обединения при постъпване на запитване за стоки и възможности за инвестиции от китайска страна, съобщават
от Центъра. Вече има над 15 заявки за регистрация и представяне на различни продукти само две седмици след старта на
онлайн платформата. Сред тях са български и хърватски стоки, сред които сладкарски изделия, напитки и
селскостопански продукти. Българските компании, които до момента са проявили интерес, и са заявили стоките си на
платформата, предлагат минерална вода, безалкохолни напитки, продукти от арония, както и шоколад с рози, чай и
сладко от рози.
investor.bg
√ Пенсионните дружества изпращат 2015 г. с рекордни по обем инвестиционни активи
Фондовете на компаниите акумулират инвестиции в ценни книжа, депозити, имоти, парични средства и вземания
за 8,83 млрд. лв.
Пенсионноосигурителните компании (ПОК) в България изпращат 2015 г. с 10,4% ръст на инвестиционните активи до
рекордните 8,825 млрд. лв. Това показват изчисленията на Investor.bg на база отчетите на пенсионните дружества
относно обема и структурата на техните инвестиции по видове активи в края на годината.
Сред инвестиционните активи влизат инвестициите в ценни книжа (акции, облигации и други дългови и дялови
финансови инструменти), банкови депозити, инвестиционни имоти, парични средства и вземания. Трябва да се направи
уточнението, че в изчисленията не са взети предвид активи на компаниите като собствени сгради, земи и софтуерни
продукти и други (дълготрайни материални и нематериални активи).
По-пълна представа за общия обем на активите на пенсионната индустрия, но и за печалбата, през 2015 г. ще дадат
статистическите данни на Комисията за финансов надзор, които предстоят да бъдат публикувани.
ПОД „Алианц България“ АД изпраща 2015 г. с най-голям обем на инвестиционните активи. Те растат с 14,3% до 2,178
млрд. лв. Компанията е първа и по абсолютен ръст на активите – с 272,2 млн. лв.
ПОК „Доверие“ АД, чийто универсален пенсионен фонд е най-голям по обем на активите, увеличава инвестициите си с
5,6% до 2,056 млрд. лв.
На трето място с 1,241 млрд. лв. е ПОК „ДСК-Родина АД“. Нейните фондове бележат втория най-голям абсолютен ръст за
годината след тези на „Алианц“ с 212,1 млн. лв.
С най-голям относителен ръст през 2015 г. се оказва „Пенсионноосигурителен институт“ АД. Инвестиционните му активи
нарастват с 37,7% до 96,368 млн. лв.
Единствено трите пенсионни фонда на „NN” и доброволният пенсионен фонд на ПОД „Бъдеще“ АД отчитат спад на
инвестиционните активи – с общо 12,5% до 853 млн. лв. и 3% до 2,93 млн. лв., съответно.
Единственият ДПФ по професионални схеми – този на ДСК „Родина“, бележи ръст на инвестиционните активи от 13,6% до
10,075 млн. лв.
Разгледани по видове фондове, инвестициите на дружествата в управляваните от тях универсални пенсионни фондове
бележат общ годишен ръст от 11% до 7,212 млрд. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.
От своя страна професионалните пенсионни фондове регистрира тъст от 7,9 на сто до 802,8 млн. лв., докато
доброволните – от 7,7% до 811,1 млн. лв. спрямо 2014 г.
√ В. Нушева: Най-големи проблеми с корупцията у нас има при обществените поръчки
България е най-корумпираната държава в ЕС, показа доклад на Transparency International
Най-съществени проблеми с корупцията у нас има при обществените поръчки, съобщи пред Bloomberg TV Bulgaria Ваня
Нушева програмен директор на асоциация „Прозрачност без граници“. Според нея проблем остават неефективното
управление на обществените ресурси и недостатъчните гаранции за контрол при управлението им.
Припомняме, че според доклад на Transparency International България е най-корумпираната страна в ЕС. Страната ни
запазва 69-то място в класацията, в която участват 170 държави, показват данните на организацията.
Нушева посочи, че докато останалите държави в ЕС, включително и тези от Централна и Източна Европа, подобряват
стойностите на индексите си, България остава на едно място. Според нея тези резултати се дължат на липсата на
последователна политическа воля от страна на трите власти, както и имитирането на реформи.
"По-добрият резултат на Румъния през последните години е в резултат на ефективните действия в правораздаването
там", обяви тя.
Ако до преди 2-3 години България, Румъния и Гърция се намираха на една й съща позиция, то сега можем да видим, че
тези държави се оттласкват от дъното на фона на данните за България.
Ваня Нушева посочи, че от ключово значение за справянето с корупцията у нас е упражняването на постоянен активен
граждански контрол върху институциите. Трябва да има активен диалог и с представители на академичната общност,
както и работещи институции, допълни тя.
√ Петролът се търгува в тесни граници, но остава над 30 долара за барел
В сряда и двата основни сорта приключиха сесията на зелена територия
Петролът се връща към спадовете в четвъртък, но се задържа на цена над 30 долара за барел, съобщава WBPonline.
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Американският лек суров петрол WTI се търгува с понижение от 0,14% до 32,28 долара за барел към 9:40 часа българско
време, а европейският бенчмарк Брент поскъпва с 0,06% до 33,98 долара за барел.
В сряда и двата основни сорта приключиха сесията на зелена територия, като подемът беше стимулиран от новините, че
Русия е решила да преговаря с членки на ОПЕК за евентуални съкращения в глобалния добив. Все пак редица
анализатори считат такова споразумение за малко вероятно, защото големите държави в картела възнамеряват да
поддържат високия добив, за да си запазят пазарния дял.
През последните няколко месеца към ОПЕК бяха отправени призиви да проведе спешна среща, за да овладее срива в
цената.
Миналата седмица Иран заяви, че такава среща само ще навреди на петролния пазар, ако картелът не стигне до
решение.
Именно в четвъртък опасенията за продължаващото пренасищане се увеличиха, след като Администрацията за
енергийна информация в САЩ съобщи за ръст в резервите от 8,38 милиона барела през седмицата до 22 януари.
Повишението е двойно по-високо от стойността, която анализаторите очакваха.
Прогнозите за тази седмица са, че запасите ще продължават да растат.
√ МФ: Инфлацията през декември е стимулирана от поскъпването на услугите
Повишението на безработицата се обяснява с по-слабото търсене на сезонна заетост, пише в месечния доклад на
ведомството за декември
Безработицата в България се повишава до 10% в края на 2015 г, но остава с 0,7 процентни пункта под нивото през същия
период предходната година. Инфлацията е 0,4% на месечна и -0,9% на годишна база през декември, а средният ръст на
потребителските цени през 2015 г. е отрицателен (-1,1%). Това отчита Министерството на финансите (МФ) в месечния си
доклад за декември.
От ведомството обясняват ръста на безработните през декември преди всичко с по-слабото търсене на сезонна заетост.
Същевременно по програми и мерки за насърчаване на заетостта работа са започнали малък брой хора.
За ръста на потребителските цени допринася най-много поскъпването на пазарните услуги (2,4%), което от своя страна до
голяма степен се обяснява с поскъпването на билетите за международни полети – 44,6% спрямо ноември, посочват от
ведомството. Отчита се поевтиняване на непреработените храни (-1,4%) и на транспортните горива (-0,9%).
Отрицателният годишен темп на инфлация се забавя в края на годината по линия на започналото вече изчерпване на
базовия ефект от спада на цените на суровия петрол през съответния период на предходната година, посочват още от
МФ.
Краткосрочната бизнес статистика отчита положително развитие през ноември, след като индустриалното производство
нараства с 3,2% на годишна база, подкрепено от растежа в преработвателната промишленост. Същевременно
производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия продължава да ограничава растежа.
Продажбите на дребно и индексът на строителната продукция се връщат към растеж с по 2% и 1,3% повишение на
годишна база, а спадът при оборота в промишлеността се забавя.
Общият показател за бизнес климата се понижава с 0,7 пункта през декември спрямо предходния месец основно поради
влошени очаквания в търговията на дребно и строителството.
Дефицитът по текущата сметка се свива до 68 млн. евро през октомври при отрицателен баланс от 94,3 млн. евро за
същия месец на 2014 г. Подобрението се дължи на положителната динамика във външната търговия и по-слабо
изплащане на първичен доход, поясняват от финансовото министерство.
Брутният външен дълг достига 34,3 млрд. евро към края на октомври, като се понижава както на месечна, така и на
годишна база. Задлъжнялостта представлява 78,1% от БВП, от които дългът на сектор "Държавно управление" е 12,8% от
БВП, на банковия сектор – 9,2%, на небанковия частен сектор – 27,1% от БВП, и вътрешнофирмено кредитиране – 28,9%
от БВП. Нетният дълг се понижава до 15,8% от БВП в сравнение с 32,2% от БВП към октомври 2014 г. и остава непроменен
спрямо нивото си от края на септември 2015 г.
Международните валутни резерви се свиват с 1,9% на месечна база през декември и в края на 2015 г. достигат 20,3 млрд.
евро. Понижението им се дължи основно на спада на депозита на правителството поради извършени в края на годината
трансфери.
Фискалният резерв към 30 ноември 2015 г. е на стойност 9,9 млрд. лв. или 11,5% от прогнозния БВП. Държавният дълг
към края на ноември е в размер на 27,2% от БВП, а държавногарантираният – 0,7% от БВП.
√ По новата програма за селските райони няма да се строят големи стадиони в селата
Проекти за развитие на селския туризъм ще се приемат най-рано през 2017 г.
По новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. няма да се приемат проекти на селски общини
за изграждане на големи спортни съоръжения. Това каза пред журналисти зам.-министърът на земеделието и Васил
Грудев, който представи пред парламентарната комисия по еврофондовете новите моменти в програмата.
„Залагаме на спортните площадки в училищата, за да спортуват децата адекватно. Ще има и инвестиции на
националните спортни федерации в селските райони“, обясни той.
Грудев посочи, че по старата програма за големи стадиони в селата са похарчени 300 млн. лв. Повече няма да има
кандидатстване по Европейския земеделски фонд за такива обекти, но ако кметовете ги искат, могат да ги строят със
собствени средства, стана ясно от думите му.
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Според Грудев няма опасност малките общини, които изградиха големи спортни обекти над възможностите си, да
връщат евросредства. Въпросът е как съоръженията ще бъдат използвани и доколко адекватно могат да бъдат
поддържани.
По общинските мерки през 2016 г. няма да се приемат проекти за канализация на селата, тъй като движената от
регионалното министерство водна реформа не е приключила, обясни още Грудев. Ще се приемат обаче проекти на
общините за водопроводи и за доставяне на качествена питейна вода, което, по думите му, е много по-належащо от
канализацията.
"Общините ще са изпълнители на проектите за водопроводи, това ще финансираме през настоящата година", каза зам.министърът.
Тази година няма да има прием на проекти за къщи за гости в селата по новата ПРСР, съобщи още пред парламентарната
комисия Васил Грудев. Той обясни, че първо трябва да се направи анализ на изпълнените проекти за селски туризъм по
старата програма за периода 2007 – 2013 г. „Тази мярка не е приоритет, не можем да си позволим лукса да отворим
всичко“, каза Грудев пред депутатите.
Ивайло Здравков от Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми настоя, че интересът е сериозен
и ако приемът бъде обявен за 2017 г., ще бъдат подадени поне 3 500 проекта.
Грудев отговори, че по старата програма проектите са били основно за къщи за гости и фотоволтаици. Той беше
категоричен, че не е разумно да бъдат построени още 3 500 къщи за гости.
След като по мярката за млад фермер по старата ПРСР фонд „Земеделие“ беше залят с проекти за развъждането на
калифорнийски червеи, сега в новия период последната мода са проектите за зайци и пъдпъдъци. Проблемът е, че при
проверките те могат да бъдат прехвърляни от един двор в друг, каза пред медиите Грудев. Такива проекти ще са
допустими, но ако внезапни проверки покажат, че реално са направени инвестиции.
Зам.-министърът коментира още, че и в новия период изпълнителите на проекти могат да ползват ресурса на
Гаранционния фонд като финансов инструмент.
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