Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска телеграфна агенция
√ Милена Ангелова е избрана за председател на Постоянната група за услуги от общ интерес на Европейския
икономически и социален комитет
Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ д-р Милена Ангелова е избрана вчера за
председател на Постоянната група за Услуги от общ интерес на Европейския икономически и социален комитет за мандата
2015 - 2018 г. Това съобщиха от пресцентъра на АИКБ.
Постоянната група за услуги от общ интерес разработва становища по законодателните предложения на Европейската
комисия, на Европейския парламент и Съвет в областта на услугите от общ интерес.
Платформата на д-р Ангелова за периода на нейното председателство е фокусирана върху потенциала на публичните
услуги за насърчаване на икономическия растеж, създаване на устойчива заетост и насърчаване на
конкурентоспособността.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ 420 лева минимална заплата през 2016 г., 460 лева през 2017 г.
На 420 лв. ще бъде повишена от 1 януари 2016 г минималната работна заплата у нас. След това от началото на 2017 г.
минималното възнаграждение ще бъде повишено до 460 лв. и ще се запази на същото ниво и през 2018 г. Това сочат
данните от средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., която е подготвена от Министерството на
финансите и предстои да бъде одобрена от Министерски съвет.
За периода 2016-2018 г. не се предвиждат промени във вноските за пенсия и здраве. Ще се запази и максималният
осигурителен доход в размер на 2600 лв.
2% повишаване на пенсиите за 2016 г.
От Министерството на финансите (МФ) планират да се запази швейцарското правило за ежегодно вдигане на пенсиите от
1 юли - с 50% от ръста на осигурителния доход плюс 50% от инфлацията за предходната година. Така прогнозите за
повишаване на пенсиите през следващите години са - с 2% за 2016 г., 2,8% за 2017 г., и 3% за 2018г.
За следващите три години се планира запазване на ниските данъци. Ще бъдат увеличени само акцизите за цигарите, за да
бъдат достигнати минималните нива за страните от ЕС.
Приходите в държавния бюджет за периода 2015-2018 г. се планира да запазват устойчиво ниво в диапазона 36,2-36,4% от
БВП, което представлява ръст спрямо 2014 г. (35,8% от БВП). Това в значителна степен се дължи на предприетите мерки за
повишаване на събираемостта на данъците и осигуровките, се посочва в мотивите на МФ.
Планира се държавните разходи да намаляват от 39,3% от БВП през 2015 г. до 37,9% от БВП през 2018 г., или с по 0,5%
годишно. Целта е бюджетният дефицит да се свива всяка година с 0,5% и от 3% за 2015 г. да падне до 1,5% за 2018 г.
√ НСИ: Инфлацията от началото на годината е 0.2%
Индексът на потребителските цени за март 2015 г. спрямо февруари 2015 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.
Инфлацията от началото на годината (март 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 0.2%, а годишната инфлация за март 2015 г.
спрямо март 2014 г. е 0.1%, съобщиха от НСИ .
Средногодишната инфлация за периода април 2014 - март 2015 г. спрямо периода април 2013 - март 2014 г. е минус 0.9%.
През март 2015 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както
следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.3%; алкохолни напитки и тютюневи изделия увеличение с 0.1%; облекло и обувки - намаление с 0.2%; жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода,
електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.1%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и
обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.6%; здравеопазване - намаление с 0.1%; транспорт - увеличение с 4.0%;
съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; развлечения и култура - намаление с 1.1%; образование цените остават на равнището от миналия месец; ресторанти и хотели - намаление с 0.3%; разнообразни стоки и услуги увеличение с 0.2%.
През март 2015 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: хляб "Добруджа" - с 0.2%, тестени закуски и
пици - с 1.1%, макаронени изделия - с 1.3%, свинско месо - с 0.4%, други видове месо (агнешко и ярешко) - с 0.6%, ябълки
- с 5.9%, цитрусови и южни плодове - с 5.0%, зеле - с 16.9%, моркови - с 9.0%, зрял чесън - с 1.4%, листни зеленчуци - със
7.2%, леща - с 2.8%, картофи - с 1.6%, оцет - с 1.5%, сол - с 0.7%, пресни зеленчукови подправки - с 0.9%, минерални води с 1.1%, ракии - с 0.5%, вина и бира - съответно с 0.1 и 0.3%, и други.
През март 2015 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0.2%, брашно - с 0.3%, бял хляб - с 0.6%,
месо от домашни птици - с 1.1%, малотрайни и трайни колбаси - с по 0.2%, мляно месо (кайма) - с 1.3%, маргарин - с 0.9%,
сирене и кашкавал - с по 0.1%, слънчогледово олио - с 0.4%, млечни масла - с 0.1%, домати и краставици - съответно с 0.4
и 2.0%, зрял лук - с 0.8%, зрял боб - с 3.2%, захар - с 1.3%, кафе - с 1.1%, газирани напитки - с 4.1%, и други.
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През март 2015 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение при: облекло - с 0.2%,
газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 1.8 и 7.7%, твърди горива - с 0.1%, водонагревателни и
отоплителни уреди - с 1.4%, дизелово гориво - с 9.4%, автомобилен бензин А95Н и автомобилен бензин А98Н - съответно
с 8.3 и 6.6%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 10.0%, прахове за пране - с 3.9%, персонални компютри - с 0.5%, цветарство - с 2.8%,
услуги в бръснаро-фризьорски салони - с 0.6%, продукти за лична хигиена - с 2.4%, и други.
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите са се намалили цените на: обувки - с 0.9%,
автомобили втора употреба - с 1.1%, зимни гуми - с 0.3%, метан за ЛТС - с 1.3%, моторни и смазочни масла - с 1.2%,
пътнически въздушен транспорт - с 8.9%, мобилни телефонни апарати - с 1.0%, комплексни услуги за почивка и
туристически пътувания - с 3.9%, услуги в хотели - с 4.0%, козметични продукти - с 1.2%, и други.
През март 2015 г. е регистрирано намаление на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0.2%. Цените
на стоматологичните услуги са се увеличили с 0.1%, а цените на лекарските услуги остават на равнището от предходния
месец.
√ Износът за ЕС нараства с 16,7% през януари
През януари и февруари България е изнесла стоки на обща стойност 6.8 млрд. лв., което е със 7.7% повече, отколкото през
първите два месеца на 2014 г., съобщи НСИ. Вносът нараства по-бавно - с 1.9% до 7.9 млрд. лв. От статистическите данни
се разбира, че увеличението е главно за сметка на страните от Европейския съюз, докато износът към трети страни нараства
едва с 0.1% до 2.4 млрд. лв., а вносът от тях дори намалява - с 0.3% до 3 млрд. лв. Български стоки на най-голяма стойност
са изнесени за Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Русия, които формират 53.8% от експорта. От данните обаче се
вижда, че износът към Русия и към САЩ се свива с по около една трета спрямо първите месеци на 2014 г. Данните за
търговията със страните - членки на ЕС, които обаче са само за първия месец от годината, сочат, че износът на България
нараства с 16.7% до 2.3 млрд. лв. Над 70% от българския износ е към Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия
Вносът на Българияот ЕС през януари 2015 г. се увеличава незначително спрямо същия месец на 2014 г. и е на стойност 2.3
млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Испания, Румъния, Италия и Гърция.
√ Годишна инфлация за първи път от 2013 г.
През март е отчетена първата годишна инфлация у нас от юли 2013 г. насам, съобщиха от Националния статистически
институт. Увеличението на цените като цяло е с 0,1 на сто.
Основен принос за завръщането на инфлацията в България след 19 поредни месеца с дефлация на годишна база имат
горивата. Те са поскъпнали с 8-10 процента през март. Например увеличението на масовия бензин А95 е с 8,3%, на дизела
- с 9,4 на сто, и на автогазта - с 10 процента.
Така месечната инфлация за март спрямо февруари пък е 0,4%. Поскъпването е вече втори месец поред. Най-голямо - с 4
на сто, е в сектор “Транспорт”. От началото на годината инфлацията е 0,2 процента.
Увеличението на храните и безалкохолните през миналия месец пък е било с 0,3%. По-значително е при зелето - с 16,9%,
морковите - с 9%, листните зеленчуци - със 7,2 на сто. Минимално поевтиняване е имало на брашното - с 0,3%, каймата - с
1,3%, краставиците - с 2%, зрелия боб - с 3,2 на сто.
От нехранителните стоки намаление на цените е имало на колите втора употреба - с 1,1%, на самолетните билети - с 8,9%,
на услугите в хотелите - с 4%, и на обувките - с 0,9 процента.
През март цените на стоматологичните услуги са се увеличили с 0,1%, а с 0,2% намаляват цените на лекарствата и другите
фармацевтични продукти. Цените на лекарските услуги са на равнището на предходния месец, отчитат още от НСИ.
Според европейската методология (т. нар. хармонизиран индекс на потребителските цени - ХИПЦ) през март инфлацията
е 0,3%, На годишна база дефлацията, измерена чрез ХИПЦ, е 1,1% при 2% в края на 2014 г.
През март цените в т.нар. малка потребителска кошница (100-те най-необходими стоки и услуги с тегла, каквито имат те в
бюджетите на най-бедните 20% от домакинствата) се повишават с 0,2% спрямо февруари.
С най-голям принос за месечната инфлация в малката кошница са поскъпналите с 0,6% нехранителни стоки и с 0,1%
хранителни стоки. Цените на услугите остават без промяна.
√ Български и румънски евродепутати настояха да отпадне мониторингът на ЕС
Българските евродепутати и колегите им от Румъния се обявиха решително за отпадането на Механизма за сътрудничество
и проверка за България и Румъния. Това стана по време на изслушване относно Механизма за сътрудничество и проверка
в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.
Участие в изслушването взе и генералният секретар на Европейската комисия (ЕК) Катрин Дей. Първата част на
изслушването беше посветена на прилагането на механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната
реформа и в борбата срещу корупцията в Румъния, където участие взеха румънският министър на правосъдието Роберт
Казанчук, главния прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията и др. Представителите от българска страна
бяха зам.-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, бившият министър на правосъдието Зинаида Златанова,
директорът на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов и д-р Тонева-Методиева от "Трансперънси
интернешънъл".
От 20 изказали се румънски и български евродепутати от всички политически партии, 19 се обявиха за отпадане на
механизма за сътрудничество и проверка. Според позициите на повечето от тях, механизмът вече е изчерпал
първоначалните си цели и не е ефективен. За българските и румънските евродепутати е недопустимо Механизмът за
сътрудничество и проверка да бъде обвързан с приемането на двете държави в Шенген или да се използва като мотив за
спиране на еврофондовете.
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Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, като член на Правната комисия на ЕП, отбеляза, че вече съществуват
други правни механизми като Доклада за състоянието на борбата с корупцията в ЕС и диалог за върховенството на закона,
основаващ се на принципа на обективността и равното третиране на държавите-членки.
"В този контекст мисля, че Механизмът за сътрудничество за България и Румъния трябва да отпадне, за да няма прилагане
на двойни стандарти между държавите-членки", коментира още Радев.
Българският евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков, като член на Комисията по бюджетен контрол, заяви, че механизмът не
може да се използва като оправдание за спиране на еврофондовете. "България е сред страните с най-малък процент
грешка при усвояването на еврофондовете и е в топ 10 на усвояващите най-много европари, което е сигнал за доверие в
одитиращите системи и политическата воля на правителството", добави той в заключение.
Генералният секретар на ЕК Катрин Дей отчете като позитивни знаци на напредък в съдебната сфера ангажимента към
съдебната реформа в България, заявен и от правителството и от парламента. Тя заяви, че според ЕК конституционни
промени са необходими, но те не трябват да спират съществените реформи. Според Дей, няма краен срок за
приключването на Механизма за сътрудничество, по който всяка година комисията издава доклад с препоръки и
наблюдение за напредъка на България и Румъния.
Вестник Труд
√ Данъчни развалят имотни сделки на занижени цени
Националната агенция за приходите (НАП) предупреди вчера, че започва масови ревизии на строителни предприемачи.
По време на ревизиите може да се стигне до разваляне на сделки за продажба на апартаменти, ако са сключени на цени
под пазарните, предупредиха данъчните.
Данъчно-осигурителният процесуален кодекс позволява на НАП да обяви за недействителни сделки, извършени от лице с
публични задължения, след като е започнала ревизията на фирмата му.
Според говорителя на приходната агенция Росен Бъчваров за последните 3 години ведомството е обявило за
недействителни чрез съда около 100 такива сделки, при които предприемачи по документи са продали жилища на цени
далеч под пазарните. Кодексът дава право на данъчните да развалят не само продажби, а и безвъзмездни сделки, дарения
и т.н., стига да са извършени след началото на ревизията. Самото прекратяване става от съда, който е сезиран от НАП.
За същия период - през 2012, 2013 и 2014 г., са направени 281 ревизии на рискови фирми от строителния бранш.
Установени са 33 млн. лв.допълнителни задължения на 246 строители и инвеститори, основно по Закона за ДДС. Данъчните
са изчислили, че средно на година бюджетът търпи около 43 млн. лв. щети от продажбата на имоти под себестойност.
Анализ на риска, направен за периода на строителния бум, показва, че тогава бюджетът е бил ощетяван всяка година с
около 400 млн. лв., а рисковите строителни предприемачи са били 63% от всички. Техният дял, както и щетите, са намалени
значително през последните години най-вече заради по-слабото строителство, но рискът остава, казаха от НАП.
Според източници от имотния бранш изповядването пред нотариус на сделки на цена под действителната е масово
явление, и то от години. По този начин предприемачът укрива оборот. „Като напише в договора, че е продал жилището за
35 000 евро вместо за действителните 60 000, той укрива оборот и дължимия върху него ДДС. Проблемът обаче е за
купувачите - ако договорът се развали по някаква причина, строителят може спокойно да му върне не платените 60 000
евро, а почти двойно по-малко“, коментира шефът на консултантската компания „Кредит пойнт“ Тихомир Тошев.
Шефът на Нотариалната камара Красимир Катранджиев каза пред „Труд“, че нотариусите нямат законова възможност да
преценяват стойността на сделката. „Само ако има голямо разминаване между данъчната оценка на имота и пазарната му
стойност, нотариусът взема предвид пазарната стойност, защото от това се определят нотариалните такси“, каза той. Иначе
Законът за нотариусите и нотариалната дейност дава пълно право на страните по сделката да определят стойността й,
допълни той.
Вестник Капитал Daily
√ Правителството иска да харчи повече през 2016-2017 г.
Министерството на финансите вдигна очакванията си за приходите с 1.2 млрд. лв., но те няма да отидат за свиване
на дефицита
Сравнително доброто представяне на българската икономика през 2014 г. и бюджетният излишък за първите три месеца
на тази година явно дават основание за оптимизъм на правителството и то е решило да "развърже кесията" през
следващите три години. Министерството на финансите публикува средносрочната бюджетна прогноза за периода 20162018 г., в която се вижда, че очакванията за икономиката са по-големи, по-големи са и разходите за бюджета спрямо
предходната тригодишна прогноза.
Повече разходи в бюджета
Най-общо правителството повишава очакванията си за реалния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2015 г. до
1.4%. В номинално изражение това представлява над 83.5 млрд. лв., или с 1.4 млрд. лв. над нивото му през миналата
година. Свиването на дефицита продължава да е с по 0.5 процентни пункта на година, като през 2018 г. "дупката" в
бюджета се очаква да бъде 1.5% от БВП. Забелязва се, че прогнозите на финансовото министерство за приходите в
бюджетите за следващите две години са завишени с общо 1.2 млрд. лв. спрямо средносрочната прогноза, представена с
бюджета за 2015 г.
Но вместо тези допълнителни приходи да бъдат използвани за свиване на бюджетния дефицит, каквито заявки постоянно
прави финансовият министър Владислав Горанов, парите ще бъдат използвани за увеличаване на разходите по
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консолидираната фискална програма. Общо за двете години - с 1.3 млрд. лв. Това означава, че не само не се търси опит за
по-бърза консолидация на бюджетния дефицит, но и се добавят още около 100 млн. лв. към "дупката". И това при
положение, ако се потвърдят очакванията за приходите и няма да се наложат извънредни плащания от бюджета, на
каквито станахме свидетели през 2014 г. и началото на тази година.
Почти всички допълнителни плащания от бюджета са в перото "капиталови разходи", т.е. държавните инвестиции. Не е
ясно в каква посока ще бъдат похарчени тези пари, но вероятно за инфраструктурни проекти и капиталови трансфери.
Допълнителните приходи в бюджетите за 2016 и 2017 г. ще бъдат почти изцяло по линия на ДДС (около 1.2 млрд. лв. повече
от предишната прогноза). И въпреки че в края на миналата година депутатите гласуваха по-строг контрол върху
движението на акцизни стоки, очакванията на МФ за събираемостта на акцизите не са много по-големи. Всяка година
правителството очаква да се събират с по-около 200 млн. лв. повече спрямо предходната година. Ако се сравнят двете
средносрочни прогнози, се вижда, че завишените очаквания за 2016 и 2017 г. са за общо едва 200 млн. лв. При ДДС
оптимизмът идва по линия на по-голямото вътрешно потребление, докато при акциза се разчита изцяло на по-голямата
събираемост на митниците.
Трябва да се има предвид, че средносрочната бюджетна прогноза е ориентировъчна, като нейните параметри трябва да
бъдат одобрени от парламента с бюджета за всяка отделна година.
Добрите новини
На първо място се забелязва, че до 2018 г. правителството не предвижда увеличение на социалните и
здравноосигурителните вноски. Това означава, че предложението на социалния министър Ивайло Калфин за вдигане на
осигурителната тежест с 4.5 процентни пункта за 12 години засега не се разглежда като приемлив вариант за
правителството. Запазва се и размерът на здравноосигурителната вноска на нивото от 2015 г. – 8%.
Другата добра новина за икономиката и пазара на труда е решението да се остави без промяна максималният
осигурителен доход на сегашното ниво от 2600 лв. Минималната работна заплата ще расте до 2017 г. с по 40 лв. на година.
През 2018 г. тя няма да се променя и ще остане 460 лв.
Кабинетът е ревизирал и прогнозата си за средната цена на петрола сорт брент за 2015 г. В предишния вариант беше
записана цена от 91 долара за барел, докато повечето авторитетни международни институции очакват между 50 и 60
долара за барел през тази година. Сега Министерството на финансите ревизира очакванията си до 61.5 долара за барел.
Ведомството на Владислав Горанов очаква цените на горивата да останат по-ниски през годината, но понижението им ще
се забави значително и ще достигне 4.1% през декември 2015 г. (от 14.7% спад през декември 2014 г.). Цените на
хранителните продукти ще нараснат с 2.1% в края на годината в резултат на по-високите международни цени. Дефлацията
ще продължи да е валидна за нехранителните стоки, но се очаква тя да се забави до 0.2% заради обезценката на еврото и
по-високите цени при внос на някои дълготрайни потребителски стоки. Влиянието на еднократните ефекти за
поевтиняването на услугите ще се изчерпи през второто полугодие и те ще отчетат положително изменение от 1.2 % в края
на годината, подкрепено също и от засилване на вътрешното търсене.
√ Горивата върнаха инфлацията в България
Годишното повишение при цените на дребно през март достигна 0.1%, месечното - 0.4%
По-високите цени на горивата през март върнаха инфлацията в България. Данните на Националния статистически институт
(НСИ) показват, че средно цените на дребно са се покачили с 0.1% през март 2015 г. спрямо същия месец на миналата
година. Това се случва за пръв път след юли 2013 г. Оттогава досега всеки месец беше отчитано средногодишно
поевтиняване на стоките и услугите за крайните потребители. На месечна база също има покачване – с 0.4%, като тук много
ясно се вижда влиянието на по-скъпите горива, особено върху секторите, при които цените се влияят пряко от стойността
на дизела и бензина.
Разбивката по групи стоки, които влизат в Индекса на потребителските цени (ИПЦ), показва, че през март спрямо февруари
големите поскъпвания са при горивата, смазочните материали и транспортните услуги. Традиционните сезонни
поскъпвания също са налице при плодовете и зеленчуците. Годишното сравнение показва, че от общо 115 групи стоки и
услуги при 70 цените са се покачили за една година. Това показва, че въпреки падащите цени на суровините по световните
борси засега това не се отразява върху България и всякакви притеснения от навлизане в дефлационна спирала засега са
неоснователни.
Влиянието на горивата
Националната статистика показва, че през март спрямо февруари горивата и останалите петролни деривати са поскъпнали
средно с около 8%. По данни на Fuelo.net средната цена на дизеловото гориво през март се е движила около 2.27 лв./л,
без да е имало резки колебания през месеца. Подобно е положението и при най-масовия бензин A 95, чиято цена остана
стабилно около 2.16 лв./л. Рязкото покачване при двата вида гориво се случи през февруари – с около 15%. Тогава и
петролът сорт брент поскъпна на световните борси – с около 17%.
Интересното е, че в рамките на март стойността на добивания в Северно море петрол падна с около 4%, докато цената на
двата вида горива в България остана непроменена. Представителите на бранша обясняват този "феномен", от една страна,
със старите запаси, а от друга – със скъпия долар. През миналия месец доларът почти достигна паритет с еврото.
От началото на април досега ситуацията не се е променила много, което означава, че вероятно и през април ще има
инфлация. От една страна, стойностите на долара и еврото са почти изравнени (1.05 долара за евро), а от друга – петролът
сорт брент отново е над нивото от 60 долара за барел.
Дефлация през 2015 г.
Изминалата 2014 г. беше първата, през която беше отчетена средногодишна дефлация – 1.4%. Според Кристофор Павлов,
главен икономист на Уникредит Булбанк, средно понижение на цените на дребно ще има и през 2015 г. В свой анализ той
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посочва, че в края на 2016 г. можем да очакваме ИПЦ да отчете годишен ръст от 1.2%. "Едва в началото на 2018 г. ръстът
на цените ще се доближи до препоръчителните за българската икономика стойности на инфлацията от около 2.5-3% на
годишна база", смята икономистът.
Задържане на дефлацията през 2015 г. прогнозира както българското правителство, така и някои международни
институции. Във вторник Министерството на финансите актуализира своята прогноза до минус 0.6%, а Международният
валутен фонд (МВФ) – до минус 1%. В зимната прогноза на Европейската комисия е заложена дефлация от 0.5% за 2015 г.
Една от причините, които МВФ изтъкна, за да аргументира понижаването на прогнозата за икономиката на България, е
именно задържането на дефлацията през 2015 г. Според анализаторите на фонда падането на цените определено се
отразява положително на потреблението. Притесненията са свързани с нагласите на потребителите, които биха задържали
покупката на определени продукти в очакване на още по-ниски цени.
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√ Световната икономика се забавя въпреки стимулите за растеж
Печатането на пари, ниските лихви и евтиният петрол не дават очаквания ефект
Разхлабената парична политика, спадът на цените на петрола и отслабването на валутите в много части по света би
трябвало да са рецепта за бърз икономически растеж. Световната икономика обаче се развива по-слабо на практика,
отколкото би трябвало на теория, пише Bloomberg. В последната си прогноза Международният валутен фонд (МВФ)
посочва, че световният икономически растеж през тази година ще достигне 3.5%. Институцията предвиждаше ръст от 3.9%
в началото на 2014 г., преди котировките на петрола да спаднат наполовина, доларът да поскъпне и Европейската
централна банка да започне печатане на пари.
Променен свят
"Ако преди 15 години кажехте на някого какви лихвени нива и цени на петрола ще имаме сега, той би си помислил, че
светът преживява икономически бум. Но такова нещо няма", коментира Михала Маркюсен, главен икономист в
лондонското подразделение на Societe Generale. Според нея, изглежда, считаните в миналото за надеждни двигатели за
търсенето вече не са толкова силни и ефектът от ниските лихви, енергийни цени и валути ще е само наполовина на това,
което икономистите биха очаквали преди.
Анализаторите обясняват това със съчетанието от структурни промени и наследствата от глобалната финансова криза.
Евтиното финансиране например се компенсира от нуждата да се намалят нивата на дълг, продължаващото нежелание на
банките да увеличат кредитирането и по-стриктните финансови регулации.
Друг фактор за забавянето е това, че големите централни банки по света вече са свели лихвите до почти нулеви нива и не
могат да ги понижат повече, за да усилят позитивните ефекти от ниските цени на горивата. "При толкова ниски лихви дори
добрите новини за икономиката не правят особено впечатление. Експанзивният ефект от ценовия шок при петрола до
някаква степен е възпрепятстван от ограничените възможности на централните банки да разхлабят допълнително
паричната си политика", се казва в анализ на Oxford Economics.
По отношение на петрола повишената енергийна ефективност неглижира някои от ползите от ниските цени. Ниските
обменни курсове на валутите от своя страна по-скоро карат производителите да влязат в ценови войни, отколкото да дадат
тласък на износа, което е особено видно в Япония. Налице са и фундаментални фактори като застаряващото население,
което кара бъдещите пенсионери да спестяват повече, отбелязва Маркюсен.
Грешни прогнози
"Неуспехът на икономистите и техните модели да отчетат промените в света обясняват защо прогнозите все по-често се
оказват грешни", отбелязва Стивън Кинг, главен икономист в HSBC Holdings. По неговите думи след 2000 г. анализаторите
са надценявали икономическия растеж в САЩ поне 12 пъти, а са го подценявали само три пъти. Подобни резултати има и
при прогнозите за Япония, Германия и Великобритания.
√ Практически съвети за кандидатите по програмата за конкурентоспособност
Най-голям успех ще имат фирми, които са на печалба за последните 3 финансови години и са правили инвестиции в
този период
Първата процедура по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - "Подобряване на производствения
капацитет в МСП", и позната отпреди като схема за технологична модернизация е в период на обществено обсъждане,
преди да се обяви прием за проекти. През това време е възможно управляващият орган да нанесе промени, преди
официално да започне процедурата, но като цяло компаниите могат да започнат да се подготвят, като се запознаят с
основните новости в нея.
Кои са новите моменти в процедурата
Основните нови подходи, с които фирмите ще трябва да се запознаят, са: електронното кандидатстване с проекти,
принципите на оценка на проекта и неговото класиране, и приоритизирането чрез допълнителни точки. За всеки от тези
нови измерения е важно кандидатите да разбират в какво да внимават при подготовката.
Електронно кандидатстване
За пръв път ще се въведе електронно кандидатстване в онлайн системата ИСУН. От тази година се въвежда единен онлайн
формуляр за кандидатстване по всички оперативни програми, като предвид спецификата на всяка програма ще има и
отделен раздел за нея. Улеснението за фирмите е, че основната информация ще остане записана в системата и оттук
нататък няма да има нужда да се въвежда, освен когато е необходима актуализация. В системата ИСУН всеки кандидат ще
има свой профил, като ще може да следи движението на проектите си през различни етапи на оценка и изпълнение. Важно
е да се има предвид, че формулярът за кандидатстване може да се обработва само онлайн в системата – може да бъде
свален на компютъра, изпратен на мейла, но с разширение .isun, което не позволява обработката му извън средата на
системата. Така че самото попълване ще става в интернет среда и кандидатите трябва да имат предвид интернет връзката
си на компютъра.
Ръководството на компанията трябва да има предвид, че се изисква квалифициран електронен подпис (КЕП) за всеки от
представляващите. Обикновено във фирмите се поддържа един електронен подпис. Но при кандидатстването има
подаване на редица декларации от представляващите фирмата, в които те декларират обстоятелства от лично качество.
Затова ще трябва всеки от тях да разполага с КЕП.
Все още се обсъжда вариантът за допускане на подаване на официалните документи на хартиено копие, което ще реши на
този етап описаните трудности.
Какво е важно за оформянето на бизнес плана
Другият документ, който се попълва и подава в онлайн системата, е бизнес планът. Той отразява ефекта от проекта за
прогнозен период до 2019 г. Това няма да е документ, който се попълва в онлайн в системата ИСУН, а файл, който можем
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да се свали и след като се попълни, отново да се качи на сайта. Този бизнес план е важен, защото финансовите показатели
в него участват за пръв път в оценката на проекта и са решаващи за одобряването му. В бизнес плана са заложени
показателите: вътрешна норма на възвращаемост, нарастване на производителността, приходи от износ, повишаване на
ефективността от производствени разходи. За всички тези показатели фирмите трябва да посочат прогнози за резултати в
рамките на 3 години след изпълнението на проекта. Това, което е важно да се разбира, е, че стойностите, които се залагат,
трябва да са разумни, тъй като, ако две от тях не са изпълнени 75% в период 3 години след изпълнение на проекта,
кандидатите ще получат финансова корекция и ще трябва да върнат от 5% до 25% от субсидията. Как практически ще се
измери изпълнението - при кандидатстване ще се изисква декларация от кандидата, с която да позволи на управляващия
орган да черпи информация от НСИ за финансовите му отчети; така всяка година ще се изчисляват реално постигнатите
показатели. Реалният прогнозен период, който влиза в оценката, е 2017 – 2019 г., тъй като през 2015 г. и 2016 г. ще се
извършва кандидатстване и изпълнение. Управляващият орган ще изчисли средни стойности за периода на база на
въвежданите годишни данни и по тях ще се провери изпълнението на прогнозите.
Какво е новото в оценката на проектите
В настоящата методика за оценка са включени измерими показатели. Оценката комбинира почти наполовина параметри,
свързани с капацитета на бенефициентите, и такива, които са прогнози за ефекта от проекта върху дейността на фирмата.
Преди оценката се базираше както на капацитет, така и на обосновка за нуждата от инвестицията. Настоящото състояние
на фирмата се измерва чрез показатели за финансова и икономическа стабилност, както и наличие на капацитет за
инвестиции и управление на инвестиционни проекти. Другият компонент на оценката е в прогнозите за ефекта от
изпълнението. И третият компонент са въведените по 5 бонус точки за стимулиране на инвестиции в Северозападния
район и за фирми, които не са кандидатствали за грант по програмата досега. Минимумът точки, който трябва да постигне
бенефициентът, за да бъде допустим за разглеждане и класиране, е 51. Максималният брой е 85 точки. Един кандидат,
който не прави инвестиционен проект в Северозападния район и има изпълнени 3 проекта по програмата, може да
достигне "таван" от 75 точки. Затова за кандидатите е важно да обмислят разумно прогнозите си в бизнес плана така, че
едновременно да са изпълними, за да не получат финансова корекция през 2020 г., и в същото време да не са
песимистични, за да може да получат точки, с които да бъдат допустими в класирането.
Кой кандидат може да получи максимален брой точки
Най-успешните кандидати ще са фирми, които са на печалба за последните 3 финансови години и са правили инвестиции
в този период. При анализа на инвестиционната дейност най-голям брой точки получават дружествата, които за
последните 3 години са реализирали инвестиция на стойност 80% от настоящата, с която кандидатстват. С по-висока оценка
се стимулират експортно ориентираните фирми. Те получават по-голям брой точки както при оценката на капацитет, ако
износът заема голям дял от дейността им, а също така и в прогнозната част при заложено увеличение. За висока оценка е
важна също ниската задлъжнялост на компанията. Тези, които имат внедрени три или повече международни стандарта и
системи за управление, също ще получат по-голям брой точки.
Кога може да бъде отхвърлен проект
Кандидатите трябва да са много внимателни при описанието на техническите характеристики на активите, за които търсят
финансиране. В документацията е заложено условие, че "кандидатите следва да посочат подробно описани минимални
технически/функционални характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни материални и нематериални
активи, без да указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към определени
производители, марки и модели". Ако оценителната комисия прецени, че минималните характеристики не са подробно
описани, тя може да отпише съответния актив от бюджета, което да доведе до отхвърляне на проекта, ако това е
единственият актив по проекта или ако сумата на безвъзмездната помощ падне под изискуемия минимум. Това значи, че
бенефициентите трябва да обърнат специално внимание при представянето на инвестиционните активи, за да спазят
абсолютно точно субективното изискване на управляващия орган.
Вестник Сега
√ Бюджетът остава на минус и през следващите три години
След повече от година и половина дефлация има поскъпване на живота
Неамбициозно свиване на бюджетния дефицит и консервативна политика залага средносрочната бюджетна прогноза за
периода 2016-2018 г., публикувана за обсъждане на сайта на финансовото министерство. От прогнозите на ведомството
става ясно, че до 2018 г. включително правителството ще харчи повече, отколкото има, и дефицитите в бюджета ще
продължат поне още 3 години. Според заложените разчети минусът в бюджета ще се свива, но прекалено бавно - с по
около 0.5% на година. Така от 3.7% бюджетен дефицит в края на 2014 г. се очаква той да падне до 1.5% едва в края на 2018
г.
Експертите от ведомството са изчислили, че има сериозни рискове, които могат да повлияят на изпълнението на
прогнозата. Като най-голяма опасност от МФ оценяват продължаващото забавяне на европейския растеж и дефлация.
Въздействието върху бюджета на подобен сценарий би било огромно и би довело до нисък растеж, безработица, по-малко
инвестиции, по-ниски приходи от очакваното и по-високи разходи за изплащане на помощи. Риск крие и задържането на
ниските цени на петрола на международните пазари. Това може да доведе до по-ниски данъчни приходи в бюджета. От
министерството обаче смятат, че със заложените консервативни очаквания за приходите тези рискове са неутрализирани.
Занижените прогнози за намаление на дефицита идват на фона на оценка за по-бърз растеж на икономиката от очаквания.
Министерството на финансите вече очаква икономическият растеж през 2015 г. да бъде 1.4%, а не първоначалните 0.8%.
8

Прогнозата е изненадваща, защото само преди дни Международният валутен фонд влоши прогнозата си за страната ни,
като предрече ръст от 1.2% при първоначални очаквани 2%.
За 2016 г. очакванията на правителството са за ръст от 1.7%, за 2017 г. - до 2.3%, а за 2018 г. - забавяне на ръста до 2.1%.
Според разчетите на ведомството дефлацията ще се забави до 0.6% през 2015 г., което ще бъде и един от двигателите на
ръста на икономиката. Основна причина за ръста обаче ще има раздвижването на пазара на труда. Понижението на
безработицата заедно с очаквания ръст на потреблението ще компенсират намалението на населението в трудоспособна
възраст, смятат от финансовото министерство.
ПОСКЪПВАНЕ
Страната ни бавно излиза от периода на дефлация, след като втори пореден месец у нас се наблюдава инфлация, показват
последните данни на НСИ. Заради ръст в цените на транспорта и храните през март месечната инфлация е 0.4%. Най-голямо
е увеличението за месец при пропан-бутана - с 10%. С 9.4 на сто е поскъпнало дизеловото гориво, а най-масовият бензин
А95 е бил с над 8% по-скъп. За първи път от юли 2013 г. пък е регистрирана инфлация от 0.1% спрямо същия месец на
предходната година. Причината за нея е главно ръстът в цените на тока с почти 12% и на парното и топлата вода с 4.8% за
година. За последната година са се повишили и цените на самолетните билети с 5.1%, както и цените на организираните
от туроператор почивки - със 7.4%. Цените на автомобилите пък са паднали с 11.1%, а горивата и маслата - с 13.9%.
√ Активите на КТБ ще се осребряват най-рано след 14 месеца
Съдът има 7 дни да реши да открие ли производство по несъстоятелност
При най-оптимистичния вариант до осребряването на активите на КТБ ще минат поне една година и 2 месеца, изчислиха
магистрати. Това означава, че държавата ще си върне 1.5 млрд. лв., които наля в банката, не по-рано от средата на
следващата година. По искане на временните синдици на КТБ и Фонда за гарантиране на влоговете делото за фалита на
банката тръгна вчера при закрити врати в Софийския градски съд (СГС). Съдия Иво Дачев има 7 дни да се произнесе дали
ще открие производство по несъстоятелността на трезора. За това настояват от БНБ, Фонда за гарантиране на влоговете и
прокуратурата. Против са акционерите, които встъпиха по делото - "Бромак" и "Бългериан акуизишън къмпани".
Ако съдия Дачев открие процедура по несъстоятелност, решението му ще бъде изпратено на фонда, който веднага трябва
да назначи постоянни синдици на КТБ. Решението на СГС може да се обжалва пред апелативния съд, но това няма да спре
изпълнението му. Според Закона за банковата несъстоятелност с решението, с което се открива производството, се обявява
и фалитът на банката и се прекратява дейността й.
След откриването на производството по несъстоятелност кредиторите на КТБ ще имат два месеца да поискат синдиците
да ги включат в списъците на кредиторите. После синдиците имат 14 дни, за да съставят трите списъка - на кредиторите с
приети вземания, на тези с неприети, както и на тези със служебно приетите. Следват 14 дни, в които кредиторите могат
да възразят пред синдиците и да искат промяна в списъците. Ако не са доволни, кредиторите атакуват решението на
синдиците в съда, където се развива нормално производство - със събиране на доказателства, искане на нови и т.н. То
може да продължи около година.
Освен това кредитори, които не са се възползвали от 2-месечния срок за предявяване на вземанията си, имат 1 г. да заведат
иск пред съда. Така се получава и общият минимален срок от 1 година и 2 месеца, след който може да започне
осребряването на активите на банката.
От съда обясниха, че спорът в залата е започнал с искането на "Бромак" и "Бългериън акуизишън къмпани" да оспорват
законността на акта на БНБ, с който е отнет лицензът на банката. Те са поискали експертиза, която да докаже, че
капиталовата недостатъчност на КТБ е определена погрешно от централната банка. Съдът обаче е отхвърлил молбата им
с аргумент, че контролът за това се упражнява от Върховния административен съд, а той отказа да се занимава с казуса.
-------НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
С откриването на производството по несъстоятелност съдията ще трябва да определи и началната дата на
неплатежоспособността. От БНБ са пледирали това да е 30 септември 2014 г., а останалите страни не са го оспорили. От 30
септември е последният одитен доклад, според който капиталът на КТБ е отрицателен. Началната дата на
неплатежоспособността е много важна, защото сделките, извършени между нея и съдебното решение, се смятат за
нищожни спрямо кредиторите, обясняват юристи.
√ Нов координационен център ще бори контрабандата
Правителството не взе решение за обединяването на двете приходни агенции
Вместо очакваното обединяване на агенция "Митници" и НАП вчера правителството взе решение да създаде
Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови
стоки и товари. Решението е вкарано като допълнителна точка в дневния ред на правителственото заседание.
Центърът ще е под контрола на вътрешния министър Румяна Бъчварова, а негов ръководител ще е кадър на ГД "Борба с
организираната престъпност". Той ще работи в 24-часов режим, като в него ще бъдат командировани служители от ГДБОП,
Национална полиция и Гранична полиция, ДАНС, "Митници", НАП и "Автомобилна администрация".
"Със създаването му се цели оптимизиране на взаимодействието и координацията между компетентните структури за
противодействие на нарушения и престъпления, ощетяващи държавния бюджет", беше единственият официален
коментар за създаването на центъра. Неофициално правителствени източници коментираха, че това е преходно решение,
което се налага, докато постепенно стане сливането на приходните агенции. В същото време решението може да се приеме
и като институционализиране на срещите при премиера, които се провеждат всяка сряда. Целта им е борба с
контрабандата. В тях участват представители на същите институции, които ще влязат и в новия координационен орган.
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Именно провалът в борбата с контрабандата накара преди седмица Борисов да се закани, че ще обедини двете приходни
агенции. Конкретният повод беше арестът на 13 митничари и трима граничари на ГКПП "Капитан Андреево" заради
пропуснати камиони с контрабандни цигари от Турция. Информацията за пратката била подадена от турските служби, но
дежурните на пункта скъсали уведомлението.
"Митничарите и граничарите, най-меката дума е "абсолютно ненадеждно", охраняват границите. Ние нямаме система там.
Това са ми констатациите. До другата сряда съм им дал срок да ме убедят в противното и най-вероятно тогава ще предложа
да обединим двете служби - данъчни и "Митници", а на вътрешния министър съм възложил кадрови и персонални
промени навсякъде по границите", казва Борисов на заседанието на Министерския съвет преди празниците.
Предприетата стъпка със създаването на координационното звено най-вероятно цели да се избегнат трусове в системата
от експресното сливане на митниците и НАП. В началото на годината от финансовото министерство твърдяха, че подобна
мащабна административна реформа изисква широко обществено обсъждане и консултация с всички заинтересовани
страни. Причината е, че подобно обединение би засегнало широк кръг физически и юридически лица и би оказало влияние
върху администрирането на приходите от мита, данъци и задължителни осигурителни вноски.
Вестник Монитор
√ Финансовото министерство вдигна на 1,4% прогнозата за растеж
Безработицата върви надолу в следващите три години
460 лева става минималната заплата в края на 2017 г.
Министерството на финансите ревизира в посока нагоре прогнозата си за икономическия растеж през 2015 г. и вече очаква
ръст от 1,4% при първоначалните 0,8%. Това гласят предложенията за актуализиране на средносрочната бюджетна
прогноза за периода 2016-2018 г. При новата прогноза на правителството номиналният размер на БВП ще надхвърли 83,5
млрд. лв., което е с 1,4 млрд. лева над нивото му от 2014 година
Оценката за икономическия растеж все пак остава по-консервативна в сравнение с представянето на българската
икономика през 2014 г. и спрямо актуалната зимна прогноза на Европейската комисия. През миналата година брутният
вътрешен продукт (БВП) се разшири с 1,7% - най-бързият растеж от две години насам. За догодина финансовото ведомство
очаква ускоряване на растежа до 1,7%, за 2017 г. - до 2,3%, а за 2018 г. – забавяне на ръста до 2,1%. Според министерството
следващите две години основен принос ще имат частното потребление и инвестициите заради подобряването на бизнес
климата в страната и повишаване на кредитната активност.
Финансовото министерство запазва стъпката от 0,5 процентни пункта за понижение на бюджетния дефицит в следващите
три години. Ведомството прогнозира, че към края на 2018 г. недостигът в държавния бюджет ще се равнява на 1,5% от БВП
„Главен приоритет на провежданата фискална политика през следващите години остава стремежът за запазване на
стабилността на публичните финанси”, посочва финансовият министър Владислав Горанов в своя доклад до Министерския
съвет, цитиран от investor.bg.
От МФ прогнозират и по-бързо понижение на безработицата - до 10,8% през 2015 г. от 11,4% през предходната година.
Ведомството дори очаква коефициентът на безработица да спадне до 10,2% през 2016 г., до 9,4% през 2017 г. и до 9% в
края на 2018 г.
Очаква се, че през 2016 и 2017 г. растежът на заетостта ще се ускори, съответно - до 0,5% и 0,9%, преди да се забави до
0,5% през 2018 г. под влияние на неблагоприятните демографски развития в страната.
Проектът предвижда още запазване на ниските корпоративни и подоходни данъци в следващите три години. След 2017 г.
размерът на минималната работна заплата ще остане 460 лв. Правителството предвижда увеличение на минималното
възнаграждение от 360 лв., с няколко стъпки, докато достигне 460 лв. в края на 2017 г.
Непроменени ще останат здравните и пенсионните вноски. Максималния осигурителен доход в размер на 2600 лв. за
всички осигурени лица също ще се запази в следващия тригодишен период. Финансовото ведомство прогнозира дефлация
0,6% за цялата 2015 г. основно заради по-ниската цена на горивата.
investor.bg
√ Югозападният район се оказа най-слабо засегнат от кризата
Регионът запазва водещото си място сред останалите региони в страната
Югозападният район е засегнат по-слабо от световната криза в сравнение с останалите региони в страната. Така през
годините той успява да запази водещата си позиция в страната.
Това е записано в докладите за изпълнението на плановете за развитие на регионите в страната в периода 2007 – 2013
година. Те бяха разгледани и одобрени от кабинета, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Преди празниците министрите разгледаха как са се развивали Северозападният, Северният централен и Североизточният
район. Тогава заключенията бяха, че Северозападният район продължава да бъде най-слаборазвитият в цяла Европа.
За сметка на това Югозападният започва да се доближава до средните нива на ЕС, като брутният вътрешен продукт на
човек от населението, изработен в района, достига 78% от средното за ЕС. За сравнение, в Северозападния регион се
произвеждат около 30% от средните за общността нива.
В доклада обаче се подчертава, че добрите позиции на Югозападния район се дължат основно на ролята на столицата и е
налице ясно изразен вътрешнорегионален дисбаланс в развитието му.
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Анализът на социално-икономическите показатели за изпълнението на плана за развитие на Южения централен район
показва, че неговото икономическо състояние остава непроменено. По отношение на БВП на човек от населението районът
запазва четвърто място сред другите в страната (общо шест - бел. ред).
Предприетите мерки за привличане на инвеститори гарантират ръст на чуждестранните преки инвестиции в района, но
въпреки това задържането на инвеститорите остава предизвикателство в някои от областите. Има засилен интерес на
туристи към региона и за това свидетелстват увеличените приходи от нощувки. Но в същото време се задълбочават
демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението.
Югоизточният район регистрира стабилност и устойчивост, близка до средната в страната. Въпреки предприетите мерки
за привличане на инвеститори в района и подобряване на социално-икономическата конюнктура бизнес условията остават
непривлекателни за инвеститорите.
Туризмът е единственият сектор от местната икономика, който отчита ръст, но все още остават предизвикателствата,
свързани с качеството на обслужване и разнообразяване на туристическия продукт. И тук има задълбочаване на
демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението.
√ България и Румъния с общ туристически център в Китай
Разработват се общи туристически маршрути, с които да привличаме китайските туристи
България и Румъния планират да създадат съвместен туристически информационен център в Китай. На редовно заседание
днес правителството одобри проекта на протокол за намерение между министерствата на туризма на двете страни.
Документът стимулира развитието на общи туристически продукти в областта на културно-историческия, балнео- и СПА,
фестивалния и други видове туризъм.
Специфичността на азиатските пазари, в частност Китай, изисква разработването на проекти на културни маршрути, а
България и Румъния съвместно могат да предложат интересни продукти, мотивират се от МС.
Един от вече подготвените маршрути е "По пътя на римските императори". Проектът съдържа по пет обекта от всяка страна,
избрани по одобрени от партньорите критерии – географска принадлежност към р. Дунав, близост до населени места,
пътни връзки, възможност за настаняване и хранене, туристически атракции, участие в маркетингови кампании.
Включените български обекти са крепостта "Калето" – Белоградчик, старинният град "Улпия Ескус" – Плевен, античният
военен лагер "Нове" – Свищов, античната крепост "Сексагинта Приста" – Русе, и Римската гробница – Силистра.
С друго свое решение управляващите създават Междуведомствен координационен център за противодействие на
контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари.
Центърът ще работи в непрекъснат режим. В него ще бъдат обособени изнесени работни места за служители от главните
дирекции "Борба с организираната престъпност", "Национална полиция" и "Гранична полиция" на МВР, Държавната
агенция "Национална сигурност", Агенция "Митници", Националната агенция за приходите и Изпълнителната агенция
"Автомобилна администрация", съобщават от правителствената информационна служба.
Общото ръководство при координацията и взаимодействието в центъра ще се осъществява от служител на Главна
дирекция "БОП", определен със заповед на министъра на вътрешните работи.
√ МФ вдига прогнозата за растежа през 2015 г. от 0,8% на 1,4%
Очакването за инфлация от 0,1% през тази година е заменено с такова за дефлация от 0,6%, става видно от
актуализираната бюджетна прогноза
Министерството на финансите (МФ) ревизира в посока нагоре прогнозата си за икономическия растеж през 2015 г. и вече
очаква ръст от 1,4% при първоначалните 0,8%. Това гласят предложенията за актуализиране на средносрочната бюджетна
прогноза за периода 2016-2018 г., публикувани за обсъждане на сайта на МФ до края на седмицата.
Все пак оценката за икономическия растеж е по-консервативна в сравнение с представянето на българската икономика
през 2014 г. и спрямо актуалната зимна прогноза на Европейската комисия. Миналата година брутният вътрешен продукт
(БВП) се разшири с 1,7% - най-бързият растеж от две години насам. За 2015 г. пък Брюксел очаква забавяне на ръста до
0,8% - точно толкова, колкото бе първоначалната прогноза на МФ.
За 2016 г. министерството очаква ускоряване на растежа до 1,7%, за 2017 г. - до 2,3%, а за 2018 г. – забавяне на ръста до
2,1%. Според МФ в следващите две години основен принос ще имат частното потребление и инвестициите заради
подобряването на бизнес климата в страната и повишаване на кредитната активност.
Благоприятното развитие на външната среда пък ще се отрази в нарастване на износа на стоки и услуги, който заедно с
повишението на вътрешното търсене ще доведе до ускоряване на растежа и на вноса. Песимистичната прогноза за 2018 г.
МФ отдава на неблагоприятните демографски тенденции в страната.
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√ Кабинетът отделя 100 млн. лева за експортно застраховане
Средствата ще се използват за застраховане за сметка на държавата срещу експортни рискове
Кабинетът отделя 100 млн. лева за експортно застраховане през тази година, стана ясно от решение на Министерския
съвет, взето по време на днешното заседание.
Така брутният застрахователен капацитет за дейността на Българската агенция за експортно застраховане по Закона за
експортното застраховане ще бъде в размер на 851,3 млн. лева, съобщават от правителствената пресслужба.
След намаляването му с прогнозния размер на презастраховани кредитни лимити от 255,4 млн. лева, нетният
застрахователен капацитет на Агенцията за тази година се определя на приблизително 596 млн. лева.
Те ще се използват за застраховане и презастраховане за сметка на държавата срещу експортни рискове, свързани с
производство и износ на български стоки и услуги или с реализирането на българските инвестиции в чужбина.
От Министерския съвет дават и данни за развитието на експортното застраховане през 2014 година. Тогава са били
застраховани кредитни лимити на стойност 289,4 млн. лева, като част от тях преминават и в 2015 година. През 2013 година
стойността им е била 425,9 млн. лева.
√ До седем дни съдът решава дали да обяви КТБ в несъстоятелност
Стартът на делото бе даден днес в съда при закрити врата по искане на страните
В рамките на седем дни Софийският градски съд (СГС) ще се произнесе дали да обяви в несъстоятелност КТБ, предаде БТА.
Стартът на делото бе даден днес в съда при закрити врата по искане на страните.
След края на заседанието главният юрист на БНБ Нина Стоянова заяви, че очаква определение за обявяване на КТБ в
несъстоятелност. Тя уточни, че съгласно закона, веднага след решението на съда Фондът за гарантиране на влогове ще
назначи синдик.
В отговор на въпрос дали делото днес е можело да се гледа открито, Стоянова заяви, че има изрично изискване на
императивна законова разпоредба в Закона за банковата несъстоятелност делото да се гледа при закрити врата.
Съдията по делото Иво Дачев обаче обясни пред журналисти, че по негово мнение при съгласие на страните, е нямало да
бъде процесуална пречка делото да е открито.
Адвокат Менко Менков, който представлява основния акционер в КТБ, заяви пред журналисти, че въпросите за това имала
ли е банката възможност да извършва плащания, от коя дата е следвало да бъде осъществен специалният надзор и от коя
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дата е изпаднала или не е изпаднала в неплатежоспособност КТБ, ще бъдат отнесени към европейските съдилища. Той
добави, че по тези въпроси към настоящия момент българските съдилища отказват да се произнесат.
На днешното заседание се явиха представители на "Корпоративна търговска банка" АД чрез назначените временни
синдици, БНБ, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и СГП, както и встъпилите акционери "Бромак" ЕООД и
"Бългериан Акуизишън къмпани" чрез процесуалните им представители.
КТБ бе поставена под специален надзор на 20 юни 2014 г., след като изчерпа ликвидността си и преустанови разплащания.
Акционерите в банката с дял от над 10 на сто бяха лишени от право на глас и бяха назначени квестори.
На 6-и ноември 2014 г. БНБ отне лиценза за банкова дейност на КТБ. Основният мотив за отнемането на лиценза е
отрицателен капитал на банката от 3,75 млрд. лв. на база на оценките на Deloitte, EY и АФА, които приключиха на 20
октомври.
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