Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет
На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет
(КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество.
Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“ партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха
тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и основно визира:
 осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
 осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
 подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
 научно-техническо сътрудничество;
 организиране на съвместни форуми - конференции, семинари, медийни кампании и други.
Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на
сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.
И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се
оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на
съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови
контакти между членовете на двете страни.
*****
Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата
мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между
България и Канада. Неговите основни дейности са:
 предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите
нормативни актове в България;
 организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
 организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на
канадци в България;
 организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
 поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.
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Вестник 24 часа
√ Затягат правилата за назначаване на държавните служители, но от 2017-та година
Правителството затяга правилата за назначаване на държавните служители, но чак от средата на 2017 година. Тогава ще
влезе в сила новият модел за провеждане на конкурс за заемане на държавна служба, който ще се провежда на два етапа.
Това става ясно от законопроект за изменение на Закона за държавния служител, публикуван за обществено обсъждане в
понеделник, съобщи Дарик.
По-съществената поправка, която ще влезе в сила след обнародването на закона, е забраната да се назначават хора на
ръководни позиции на непълно работно време.
От 1 юли 2017 година конкурсите за дадена длъжност в държавната администрация ще се провеждат на два етапа централизиран, чрез тест, който трябва да определи общите познания на кандидата, и децентрализиран, който ще се
провежда от конкретния орган по назначаване, и който трябва да определи, дали кандидатът притежава
специализираните компетенции, нужни за съответната длъжност.
Законопроектът ограничава и назначенията без конкурс - например за назначаване по заместване, кандидатът трябва да
е преминал поне централизирания етап на конкурса, а не както досега, да отговаря на общите условия за назначаване.
Забранява се назначаването на служители на ръководни позиции при непълно работно време, с мотив, че те ръководят
служители, работещи на 8-часов работен ден.
Въвежда се и изискване за задължително провеждане на централизирания етап на конкурса, когато се назначава служител
на непълно работно време. Управляващите ще забранят и назначаването на заместник в дадена длъжност за повече от
един път, като се предвижда в 3-месечен срок от освобождаването на длъжността, администрацията да е длъжна да
предприеме действия за нейното заемане.
Вестник Труд
√ МВФ: Без реформи не чакайте растеж
Тази година ръстът на икономиката ще е 1,7%
Правителството е пропуснало възможността да свие бюджетния дефицит, смята МВФ
Българското правителство трябва да продължи с реформите в енергетиката, пенсионната и здравната система, за да се
постигне устойчив икономически растеж. Това препоръча Международният валутен фонд след края на редовната си мисия
у нас от 4 до 9 ноември. Експертите прогнозират, че през 2015 г. родната икономика ще нарасне с 1,7%, а основният
двигател ще е вътрешното търсене. Очакванията им са по-скромни от разчетите на Министерството на финансите, според
които ръстът ще е 2%.
Необходими са още инвестиции в инфраструктурата и човешкия капитал, както и мерки за укрепване на бизнес средата,
включително чрез намаляване на корупцията и налагането на върховенството на закона. Нужно е да се наложи и строг
контрол на разходите, за да се постигнат фискалните цели за намаляване на дефицита до 2% през 2016 г., се посочва в
изявлението на ръководителя на мисията на фонда Мишел Шанън.
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Макар че безработицата в България намалява през последната година, очакванията са тя да остане висока спрямо
предкризисните нива. Според експертите дефлационният тренд ще се пречупи със стабилизирането на цените на
суровините.
Според МВФ управляващите са пропуснали възможността да намалят фискалния дефицит през тази година, въпреки че
приходите са били по-добри от очакваните. Поради това експертите препоръчват по-строг контрол на държавните разходи
до края на тази и през следващата година. Въпреки по-добрите приходи обаче правителството поиска актуализация на
бюджет 2015 от парламента и увеличаване на дефицита до 3,3% от БВП.
Според фонда последните промени в пенсионната система са подобрили краткосрочните финансови потоци, но са
увеличили рисковете пред дългосрочната му устойчивост. От голямо значение ще е реализирането на заявената от
кабинета реформа на инвалидните пенсии. Друга препоръка е правителството да наблюдава внимателно въздействията,
които произтичат от възможността за прехвърляне на средства между държавната и частната пенсионна система.
Контролът над лошите кредити е решаващ
МВФ приветства намерението на БНБ да проведе стрес тест на банковата система и да прегледа качеството на активите на
трезорите през 2016 г. Според фонда предприетите от централната банка мерки са спомогнали за ограничаване на
възможните негативни въздействия от кризата в Гърция върху българската банкова система. С избирането на управител и
подуправители на БНБ е премахнат важен източник на несигурност при провеждането на политики, се посочва в доклада
на експертите.
Според фонда прогресивното подобряване на корпоративните баланси и провеждането на следващите стъпки за
контролиране на необслужваните заеми продължават да имат решаващо значение за сигурността на системата.
Вестник Капитал Daily
√ Еврофондовете: без приоритети и без достатъчен контрол
Докладът на Европейската сметна палата потвърди, че много от субсидиите в ЕС се харчат самоцелно
Европейските пари се изразходват не толкова в съответствие с някакви критерии или цели на Европейския съюз, а заради
самото "усвояване" на средства. Това вече познато заключение е един от основните изводи на редовния годишен доклад
на Европейската сметна палата, която одитира изразходването на еврофондовете през 2014 г.
Според палатата вече се правят по-малко грешки при в харченето на средствата, но има нужда от изцяло нов подход в
управлението им. "ЕС трябва да инвестира парите си по-добре, така че инвестициите му да отговарят на приоритетите, да
има по-прости правила и по-ефективно управление", смята председателят на Европейската палата Витор Калдейра. Това
беше и посланието на дирекция "Бюджет" на ЕК, управлявано от Кристалина Георгиева, което преди месец обяви
инициативата си "Бюджет, фокусиран върху резултати".
Общата сума, изразходвана в Европа за миналата година, е била 142,5 млрд. евро, или по около 285 евро на всеки
гражданин. Това е около 2% от общите публични разходи на страните членки. Нивото на грешки е 4,4%, като най-високо е
в кохезионните и структурните фондове - почти 6%. Нивото на откровените и установени измами е доста по-малко - около
1.8%. Всички те са докладвани на ОЛАФ.
"Ако комисията и одитиращите органи бяха използвали по-добре информацията, която са имали, тези нива щяха да са
доста по-ниски", твърдят от палатата.
България - проблеми с обществените поръчки
България този път присъства скромно в доклада. Най-видимо е сравнението с останалите държави по усвояване, където
излизаме на второ място след Румъния, но причината е, че таблицата е подредена по "неизползвани средства като процент
от публичните разходи за 2014 г.". Това разбираемо вади България на много високо място, тъй като еврофондовете са
значима част от инвестиционния ресурс тук.
Страната се споменава и като една от петте, които са поискали да отложат вноските си в евробюджета през 2014 г. за 2015
г., но в крайна сметка е внесла по-голяма част от дължимото. Освен това е отбелязано, че към 2013 г. заедно с Гърция,
Испания, Румъния и Словакия българските финансови инструменти по европейските програми (JEREMIE, JESSICA) са
раздали доста под средното в сравнение с ЕС. Трябва да се отбележи обаче, че тези инструменти се активизираха късно в края на 2012 г. и в началото на 2013 г., и към момента усвояването по тях е над 90%. ЕК дори посочва JEREMIE в България
като "история на успеха" (success story).
Сред забележките към страната е това, че продължава да има неспазване на правилата за обществени поръчки, но
България не е изключение на европейско ниво - тук делим една група с Германия, Франция, Италия, Гърция, Холандия и
др. "Това е проблем не само в България, но и в други държави. Има какво да се подобрява, има смесена работна група,
има план за подобряване на сектора на обществените поръчки, работим по изпълнението му в комуникация с ЕК и мисля
че нещата се движат", коментира Томислав Дончев, вицепремиер по управлението на еврофондове. Предвид нивото на
корекции в общински проекти, ще е нужно доста време за коригиране.
Отбелязан е напредъкът в идентификацията на земеделските парцели, който сериозно изоставаше.
В тон с общото заключение за неспазването на приоритети е посочено, че в мерки на Програмата за развитие на селските
райони е позволено на всички предприятия с под 750 служители и под 200 млн. евро годишен оборот да кандидатстват,
което де факто обезсмисля филтъра. Одиторите са открили 20 случая, в които са били раздадени средства на всички
кандидатствали, тъй като бюджетът е надхвърлял подадените предложения и така не са били използвани никакви
критерии за селекция.
Без резултати и със забавени пари
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Но, както заключава докладът, проекти, базирани на резултати, са "изключение вместо правило". В повечето случаи
непостигането на дадена цел въобще не се отразява на полученото финансиране. Дадени са примери, които звучат
актуално и в българския контекст: например болница в Италия, която е закупила нова техника, но програмата няма никакви
механизми за измерване на ефекта от това, тъй като в здравния сектор се следят само национални показатели, а не на
ниво болница. Или нова канализация в гръцки град, където много от домовете не са свързани с нея и общината не е
направила необходимото да изпълни това, за да има ефект от инвестицията.
Европейските одитори са поискали от комисията да гарантира, че бенефициентите ще получават парите си много по-бързо.
Цитирани са случаи, в които забавянето е няколко месеца след като комисията е одобрила разхода, като "страните членки
са използвали тези пари, за да поддържат фискалните си резерви". В отговор комисията потвърждава, че от новия период
максималният период на забавяне ще бъде 90 дни от подаване на искането за плащане от бенефициента.
√ Здравно министерство обеща да няма лимити за основния пакет заболявания
От следващата година при лекар и в аптека ще се влиза с пръстов отпечатък
Въпреки че в проектобюджета на здравната каса има предвидени лимити за лечение и райониране на болните, здравното
министерство обеща, че няма да има тавани за лечението на болести по основния пакет и всеки ще може да се лекува,
където пожелае.
Според заместник-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков таванът на възможните хоспитализации е достигнат
и няма възможност тази бройка да бъде надвишена, а освен това е взето предвид движението на пациентите и желанието
им да потърсят помощ извън родния си град. Така, въпреки че в проектобюджета е предвидено разпределение на обеми
медицински дейности по здравните каси, няма да има лимити за заболяванията на основния пакет. Освен това, ако
заболяването е в допълнителния пакет, но става въпрос за деца, майки и пациенти с онкозаболявания, те ще бъдат
лекувани, без да се чака.
Пациентите имат думата
По време на конференцията "Здравен дебат", организирана от investor.bg, д-р Шарков отбеляза още, че само анкета от
пациенти по наредбата за удовлетвореността, няма да служи за основание да бъде прекратен договорът на здравната каса
с лечебно заведение, ще трябва да има и проверка. Той допълни още, че не е незаконно да се интервюират пациентите,
тъй като данните, които ще се изискват, са трите имена и телефон, както и тяхното предварително съгласие.
От следващата година посещението при лекар и в аптека ще става чрез въвеждане на пръстов отпечатък, като
здравноосигурените ще могат да пазаруват лекарства на своите близки, тъй като системата ще пази идентификаторите на
пациента и неговите най-близки роднини, каза още заместник-министърът.
Здравна карта
Шарков съобщи, че Националната здравна карта, която ще определя броя лекари и лечебни заведения, с които здравната
каса ще може да си избира да работи, ще бъде готова до края на годината. По думите му, ако в един град има повече
болници, които отговарят на критериите, здравната каса ще сключи договор с тези, които имат най-високо ниво на
компетентност. По-голям брой клиники има само в най-големите градове - София, Пловдив, Варна, Пазарджик и др.
От изявлението му стана ясно, че ако в града има само една болница, то тя задължително ще сключи договор с касата,
независимо дали отговаря на критериите или не. "Критериите важат само когато има излишък на легла", коментира д-р
Шарков. Преди това обаче той отбеляза, че не може да се определи като качествено здравеопазване клиника, в която няма
дежурен лекар през нощта, а на разположение е само една медицинска сестра.
√ IT секторът вдигна броя на наетите и средната заплата за година
На тримесечна база има спад заради края на туристическия сезон
За една година броят на наетите и средната работна заплата в България са се повишили, като това се дължи почти изцяло
на IT сектора, а при заплащането и на администрацията, показват данните на НСИ за третото тримесечие. Спрямо април юни 2015 г. обаче те намаляват с 1.7% (38.9 хил. души) заради сезонния фактор - най-много спада броят на наетите в
туризма. Средното заплащане в страната също отбелязва лек спад от 0.6% през третото тримесечие спрямо второто, като
той е най-голям при финансовите и застрахователните дейности, образованието и производството и разпределението на
електрическа и топлинна енергия.
Все повече наети IT специалисти
Наетите в края на септември спадат до 2.27 млн. души, като спрямо юни най-голямо понижение се наблюдава в сектора
на хотелиерството и ресторантьорството (с 22.1%), както и в културата, спорта и развлеченията. Традиционно през летния
сезон се откриват повече работни места в туризма, но в края на септември след сезона те се закриват. За сметка на това с
настъпването на новата учебна година се увеличават наетите в сектор "Образование" - с 1.2%. Повишава се броят на
наетите и в дейността "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване".
На годишна база все пак се отбелязва увеличение, макар и минимално (0.9%), на общия брой наети лица, като трайно се
утвърждава тенденцията най-бързо да расте броят на служителите в областта на IT (с 9.1%). Това подсказва, че търсенето
на IT специалисти в страната продължава да расте, а те получават и най-високите заплати. Увеличават се и работещите в
преработващата промишленост и в транспорт, складиране и пощи. През септември най-голям дял от наетите (22%) работят
в преработващата промишленост и в търговията и ремонтите на автомобили и мотоциклети (17.2%). Най-малко са
работещите в добивната промишленост и в операциите с недвижими имоти.
По-подробните данни на НСИ показват, че по-съществено намаляване на броя на наетите лица през септември се
регистрира очаквано в областите по Черноморието – Варна, Добрич, Бургас. Известен спад обаче има и в София-град: от
4

720 447 през август до 717 167 души през септември. В другите области като цяло цифрите остават на нивата си от
предходните няколко месеца.
Най-много се получава в София, най-малко във Видин
През третото тримесечие брутната средна заплата е 874 лв., по-ниска с 0.6% спрямо второто тримесечие, но по-висока с
8% спрямо същия период на 2014 г.
София (столица) е единствената област в страната със средна брутна заплата над 1000 лв. – 1198 лв. през септември. Това
е и причината статистиката да показва, че средното заплащане в Югозападния район е високо (1087 лв.). В другите области
от региона обаче – Благоевград, Кюстендил, Перник, заплатите са на практика почти двойно по-ниски – не повече от 677
лв. (в Перник). След София областите с най-високи средни заплати през септември са Враца (900 лв., вероятно поради повисоките заплати в АЕЦ "Козлодуй"), Стара Загора (900 лв.) и Варна – с 822 лв. Средното възнаграждение е най-ниско в
област Видин, Благоевград, Кюстендил и Смолян.
По сектори през третото тримесечие спрямо същия период на 2014 г. най-голямо е увеличението на заплатите в
административните дейности, култура, спорт и развлечения, както и в IT сектора. Заплатите продължават да са по-високи
в обществения сектор, където размерът им е 911 лв. Тези в частния сектор спадат с 5 лв. в сравнение с предишното
тримесечие до 862 лв.
Традиционно най-високото средно възнаграждение е в IT сектора – 1985 лв. За една година то се е увеличило с 232 лв. Топ
3 на секторите с най-високи заплати се допълва от производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива, както и от финансовите и застрахователните дейности. Без изненади най-ниско е заплащането в
туризма и административните дейности.

√ Правителството ще пише нов антитерористичен закон
Най-непосредственият риск за страната ни е миграционният поток, смятат членовете на Консултативния съвет
по национална сигурност
Министерският съвет в най-кратки срокове трябва да разработи и внесе в Народното събрание проект на закон за
противодействие на тероризма. Това се разбраха днес политиците от всички парламентарно представени политически
сили без "Атака" по време на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Росен Плевнелиев.
Повече подробности около въпросния нормативен акт не бяха обявени.
"Засилват се заплахите от асиметричен транснационален характер. Наблюдаваме експанзия на тероризма, основаващ се
на религиозен и етнически екстремизъм вследствие на разпадащата се държавност в редица страни от Близкия Изток,
Северна Африка, и др. Дългосрочен негативен ефект оказва феноменът чуждестранни терористични бойци", обяви
президентът след заседанието на КСНС. Според държавния глава опасността от терористични действия в Европа се засилва
в резултат на все по-осезаемото радикализиране на групи от обществото, особено в западноевропейските държави.
Причината е участие на граждани от въпросните страни в операциите на т.нар. Ислямска държава и последващият износ
на тероризъм обратно към Стария континент. "В това отношение е важно българските институции да предприемат
достатъчно ефективни превантивни мерки, за да се предпазим от развитието на такива процеси и у нас", допълни
Плевнелиев.
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Участниците в КСНС също така са постигнали съгласие, че най-непосредствен и пряк риск за сигурността на България е
продължаващият миграционен натиск. Политиците са се обединили около становището, че за момента ЕС е неспособен
да изработи общи и справедливи правила за трайно решаване на проблема, както и първопричините за него, а също така
да защити и външните си граници. "На изпитание са поставени основни общи политики на ЕС. Дъблинската система за
отговорността за предоставяне на убежище не може да бъде оценена като адекватна на спецификата и мащаба на
миграционния поток. Недостатъчно ефективна е и Шенгенската система за граничен и визов контрол", обяви президентът.
Затова КСНС възлага да правителството да работи приоритетно за защита на българската държавна граница, да приеме
план за действие в условията на мащабна миграционна вълна и да го подсигури технически и финансово.
Консултативният съвет отбелязва като негативен фактор за сигурността ни "засилваща се тенденция на глобално
политическо противопоставяне между ЕС, НАТО, от една страна, и Русия, от друга." Основен проблем в тази насока са
замразените конфликти в Черноморския регион, както и нерешените проблеми в Западните Балкани. Затова българските
политици и институции определят като свой приоритет ускорената евроинтеграция на бившите югорепублики "при
спазване на критериите за членство и гарантиране на българските национални интереси".
Кибератаките от последните две седмици също бяха обсъдени от членовете на КСНС. Политическите сили са се разбрали
Министерският съвет ускорено да приеме стратегия за киберсигурност и план за действие в случай на хакерска офанзива.
По предварителна информация към правителствения Съвет за сигурност трябва да се изгради специална координираща
мрежа, която да се занимава със защитата на информационната и комуникационната инфраструктура на държавата и да
може да реагира бързо и адекватно в случай на онлайн-инциденти.
√ МВФ: Правителството трябва да ограничи разходите
Слабите места на икономиката са енергетиката, пенсионната и здравната система и корупцията, смятат
експертите на фонда
Строг контрол на разходите, спиране на взимането на нов дълг, продължаване на пенсионната и здравната реформа и
намаляване на корупцията. Така изглежда формулата на Международния валутен фонд (МВФ) за растеж на българската
икономика. Експертите на институцията бяха в България между 4 и 9 ноември и макар че отказаха среща с медиите,
разпространиха изводите от посещението си.
Новите и старите проблеми
Новият акцент е върху разходите, включително за заплати. Вероятно от фонда имат предвид административното
увеличение на минималната заплата и осигурителните плащания. Планираните дефицити са постижими, но при 2016 г.
има един несигурен приход - 600 млн. лв. от концесията на "Летище София". Препоръката на експертите е разходите да са
под строг контрол и да се търси как да се свият, в случай че приходите не се изпълнят. Отделно същият курс на ограничения
трябва да се възприеме и за да не се трупат нови дефицити, а оттам и дълг.
В резюмето от мисията се припомнят и старите слаби места на икономиката: енергетиката, пенсионната и здравната
система. Препоръчват се мерки за ограничаване на инвалидните пенсии. Правителството отдавна говори за такива, но
предложени решения засега няма. Внимателно трябва да се следи ефектът от преместването на натрупани пенсионни
осигуровки от частните фондове към НОИ.
България се нуждае също от ефективни инвестиции в инфраструктура и човешки капитал, както и мерките за укрепване на
бизнес средата. За повече инвестиции е нужно намаляване на корупцията и срастването на властта и бизнеса, както и
върховенството на закона.
MВФ запазва очакванията си за растежа на България на нивото от последния си доклад за световната икономика.
"Предвиждаме умерен ръст за 2015 г., близък до нивото от 1.7% през миналата година", посочва Мишел Шанън,
ръководител на мисията на фонда за България. По думите й растежът е базиран на износа и усвояването на средства от
еврофондовете. "Макар че с повишаването нa икономическата активност безработицата е намаляла, очаква се тя да остане
все още висока. Дефлационният тренд ще се пречупи със стабилизирането на цените на суровините", отбелязва oщe
Шанън. Прогнозата на МВФ е най-песимистичната сред публикуваните в последния месец очаквания за българската
икономика (виж таблицата).
Леко напред в банковия сектор
Критичният тон на МВФ за банките и регулатора се смекчава. Фондът отбелязва, че избирането на управител и
подуправители на БНБ е премахнало един важен източник на несигурност при провеждането на политики. "Независимо
от това обаче събитията ще трябва внимателно да се наблюдават поради съществуващата все още значителна несигурност
в резултат на редица рискове", се посочва в оценката.
Мисията на фонда отчита, че въвеждането на Директивата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции това лято е "много важна стъпка напред и понастоящем нейното прилагане върви по план". Отново се
подчертава важността на предстоящата оценка на качеството на активите в банковия сектор.
МВФ приветства публикуването от страна на БНБ на подробния съвместен доклад със Световната банка за оценката на
банковия надзор. За разлика от сегашната насърчителна реторика представеното в началото на октомври едногодишно
изследване на фонда беше силно критично към практиките на управление в централната банка. Акцентът бяха
законодателните пропуски по отношение на банковия надзор, а моделът му на управление беше определен като
"неадекватен".
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Очаквания за ръстa на БВП на България през 2015 г.
Институция

Прогноза

МФ

2%

ЕК

1.7%

Уникредит Булбанк

2.3%

Райфайзенбанк

2%

EY

1.9%

√ Търговията е най-кредитираният сектор
Към края на септември 2015 г. компаниите от отрасъла получават близо една трета от общото банково
финансиране
Търговията и преработващата промишленост остават най-кредитираните от банките сектори на икономиката. Това
показват данните на БНБ към края на септември за финансирането по икономически дейности. В статистиката на
централната банка секторите са обособени според класификацията на икономическите дейности на Националния
статистически институт (НСИ).
Данните към края на третото тримесечие сочат свиване на банковото финансиране в почти всички отрасли на икономиката
в сравнение с отчетеното за същия период на миналата година. Следва да се има предвид обаче, че в статистиката към
септември 2014 г. са включени и съответните данни от кредитния портфейл на Корпоративна търговска банка (КТБ), чийто
лиценз беше отнет през ноември 2014 г. Това прави трудно коректното изчисляване на измененията в обемите на
банковите заеми за бизнеса през изминалата година.
Къде расте
Сравнението на данните на тримесечна база дава малко по-ясна, макар и по-краткосрочна картина. Спрямо отчетеното в
края на юни статистиката показва равномерно разпределение на секторите, в които през последните три месеца банковото
финансиране се е увеличило, и на тези, в които е регистриран спад. Общият резултат е минимален ръст от 0.27% до малко
над 31 млрд. лв. (виж таблицата). Макар и скромно, нарастването е първото на тримесечна база от началото на годината
– през март и през юни бяха отчетени свивания на портфейла банкови заеми за бизнеса съответно с 0.43% и с 0.09% на
тримесечна база. Броят на отпуснатите от банките кредити за бизнеса също расте минимално – за периода юли - септември
нарастването е с 1417 броя. За сравнение, заемите за домакинствата са се увеличили с 10.5 хил. броя за тримесечието, а
общата им стойност нараства с 0.18% до 18.3 млрд. лв.
На годишна база към края на септември общият обем кредити за бизнеса се свива с 14.2% в сравнение с годишен спад от
14.15% през юни. Дори и с включването на КТБ в статистиката има икономически сектори, в които за последната година е
отчетено нарастване на обемите на банково финансиране. Традиционно един от тях е селското стопанство, където за
изминалите 12 месеца нетното кредитиране се е увеличило със 115.5 млн. лв., или 7.51% до 1.65 млн. лв. През последните
години трайно нараства и обемът на заемите, предоставени на компании от образователния сектор – към края на третото
тримесечие те са на обща стойност 51.6 млн. лв., което е с 15.76% повече спрямо същия период на 2014 г. Увеличение в
сравнение с година по-рано е отчетено и при заемите за дружествата с дейност в сферата на административните и
спомагателните дейности – ръстът е с 1.68% до 568 млн. лв.
Любимците на банките
Макар и да отчита най-големия годишен ръст в обемите, образованието остава най-малко кредитираният от банките
сектор, като общо отпуснатите в сегмента заеми са едва 0.55% от финансирането, предоставено на компаниите от найкредитирания отрасъл – търговията. Към септември дружествата, които се занимават с търговска дейност и ремонт на
автомобили, са получили финансиране в общ размер на 9.3 млрд. лв., или близо една трета от общия обем на банковото
кредитиране за бизнеса. За последното тримесечие този обем е намалял с 0.07%, показва статистиката.
Сред най-кредитираните сектори остава и преработващата промишленост, където общо предоставеното финансиране е
6.8 млрд. лв. към края на септември. В сравнение с юни този обем нараства с 1.51%, сочат данните на централната банка.
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√ Европейските банки не успяват да излязат от кризата
Многобройни фактори способстват за изоставането спрямо конкурентите в САЩ
Пикът на глобалната финансова криза беше през 2008 г., а на дълговата криза в еврозоната – през 2012 г. Банковият сектор
в Европа обаче изглежда продължава да е в криза и през 2015 г., пише Financial Times.
Само през последните седмици се натрупаха редица примери за това. Standard Chartered последва примера на Credit Suisse
и обяви набиране на капитал и съкращение на 15 хил. работни места. UBS понижи амбициите си за възвращаемостта на
капитала. Barclays се отказа от досегашните цели за свиване на разходите. Deutsche Bank обяви, че ще съкрати 9 хил.
служители в 10 страни, а UniCredit подготвя намаляване на персонала с 12 хил. души и продажба на активи. Повечето
големи финансови институции в региона освен това смениха управляващите си екипи.
Забавени реформи
Плановете за преструктуриране могат да се проследят още до кризата от 2008 г., но европейските банки изостават
значително в прилагането им. Това е особено видно при сравнението със Съединените щати, където в разгара на кризата
в рамките на дни беше организирана програмата за изкупуване на проблемни активи (Tarp). Първоначално Вашингтон
инвестира в нея 430 млрд. долара, което освен смело се оказа и далновидно, тъй като впоследствие държавата прибра
повече от предвиденото от продажба на акциите си в банките. В Европа липсата на единно и силно ръководство усложни
проблема с нерешителността на регулаторите. Като се изключват няколко държавни спасявания, проблемните банки
години наред продължаваха да кретат със слаб мениджмънт, ограничен капитал и слаб надзор, отбелязва FT.
Изданието също така отбелязва, че европейските банки винаги са били по-слаби от повечето си конкуренти. Макар през
2008 г. банките да бяха изправени през някои общи проблеми, европейските като цяло посрещнаха кризата с по-раздути
баланси и по-ниска капиталова адекватност от тези в САЩ. Макар днес тези разлики да се до голяма степен преодолени,
това често е постигнато за сметка на свиване на бизнеса, а не на подсилване на капитала.
Друг фактор е по-трудното прилагане на по-стриктни правила за капитала, ликвидността и дейността на банките в Европа.
Новите правила, налагани на индустрията в региона, не само са по-строги от стандартите преди кризата, но някои от тях са
по-строги и от новите правила, налагани в други държави. Един пример за това са бонусите, които са ограничени до два
пъти размера на заплатата. Това прави по-трудно привличането на персонал при конкуренцията на азиатски и щатски
банки. Банките се оплакват и допълнителната сложност на правилата в ЕС, идваща от несъответствията между
европейското и националните законодателства.
Хармонизирани правила
Липсата на хармонизиран пазар е един от основните проблеми за банките. През последните години Европейската
централна банка направи много, за да успокои инвеститорите в региона и да убеди националните правителства и
регулатори, че не трябва да ограничават банковия капитал и ликвидност в държавните граници. Банкерите обаче изтъкват,
че това поведение, утвърдило се в пика на дълговата криза, осигурява стабилност само донякъде. Липсата на общи правила
в области като достъп до пазара и корпоративни фалити означава, че Европа все още е значително по-фрагментирана от
САЩ. Според плановете на Брюксел тези проблеми трябва да бъдат решени чрез създаването на съюз на капиталовите
пазари.
Относителната слабост на европейските банки е диспропорционално важна за икономиката на ЕС, тъй като много
компании в региона разчитат на банково кредитиране. Само около една четвърт от компаниите се финансират от пазара,
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докато в САЩ това се отнася за две трети от фирмите. Плановете за съюз на капиталовите пазари включват и намаляване
на зависимостта от банкови заеми. Това обаче няма да е толкова лесно – в САЩ 50% от фирмите отговарят за по-малко от
10% от заетите, докато в Европа делът достига 93%. Заради размера си много европейски компании не могат да с обърнат
за финансиране към капиталовите пазари, дори да искат.
Друг основен проблем е почти нулевият икономически растеж в Европа, който е показателен за порочния кръг, в който се
оказва регионът. Без по-силни банки и пазари компаниите трудно постигат растеж. А без силен растеж финансовата
система ще продължи да се представя слабо, завършва анализът си FT.
Вестник Сега
√ Държавните фирми и фалшивите пенсии застрашават икономиката
Мисията на МВФ препоръча на България да затегне бюджетните разходи
Правителството трябва да се съсредоточи в реформите в пенсионната система и да озапти рисковете, породени от загубите
на държавните предприятия, ако иска икономиката да расте. Освен това държавата трябва да стегне разходите си и да
намали бюджетния дефицит до 2%. Това са част от препоръките на мисията на Международния валутен фонд (МВФ).
Екипът, ръководен от Мишел Шенън, бе в София между 4 и 9 ноември. Такива партньорски мисии се провеждат във всички
страни, които са членки на МВФ.
В заключителния си доклад експертите на фонда открояват темата за фалшивите инвалидни пенсии и съветват
правителството да осъществи отлагания с години план за справяне с този огромен проблем. По данни на НОИ в последните
15 години инвалидните пенсии у нас са се увеличили с невероятните 280%. Според работодателите всяка трета инвалидна
пенсия е отпусната неправомерно, а загубите от пенсиониране на мними болни са от порядъка на 1 млрд. лева годишно.
Експертите от МВФ изтъкват, че трябва зорко да се следи какви са ефектите от нововъведената възможност за преминаване
между общественото пенсионно осигуряване и частните фондове. Застаряващото население, емиграцията и болната
здравна система също са области с висока степен на риск, напомня докладът.
Според МВФ особено тревожно е състоянието на държавните ни предприятия в транспорта и енергетиката. Задълженията
само на БДЖ например са около 600 млн. лв. НЕК е във финансов колапс въпреки някои мерки, засягащи енергийния пазар.
Повишената добавка в цената на тока за бизнеса влезе в сила от август и приходите на НЕК нараснаха, но компанията
записва загуба от над 310 млн. лева за първите 9 месеца на годината.
Правителството е пропуснало възможността да намали бюджетния дефицит през настоящата година въпреки по-добрите
от очакваните приходи, критикуват от МВФ. В доклада се прокрадва съмнение и за 2016 г., за която се планира по-нисък
дефицит, но и се залагат несигурни приходи. Такъв е случаят със записаното постъпление от 600 млн. лева от концесия за
летище София. Няма обаче никаква гаранция, че договорът за концесия ще бъде подписан и ще донесе приходи още
догодина.
"Необходим е строг контрол на разходите, включително за заплати, както и готовност да се повишат икономиите, ако
плановете за приходите се окажат неизпълними", съветва докладът.
От МВФ прогнозират, че българската икономика ще нарасне скромно - с 1.7% през 2015 г. Преди седмица и Европейската
комисия даде същата прогноза. И от Брюксел, и от Вашингтон посочват, че износът и по-доброто усвояване са моторите на
растежа за България през отиващата си година.
ПОХВАЛИ
МВФ приветства първите стъпки в реформата на банковия надзор у нас. Според плана до края на годината в БНБ ще бъде
създаден специален отдел за анализ на рисковете в пазарното поведение на банките, а до пролетта на 2016 г. ще бъдат
подготвени законодателни промени, които да разширят надзорните правомощия на БНБ. От фонда одобряват и
предстоящите стрес тестове и преглед на активите на банките у нас. Обект на похвали стана и публикуването от страна на
БНБ на подробния съвместен доклад със Световната банка за оценката на банковия надзор. Фондът отбелязва, че
избирането на управител и подуправители на БНБ е премахнало един важен източник на несигурност при провеждането
на политики.
√ България пак гази правилата при харченето на европари
Осем години след пускането на първите европейски програми за България страната ни все още е давана за лош пример в
усвояването им и еталон в погазване на правилата за обществените поръчки. По втория показател сме в една група с
Полша, Германия, Гърция, Испания. Нарушители са още и Франция, Италия, Норвегия, Румъния. Това показва доклад на
Европейската сметна палата за 2014 г., представен вчера. В него детайлно е описан начинът, по който всяка страна членка
е харчила европейските пари, дали е спазвала правилата, както и колко и какви грешки е допуснала.
Отчита се, че България значително изостава в усвояването на еврофондовете. Засечени са и нарушения в усвояването на
парите. Неточностите са най-много в областта на селското стопанство и Програмата за развитие на селските райони. Оказва
се, че България е плащала за земеделски проекти на фирми, които не отговарят на изискванията. Става дума за мярката
"добавяне на стойност" към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е било
конкретно насочено.
Въпреки че критериите за подбор са били ясно определени, те не са били използвани за насочване на подпомагането, тъй
като наличният бюджет е бил достатъчен, за да се финансират всички допустими проекти. Така са платени пари, които
надвишават нуждите, отчитат от Европейската сметна палата. В същото време агроминистърът Десислава Танева съобщи,
че България ще загуби близо 90 млн. лв. по селската програма, защото няколко общини не са успели да приключат в срок
проектите си. Те не са подали заявки за плащане, което е довело до загуба на средствата.
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България обаче не е изолиран случай. В Испания например са били давани пари за обработка на земя, която впоследствие
се оказала мотоциклетна писта. Вместо пасища фермери в Гърция, Испания, Полша, Словакия, Франция и Чехия са
получавали пари за земи с гъсти храсти и дървета.
√ "Булгаргаз" предлага по-ниска цена с 1.63% от 1 януари
Ден след като от "Булгаргаз" прогнозираха запазване или леко намаление на цената на природния газ, вчера предложиха
поевтиняване от 1.63 на сто. По-ниската цена ще важи от 1 януари. Това ще стане само ако Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) се съобрази с предложението на обществения доставчик, което ще бъде внесено на 10 декември.
Според предложението на компанията цената на суровината ще бъде 408.45 лева за 1000 куб. метра (без ДДС и акцизи).
Мотив за исканото намаление са очакваните по-ниски доставни цени на природния газ от началото на следващата година.
От началото на годината природният газ поевтиня с повече от 30%, а ако КЕВР одобри предложението, това ще бъде петото
поред намаление на цените. Стойността на природния газ е важна и за определянето на цената на тока, който от 1 ноември
символично поевтиня за бизнеса. Електроенергията за бита остана без промяна.
√ КСНС реши да се пише антитерористичен закон
Съветът при президента препоръча да бъде назначен национален координатор по киберсигурност
Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) към президента препоръча на правителството да подготви
законопроект за противодействие на тероризма, план за справяне с бежанците и мигрантите по границата, както и
изготвяне на стратегия за киберсигурността. Това стана след 6-часово заседание при държавния глава, на което бяха
обсъдени заплахите за страната и способността на институциите да противодействат. В него участваха премиерът Бойко
Борисов, вицепремиерите Румяна Бъчварова и Меглена Кунева, министърът на отбраната Николай Ненчев, шефовете на
служби и лидерите на парламентарните сили.
Членовете на КСНС се обединиха около мнението, че миграцията, трафикът на хора и тероризмът ще продължат да бъдат
сериозна заплаха за националната ни сигурност. "Необходимо е мобилизиране на целия кадрови, финансов и
технологичен потенциал на страната за тяхното неутрализиране чрез предприемане на адекватни мерки. Необходими са
допълнителни стъпки по отношение на засилването на функционалността на всички служби от сектор "Сигурност",
преодоляване на вътрешното напрежение, което се забелязва в някои от звената на сектора, и осигуряване на
необходимите ресурси, които да позволят адекватно противодействие на заплахите за националната сигурност", се казва
в позиция на КСНС. Според нея кибератаката срещу редица държавни сайтове по време на изборите на 25 октомври - на
ЦИК, ГРАО и МВР, а по-късно и на президента Росен Плевнелиев и ДАНС, е най-мащабната срещу България. Затова КСНС
препоръчва на МС да бъде назначен национален координатор по киберсигурност, който да създаде подходяща
организация срещу подобни заплахи. Новата структура трябва да бъде осигурена финансово и технически.
Мнението на участниците в съвета е било, че опасностите от терористични актове в Европа се засилват. Една от новите
причини за това е "все по-осезаемото радикализиране на групи от обществото - особено в западноевропейските държави".
Препоръката на съвета е правителството да приеме, разработи и внесе в парламента проект на закон за противодействие
на тероризма. И в момента има редица закони, в които борбата с тероризма е засегната, но вероятно сега целта е да се
съберат в един проект.
--------ПРЕВЕНЦИЯ
Участниците в заседанието настояха отново да се промени Дъблинският регламент за бежанците. "На изпитание са
поставени основни общи политики на ЕС - дъблинската система за отговорността за предоставяне на убежище не може да
бъде оценена като адекватна на спецификата и мащаба на миграционния поток. Недостатъчно ефективна е и шенгенската
система за граничен и визов контрол. Големият брой мигранти натовари изключително много социалните системи и
службите за сигурност на страната", посочи Плевнелиев. Затова КСНС настоя МС да приеме план за действие в ситуация на
мащабна бежанска и миграционна вълна на която и да било външна граница на България.
√ НЗОК ще финансира приоритетно големите болници
Пръстовият идентификатор ще разпознава роднини до трето коляно
Големите болници с много апаратура и персонал ще имат предимство за договор със здравната каса догодина. "Ако в едно
населено място има няколко лечебни заведения, които отговарят на критериите за сключване на договор с касата, но
леглата им надвишават определения от здравната карта брой, касата ще сключи договор с тези, които имат най-високо
ниво на компетентност", заяви зам.-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков.
От догодина трябва да влезе в сила националната здравна карта, която да показва потребностите от лечебни заведения
във всеки регион. На местата, където има пренасищане, НЗОК ще работи само с определени болници, които ще се избират
по критерии, посочени от здравното министерство. Здравният министър Петър Москов обясняваше, че те ще са
медицински - смъртност, усложнения, повторни хоспитализации за едно и също заболяване. Сега се оказва, че ще се
следват нивата на компетентност. За най-високите нива на компетентност болниците трябва да имат най-много апаратура
и квалифициран персонал, т.е. да могат да поемат всяко заболяване по съответната специалност. Вече е ясно и че около
3000 легла у нас са над потребностите и догодина за тях няма да има договори. Не е ясно обаче какво става, ако всички
кандидатстващи за договор болници в определен град - например София, имат най-високо ниво на компетентност.
Създаването на задължителната здравна карта няма за цел да редуцира броя на лечебните заведения, а да подобри
качеството на предлаганите услуги, допълни той. "Не мога да си представя, че ще продължи да съществува в 21-ви век
болница, в която не можеш да влезеш, защото те посреща стадо овце, което е запречило вратата. Това не е качествено
българско здравеопазване. Затова, когато в едно лечебно заведение през нощта е дежурна само една медицинска сестра
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и няма дежурен лекар, то не може да осигури качествено и 24-часово обслужване на пациентите. Всички критерии трябва
да направят така, че да има карта на качественото здравеопазване в България, а не само моментна снимка", каза още
Шарков, но не стана ясно как тази ситуация ще се подобри, ако въпросната болница е единствена в дадена община.
Догодина няма да има лимити за дейностите, влизащи в основния пакет, каза още Ваньо Шарков. "По отношение на
болничната помощ е достигнат таванът на възможните хоспитализации и вече не е възможно тази бройка да бъде
надвишена. Ето защо, когато се говори за разпределение на обеми по региони, това няма да доведе до лимитиране",
поясни той.
"Когато има пациенти, които са в допълнителния пакет и поради някакво усложняване влизат в основния, моментално
това, което имаме като обем дейност, ще бъде увеличавано", каза още д-р Шарков.
Все още се обмисля дали консумативите за заболяванията от основния пакет могат да бъдат заплащани напълно от НЗОК,
каза още Шарков. Според него те трябва не просто да бъдат платени, но и реално остойностени. Едно от тържествените
обещания на МЗ при разделянето на пакета на касата на основен и допълнителен беше, че за основния пациентите няма
да плащат нищо, дори скъпи консумативи като импланти, клапи, пейсмейкъри и т.н.
ОТПЕЧАТЪЦИ
С пръстовите отпечатъци, с които се предвижда да се получават лекарства от аптеките, ще може да се вземат медикаменти
за роднини до трето коляно, обяви Ваньо Шарков. "Може съвсем спокойно на всички хора от вашата фамилия да взимате
лекарствата от аптеката, защото този идентификатор съдържа код, който ви свързва с всички ваши роднини до трето
коляно, така че можете да им взимате лекарствата", допълни Шарков.
√ В края на годината МВР ще е "на червено" с 300 млн. лв.
Между 200 и 300 млн. лв. ще е дефицитът до края на годината, без да се прави реформа. Това е заявила пред депутатите
от вътрешната комисия вътрешният министър Румяна Бъчварова, съобщиха пред "Сега" присъствали на комисията.
Заседанието беше засекретено по искане на Цветан Цветанов, защото медиите щели грешно да интерпретират темите,
които се обсъждат вътре.
От думите на Бъчварова не стана ясно каква сума трябва да плати МВР, ако реши да преназначава администрацията си по
Закона за държавния служител. По въпроса за дължимите обезщетения били правени изчисления, но Бъчварова отказа да
назове числа, защото все още не били уточнени с финансовото министерство.
Изваждане на административните услуги от МВР и създаване на държавно предприятие - това е реформата, която предлага
вътрешният министър. Тези промени в Закона за МВР вече са внесени в парламента. Идеята е бъдещото държавно
предприятие да се издържа от таксите, които събира. Във въпросния законопроект обаче няма и дума за социалните
придобивки на полицаите - обезщетения при пенсиониране и прослужено време. Пректозаконът за бюджета за 2016 г.,
внесен от финансовия министър Владислав Горанов, който ще бъде гласуван в четвъртък в зала, предвижда всеобщо
орязване на привилегиите в сектор "Сигурност". След полицейските бунтове управляващите заявиха, че ще изтеглят
скандалните разпоредби и ще предложат други промени, този път в Закона за МВР. Засега такива текстове не са
предложени, а проектът на Горанов не е оттеглен.
Идеята за изваждането на дейности от МВР бе критикувана от депутатите от БСП. Те заявиха, че може да се стигне дотам
частни дружества да изпълняват изключително държавни дейности като издаването на лични документи.
"За бюджета няма значение дали парите са в левия или десния джоб, но Бъчварова не разбира това", каза Красимир Янков
от БСП.
√ Кабинетът се захваща с промени при държавните служители
Броени дни след изборите правителството пусна за обществено обсъждане подготвен преди няколко месеца проект за
промени в закона за държавния служител. Голяма част от идеите, залегнали в проекта, са на Реформаторския блок, като
част от текстовете ще доведат до масово отстраняване на служители. Докато тези промени ще са факт веднага след
приемането на проекта, нови и по-честни правила за конкурсите в държавната администрация ще има едва от юни 2017 г.
Както "Сега" писа, в едномесечен срок от приемането на проекта всички ръководни длъжности в администрацията,
назначавани на непълно работно време, ще бъдат уволнени. В момента назначаването на непълно работно време става
без конкурс и с тези текстове масово се злоупотребява. Занапред на непълно работно време ще могат да работят само
експерти, а не началници. Това не означава, че местата на експертите с такива договори са гарантирани, защото на свой
ред се предвижда възможност органът по назначаване да реши работното място да е за пълно работно време. Така и при
тези случаи договорите ще могат да се прекратят без предизвестие. Новите експерти на непълно работно време до 2017 г.
също ще се назначават без конкурс, защото дотогава няма да са влезли в сила новите правила за провеждане на конкурси.
Нови работни места ще се отворят и заради забраната за заемане на длъжност по съвместяване за повече от 6 месеца.
Промените в закона предвиждат назначаването в държавната администрация да става след два вида конкурси - общи
тестове, които ще важат за всички администрации и ще се провеждат централизирано от Института за публична
администрация, и специфичен, децентрализиран конкурс, организиран от съответната администрация. Всичко това обаче
ще е факт едва през 2017 г.
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√ Средната заплата се е увеличила с 8% за една година
Средната заплата в страната е скочила с 8 на сто за една година до 874 лв. В частния сектор възнаграждението расте над
два пъти по-бързо от държавния, но все още остава значително по-ниско. Това показват данните на националната
статистика за юли, август и септември. В частния сектор средната заплата е 862 лв., като се е увеличила с 9.4 на сто спрямо
година по-рано. В държавния сектор средното възнаграждение е стигнало 911 лв., което е увеличение от малко над 4 на
сто на годишна база.
С най-голям ръст могат да се похвалят в административните и спомагателните дейности - с близо 21% за една година. Така
в този сектор средното възнаграждение е стигнало до 672 лв., но то остава сред най-ниските. На дъното са заетите в
хотелиерството и ресторантьорството със средно 573 лв. С най-високи средни заплати са работещите в създаване и
разпространение на информация и творчески продукти - 1985 лв. В производството на електрическа и топлинна енергия
средното възнаграждение е средно 1570 лв.
Данните по области показват, че на фона на общото увеличение на средната заплата в страната в три области - Силистра,
Смолян и Кърджали, НСИ отчита намаление спрямо 2014 г. В Силистра средното възнаграждение намалява с 10 лв. до 615
лв., в Смолян заплатата миналата година е била средно 645 лв., а сега е 634 лв. В Кърджали намалението е със 7 лв. до 639
лв. Най-ниската заплата за третото тримесечие на тази година според данните на статистиката е в област Видин - 593 лв. В
столицата вземат средно по 1193 лв.
ЗАЕТОСТ
Сезонната заетост традиционно оказва влияние върху отчитаните от НСИ доходи и наети хора. Така според данните
средната заплата за летните месеци юли, август, септември е по-ниска с 0.6 на сто спрямо предходните три месеца на
годината, като това се дължи на по-ниските заплати на сезонните работници. Освен това намаляват и заетите през третото
тримесечие. Според НСИ заетите у нас са 2 млн. и 270 хил., което е с близо 40 хил. по-малко спрямо края на юни. Очаквано
най-голямо е намалението на работещите в хотелиерството и ресторантьорството - там е освободен всеки пети. В сферата
на културата, спорта и развлеченията заетите са със 7 на сто по-малко. На годишна база обаче има увеличение на заетите
с 21 хил., което е под 1 процент.
√ Бюджетната комисия одобри на сляпо новия данък за такситата
За една кола ще се плаща минимум 400 лв. данък, не е ясно как ще се отразят промените върху постъпленията в
хазната
9 години след като премахна патентния данък за таксиметровите услуги с аргументите, че не е достатъчно справедлив,
държавата е на път да направи обратен завой. Бюджетната комисия в парламента вчера гласува промени в закона за
местните данъци и такси, които ще дадат възможност на общините да събират еднократен ежегоден данък върху всяко
регистрирано такси в размер от 400 до 1000 лева.
Колко точно ще е данъкът за една кола, ще решава съответният общински съвет. В момента такситата плащат корпоративен
или подоходен данък, ако са еднолични търговци. Тоест данъкът е обвързан с печалбата, но облагането масово се избягва.
Вчера не стана ясно какви постъпления се очакват от промяната в облагането. Финансовото министерство щяло да е готово
с приблизителна оценка чак при второто четене на законопроекта.
Обратният завой към специален данък, макар и не патентен, идва на фона на масови злоупотреби. В сектора на практика
не се плащат никакви данъци, стана ясно по време на заседанието. От бранша разказаха, че разрешенията за таксиметров
превоз масово се издават на фиктивни фирми, които година по-късно не могат да бъдат открити и не плащат данъци.
Затова депутати от ГЕРБ предлагат видът на облагане да се промени и вместо корпоративен или подоходен данък фирмите
и отделните превозвачи да дължат твърда сума за всяка кола.
Вчера председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова аргументира прага от 400 лева като сума, равна на данъка,
който би платил работещ на минимална работна заплата. "Би следвало да се приеме, че едно такси изкарва поне една
минимална заплата", коментира Стоянова. Впоследствие тя допусна, че е възможно минималната сума допълнително да
се занижи. Не стана ясно как е определен горният праг от 1000 лв., нито дали новият модел на облагане няма да доведе
до намаление на плащаните данъци от по-големи фирми. До 2007 г., когато патентният данък за такситата отпадна,
годишната сума за една кола в градове като София, Пловдив, Варна бе 653 лв. 350 лв. бе данъкът за такси в град с над 50
000 жители.
"В момента вие изслушвате тези, които искат подобна промяна, но не и тези, които са против. Неслучайно таксиметровите
услуги бяха изключени от патентния данък, защото малките превозвачи смятаха, че той не отчита разходите им и ги
ощетява, големите са на обратното мнение", коментира Йордан Цонев от ДПС. При премахването на патентния данък
възможността за приспадане на разходите бе изтъквана като основно предимство. Освен промяната в реда на облагането
се съкращава и срокът на валидност на разрешителните за таксиметрова служба. В момента той се определя от общините,
но не може да е по-малък от три години. Занапред разрешителните ще се издават ежегодно. Издадените в момента
разрешения ще продължат да важат, но най-късно до края на 2016 г. След това ще трябва да се вадят нови едногодишни
разрешителни. Още през уикенда се разбра, че може да има протести в сектора.
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Вестник Стандарт
√ Бисер Петков: Болничните през 2016 г. ще се плащат до 10 дни
С въвеждането на електронния болничен лист и за работодателите през 2016 г. болничните ще се изплащат до 10 дни,
увери в предаването на bTV "Тази сутрин" управителят на НОИ Бисер Петков.
„Сега нормативният срок за изплащане на паричното обезщетение е до 15 работни дни от представянето на всички
документи в НОИ. След 1 юли този срок се скъсява с 5 дни. Разчитаме, че този ефект ще се почувства още преди средата
на годината, защото и сега в голяма част от нашите териториални поделения, където няма толкова много болнични,
плащанията стават в рамките на 5 до 8 работни дни", уточни Петков.
Работодателите ще трябва да се регистрират в новата система на НОИ.
Работим, за да няма проблеми от 1 януари догодина, посочи Петков. По думите му годишно около 150 000 осигурители и
самоосигуряващи се лица подават данни в НОИ за изплащане на парични обезщетения.
Петков увери, че няма риск от 1 януари парите по болничния на хората да се забавят, защото така или иначе фирмите имат
задължение да подават тези документи и данни.
Периодът започва от 1 декември и той не е лимитиран. Първото подаване на документи по електронен път всъщност ще е
до 10 февруари, тъй като срокът е до 10-о число след месеца, в който е представен документът. Така че реално тези, които
регулярно подават такива документи, ще имат 2 месеца и повече, за да извършат тази регистрация, разясни още
управителят на осигурителния институт.
Шефът на НОИ изрази надежда днес правителството да вземе решение за коледи добавки за пенсионерите. Разчетите на
НОИ са за добавки в размер на 40 лв. за пенсионерите с пенсии до 300 лева.
Това означава, че повече от половината от българските пенсионери - 1 263 000 души, би трябвало да очакват с
декемврийските пенсии да получат и тази еднократна допълнителна сума.
Според Петков няма да се стигне до натиск върху НОИ заради реформата в МВР и очакванията много повече хора в сектор
„Сигурност" да подадат документи за пенсиониране по-рано. Тази група осигурени лица не са толкова много, за да
застрашат системата, подчерта Петков.
Очакваме увеличение на бройката, но то не е толкова значително. То е в рамките на това, което наблюдаваме и миналата
година, и до деветия месец на тази година, уточни шефът на НОИ.
Разходите за пенсии в бюджета на държавното обществено осигуряване са най-големият дял. За следващата година
планираните разходи за пенсии за 8,7 млрд. лева. Повишението е с 350 млн. лв. и се дължи преди всичко на предвиденото
индексиране на пенсиите от 1 юли следващата година, заяви още той.
100 осигурени лица в момента издържат 80 пенсионери. Това съотношение не е достатъчно, за да може да се
самофинансира системата. Това може да се случи, ако двама работници издържат един пенсионер, допълни Бисер Петков.
След 5-10 години няма да има съществена промяна и нещата все още ще са в тези рамки, прогнозира Петков. След 15-20
години обаче нещата ще отиват към по-неблагоприятни съотношения и тогава ще трябват допълнителни ресурси за
финансиране на плащането на пенсиите, заяви той.
√ Депутатите ще гледат Националната здравна стратегия 2020
На днешното заседание кабинетът ще разгледа проект на решение за предложение до Народното събрание за приемане
на Национална здравна стратегия 2020.Министърът на финансите Владислав Горанов ще внесе доклад относно
информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална
програма за деветмесечието на 2015 г. Правителството ще обсъди и проект на постановление за одобряване на
допълнителни плащания по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г.
Депутатите ще разгледа и проект на решение за приемане на доклад относно изпълнението на плана за действие за 2015
г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, към 31 октомври 2015 г.
Министърът на отбраната Николай Ненчев се очаква да внесе проект на споразумение между Министерството на
отбраната на България и Федералното Министерство на отбраната на Германия за военно сътрудничество.
√ Купуваме мляко с наша бутилка
Дават 8 млн. евро за създаване на пазари на фермери
Мляко директно от производителя ще може да си купуваме и с наша бутилка. Това предвиждат промени в Наредба 26 за
директните доставки на храни от фермите, които ще бъдат обнародвани в Държавен вестник до дни, стана ясно на форум
за съдбата на фермерските пазари. С промените се облекчават условията за производство на сирене и преработка на месо
в малките ферми. Облекчават се и изискванията за животновъдните обекти, в които се добива сурово мляко за директна
доставка.
Дава се възможност сурово мляко да се продава не само в опаковка на производителя, но и на потребителя. Отпада
ограничението от 40 на сто за процента яйца от кокошки и пъдпъдъци, които може да продава директно едно стопанство.
Различните операции при преработка на сурово мляко ще могат да се извършват в едно помещение, ако се правят
последователно и след всеки етап се чисти и се прави дезинфекция.
На форума зам.-министърът на земеделието Васил Грудев посочи, че за година цената на млякото е намаляла с около 25%,
но това не е усетено от крайните потребители заради дългите вериги на доставките. Агроминистерството смята да използва
два инструмента за насърчаване на директните доставки - нормативни промени и ПРСР. През втората половина на 2016 г.
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ще бъде отворена мярка по ПРСР 2014-2020, по която организации на фермери ще получават субсидии за създаване на
фермерски пазари, каза Грудев. Бюджетът на мярката е 8 млн. евро.
√ Изплащаме 7,2 млрд. през тази година
Плащанията за обслужване на дълга на страната през тази година са близо 7,2 млрд. лв., става ясно от стратегията за
управление на дълга. От януари до края на септември извършените плащания по дълга възлизат на 6,927 млрд. лв., от
които 6,328 млрд. лв. са погашения, а 598,2 млн. лв. са лихви. Тези големи суми се дължат на това, че на 14 януари бяха
изплатени доларовите облигации, емитирани, когато министър на финансите беше Милен Велчев. През януари бяха
изплатени 1,086 млрд. долара главница и последният лихвен купон по книжата в размер на 44,8 млн. долара.
Освен това тази година беше и падежът на мостовия заем от 1,3 млрд. евро, взет в края на миналата година, за да се
изплатят гарантираните депозити в КТБ. Следващите големи плащания по дълга, според емитираните до края на март
книжа, са през 2017 г. и 2022 г. и са на стойност по около 3 млрд. лв. На 9 юли 2017 г. трябва да изплатим тегления от първия
кабинет на Бойко Борисов външен заем в размер на 950 млн. евро. Този дълг беше взет, за да се рефинансират глобалните
еврооблигации от 2002 г. с падеж през януари 2013 г.
През 2022 г. е падежът на 7-годишните еврооблигации, пласирани през настоящата година. За 2016 г. предстоящите
плащания по дълга са малко - близо 1,5 млрд. лв.
Вестник Монитор
√ България е втората най-печеливша от хазната на ЕС
България е на второ място в ЕС по нетно получени средства от европейския бюджет. Това каза днес евродепутатът от
ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков при представянето на годишния доклад на Европейската сметна палата.
По думите му по последни данни на ЕК страната ни е в топ 5 и усвоява 94,3 на сто от договорените до момента средства. В
допълнение той изтъкна, че "страната ни получава над 5 пъти и половина повече от ЕС отколкото внася. Само за 2014 г.
сме получили 2,25 млрд. евро, като е внесла 403 милиона".
България е сред отличниците и по друг показател - нива на грешка при управляване и отчитане на европроекти. "Системите
за мониторинг и контрол на евросредства в България работят отлично. Пример за това е фактът, че по данни на
Европейската комисия едва 1,2 на сто е нивото на риск от грешка по проекти от Европейския социален фонд в България.
Ние сме пионери и по намаляване на бюрокрацията, като сме сред малкото страни, в които може проекти да се подават
по електронен път", поясни още Новаков.
investor.bg
√ Грешки при обществените поръчки спъват кохезионната политика на ЕС
България е посочена като пример за лоши практики при възлагане на поръчки в годишния доклад на Европейската
сметна палата
България е дадена като пример за една от страните, в които се извършват нарушения с възлагането на обществени поръчки
при разпределянето на средствата, предвидени по политиката за сближаване на ЕС, в последния годишен доклад на
Европейската сметна палата.
В тази група страната ни попада с Германия, Гърция, Испания, Франция, Холандия, Полша и Румъния.
Нарушенията невинаги се дължат на измами, но основните са свързани с неоснователно пряко възлагане на договори,
допълнителни дейности или услуги, незаконно изключване на оференти, както и случаи на конфликт на интереси и
дискриминационни критерии за подбор.
Грешки по отношение на кохезионната политика има още и по отношение на включването на недопустими разходи в
декларациите на бенефициентите. Има и нарушения на правилата за държавни помощи и подбор на недопустими проекти,
отчитат одиторите.
Като цяло 4,4% са грешките при плащания от бюджета на ЕС, като половината от тях са в областта "Икономическо, социално
и териториално сближаване" (основно разходите по кохезионната политика на ЕС - бел. ред).
Разходите по тези функции са вторите по размер в бюджета на общността и са на стойност от 55,7 млрд. евро, става ясно
още от доклада на одиторите.
Процентът на грешки не означава автоматично наличие на измами. Той се дължи основно на сложни административни
процедури, които не са били приложени по очаквания начин.
Спрямо предходната година грешките при разходването на европейски средства намаляват, макар и минимално - през
2013 година процентът е бил 4,5 на сто. Докладът обаче отчита ръст на сериозните грешки в областта на обществените
поръчки, както и на неправилно декларираните земеделски площи от производителите. Значително намаляват
недопустимите проекти, дейности или бенефициенти.
През 2014 година приходите в бюджета на ЕС са 143,9 млрд. евро и при събирането им не са отчетени съществени грешки.
Разходите са 142,5 млрд. евро и именно при разходването им одиторите регистрират нередности в размер на 4,4% от
плащанията.
Най-голямото разходно перо в бюджета на ЕС е за т.нар. "Природни ресурси" - 57,5 млрд. евро. В него влизат разходите по
Общата селскостопанска политика (ОСП), фонда за рибарство и Програмата за околна среда (LIFE). Тук много от грешките
са свързани с подаване на неточни заявления, като най-често срещаната грешка е завишаване на размера на земеделската
площ.
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В предишни години одиторите на ЕС отчитаха, че системите за идентификация на земеделските парцели в България са
ненадежден източник на информация. В последния си доклад обаче от Палатата отбелязват, че има подобрение в работата
на системата, а информацията се актуализира редовно. Подобрено е и качеството на проверките на място.
По отношение на недопустими заявления за плащане по това перо одиторите дават примери в Чехия, Франция, Гърция,
Полша, Словакия и Испания, където са констатирани случаи на декларирани парцели като постоянни пасища, а в същото
време те са изцяло или отчасти покрити с постоянна растителност.
√ Бюджетът за закупуване на агротехника с евросредства е увеличен на 62 млн. евро
Срокът за подаване на заявки за окончателно плащане ще бъде удължен до 30 ноември
Бюджетът на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се увеличава от 50 на 62 млн. евро, съобщи Държавен фонд „Земеделие“.
Извънредният прием беше обявен по спешност, за да не бъдат загубени средства по програмата. По него са
кандидатствали над 1 000 фермери.
Увеличението на бюджета се дължи на освободени средства, тъй като не е спазен крайният срок по редица договори за
други проекти. Новият бюджет ще позволи допълнителното одобрение на около 130 заявления за подпомагане.
Кандидатите, чиито заявления за подпомагане са допустими за финансиране, но не попадат в рамките на 100-процентния
бюджет, ще могат да сключат договори под условие. Това дава възможност при наличие на освободени средства на етап
разплащане от бюджета по мярката от последния прием да бъдат удовлетворени сключените договори под условие.
Одобрението на заявленията за подпомагане, за които ще бъдат сключени договори за предоставяне на финансова помощ
под условие, ще се извърши само при кандидати, чиито проекти са получили поне 5 точки при оценяването им.
Кандидатите, които ще бъдат одобрени под условие, следва да изпълнят договора на собствен риск и да подадат заявки
за окончателно плащане. Няма да се сключват анекси за отпадане на условието, а в случай на наличен бюджет помощта
по тези заявки ще бъде изплатена, поясняват от Фонда.
Предстои обнародване на изменение на Наредба № 8 от 3.04.2008 г., с което срокът за подаване на заявки за окончателно
плащане ще бъде удължен до 30 ноември 2015 г.
√ Визия и прогнозируемост на здравните реформи поискаха представители на сектора
Здравното министерство е отворено за дискусии по законовите промени в здравеопазването, обяви зам.-министър
Ваньо Шарков
Здравните реформи трябва да имат визия и прогнозируемост, а промените следва да бъдат дискутирани със
заинтересованите страни до постигане на консенсус. Това бе основното послание, което участниците в Здравен дебат на
Puls.bg и Клуб Investor.bg отправиха към законодателя в лицето на Министерството на здравеопазването.
Здравното министерство е отворено за дискусии по законовите промени в здравеопазването, защото е наясно, че нищо в
сектора не може да се налага императивно без консенсус, заяви заместник-министърът на здравеопазването Ваньо
Шарков, който взе участие във втория Здравен дебат на тема "Промените в здравния сектор – една година на
предизвикателства и възможности", проведен днес. Дебатът протече в два панела – посветени съответно на болничната
помощ и на лекарствената политика.
В рамките на дискусията, посветена на проблемите на болниците, участие взеха председателят на Българския лекарски
съюз д-р Венцислав Грозев, доц. д-р Иван Костов - директор на първа АГ „Света София”, д-р Иван Маджаров – председател
на Българска болнична асоциация, проф. д-р Тома Пожарлиев, почетен председател на медицинския съвет на МБАЛ
„Доверие”. В техните изказвания прозвучаха както критики, така и оптимизъм по отношение на пътя на реформата.
Д-р Ваньо Шарков коментира, че в политиките си министерството акцентира не върху пазара на болнични услуги, а върху
качественото лечение на пациентите. Той бе категоричен, че не се предвижда закриване на болници, а ще има такива,
които ще ползват средства от публичния фонд, и други, които няма да могат.
Председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев изрази опасенията си за опитите за нарушаване на договорното начало в
здравеопазването. Той бе категоричен, че няма да отстъпи от позицията, че се прави опит да се изхвърли БЛС от
преговорите по Рамковия договор с решението Надзорният съвет на Касата да определя обеми медицински дейности и
цени. Не може касата да определя обеми, цени, санкции, които по закон са вменени на съсловната организация, посочи
Грозев. И отново попита кое налага това да се случи.
Председателят на Българска болнична асоциация д-р Иван Маджаров застъпи позицията, че всички промени в сектора
трябва да бъдат комплексни, а не да решават фискални или други проблеми. За него основното в здравните реформи е да
има визия и прогнозируемост. Според Маджаров следва да се преразпределят отговорностите между участниците на
здравния пазар, така че да се осигури спокойствие за системата и добро здравеопазване за пациентите в рамките на
наличните средства. Основен критерий за качеството на болничното лечение са пациентите, категоричен е той.
Оптимистичен в коментара си бе проф. д-р Тома Пожарлиев, според когото днес здравеопазването ни като цяло е коренно
различно отпреди десетилетия - работи се с качествени консумативи, лекарите имат възможност да специализират в
чужбина, остойностени са клиничните пътеки „неточно и неправилно”, но вече имаме болници, в които се работи на ниво,
каза той. По думите му у нас всеки пациент лесно може да се свърже с добър специалист и да бъде лекуван на високо ниво,
което не е така в Западна Европа или САЩ например. По думите му там се чака много, а тук лекарите нямат лимит и могат
да приемат много пациенти. Трябва да се изчистят обаче течовете и кражбите в болниците, но здравната реформа е на
прав път, смята проф. Пожарлиев.
Доц. д-р Иван Костов подчерта, че парите за здраве са недостатъчни, но открои и наболелите проблеми - от години има
официално доплащане за здраве под масата, което в частните болници намалява, но в държавните проблемът се
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задълбочава. Монополът на НЗОК е друг важен проблем, подчерта той и допълни, че когато има конкуренция в лицето на
повече от един платец, това във всички случаи е нещо хубаво. Сред големите проблеми остават недофинансираните
клинични пътеки и липсата на Национална здравна карта, която да регулира мащаба на болничните заведения.
Вторият панел на Здравен дебат, посветен на лекарствената политика, събра на едно място представители на двете
фармацевтични асоциации – Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и Асоциацията на
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). В дискусията участие взеха и проф. Илко
Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз и Анета Пиперкова, която разкри възможностите на
персонализираната терапия у нас.
Владимир Афенлиев, заместник-председател на Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), открои като
основен проблем липсата на последователност в лекарствената политика.
„Очакваме предвидимост, дългосрочни промени и цели, защото в противен случай индустрията не може да отговори на
промените и от това ще пострадат пациентите”, посочи той. Афенлиев подчерта, че наредбата за отстъпките като цяло се
подкрепя от генеричната индустрия, защото въвежда по-справедлив принцип за предоставянето им от фармацевтичните
фирми. Първоначалното предложение не беше икономически обосновано, коментира той.
„Индустрията отговорно участва в процеса на компенсиране на публичния фонд чрез отстъпки, за да се предотврати
недостиг на медикаменти”, каза от своя страна Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските
фармацевтични производители в България (ARPharM). Той обаче акцентира, че това е много „тежко бреме за индустрията”
и ще има своите последици.
„Възможно е да се стигне до липса на лекарства на нашия пазар заради наложените промени”, потвърди опасенията
Денев. Административните мерки крият своите рискове и тепърва предстои да видим колко сериозни са те, допълни още
той. И обърна внимание, че промяната е наложена императивно и почти без договаряне. Той обаче изрази надежда за
постигане на бъдеща договореност, която да даде време за прогонозируемост.
Проф. Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз, маркира някои от проблемите, които отсега вижда по
отношение на лекарствата в бюджета на НЗОК за следващата година. Сред тях са липсата на достъпност до лекарства по
Здравна каса, липсата на мерки, които да стимулират аптеките да сключват договор с НЗОК заради натиска на цените
надолу. Пациентите продължават да доплащат почти 60% от джоба си за медикаменти, припомни той. И изтъкна, че по
наредбата, регламентираща доплащането от пациента, текстовете трябва да се прецизират. А като цяло системата на
ценообразуване е прекалено сложна, объркана и непрозрачна и трябва да се търсят варианти за решение, смята проф.
Гетов.
Представителят на законодателите в лицето на заместник-председателя на здравната комисия доц. Георги Кючуков се
съгласи с тезата за липсата на последователност в лекарствената политика и подчерта, че именно затова реформата е
задължителна. Изправянето на дефектите трябва да е последователно, категоричен бе той.
Анета Пиперкова, оперативен директор на „ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД разкри възможностите на
персонализираната терапия у нас. Тя напомни, че този вид терапия вече се прилага и в България чрез регистрираните
прицелни 22 продукта, които се заплащат от Касата.
Персонализираната медицина обаче не трябва да се разделя от съпътстващата я диагностика – те са в единно цяло, каза
тя. За да може процесът да се приложи, е необходимо да се обезпечат и двата ресурса, обясни експертът. Ползите от тази
терапия са много, подчерта Пиперкова и уточни, че на пациента не се прилагат недействащи терапии, излишни
химиотерапии и нежелани лекарствени реакции. Към момента Касата плаща за терапията, но не и за диагностиката, посочи
Пиперкова.
По думите й има шанс въпросът да се реши именно с Наредба 10 за отстъпките, където се посочва, че производителите
могат да дадат отстъпки целево за диагностика. Трябва обаче алгоритъм, при който да се заплаща съпътстващата
диагностика. Има позитивно разбиране от НЗОК, защото това е медицината на следващото десетилетие, защото ще
предостави по-добро здравеопазване на по-добри цени, категорична бе Пиперкова.
epicenter.bg
√ Според Европейската сметна палата: Нередности при обществените поръчки в България бавят усвояването на
еврофондовете
Страната ни е дадена като пример за лоша практика при мярката "добавяне на стойност" към земеделските и горските
продукти, където според одиторите финансирането не е било конкретно насочено
Нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондовете в страната ни, предупреди
Европейската сметна палата, информира БГНЕС.
Най-много нередности за миналата година са установени при Програмата за селските райони у нас, следват преките
плащания за земеделците и от Европейския социален фонд. Страната ни е дадена като пример за лоша практика при
мярката "добавяне на стойност" към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е
било конкретно насочено.
Въпреки че критериите за подбор са били определени, те не са били използвани за насочване на подпомагането, тъй като
наличният бюджет е бил достатъчен, за да се финансират всички допустими проекти. Така са платени пари, които
надвишават нуждите.
Неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки е установено в България и още седем държави. Това води
да забавяне на темпа на усвояване на евросредствата, като за страната ни той е много под средната скорост за ЕС.
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Сметната палата предупреждава в доклада си, че не всички средства до края на този финансов период ще бъдат
употребени по предназначение. "Ако Европейската комисия, ръководителите на страните членки на ЕС и независимите
одитори използват цялата налична информация, те могат да предотвратяват и откриват грешките, още преди да бъдат
направени”, се подчертава в доклада.
Неточностите са най-много в частта за нуждите на селското стопанство и развитие на селските райони в размер на 57,7
млрд. евро. Например в Испания има случай, в който суми се изплащат за обработваема земя, която в действителност е
мотоциклетна писта.
В Гърция, Испания, Полша, Словакия, Франция и Чехия много земи са обявени за пасища, а в действителност те са изцяло
или частично покрити с гъсти храсти, дървета и камъни. Сериозни нарушения на правилата за обществени поръчки са
открити в областта на регионалните разходи на ЕС – 55,7 млрд. евро, насочени по-специално за големи проекти,
включително пътно строителство.
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