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√ Теглим все по-малки ипотечни заеми, връщаме предсрочно бързите кредити 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201636_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BC+%D0%B2%D1%81%D0
%B5+%D0%BF%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%B7
%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5
+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8 
Домакинствата и гражданите у нас теглят все по-малки ипотечни кредити и връщат предсрочно заеми от небанковите 
дружества, сочат анализи на „КредитЦентър“ и „НетКредит“. Въпреки подобряващите се условия от страна на банките за 
жилищно финансиране в последните месеци хората предпочитат да използват минимално външно финансиране за 
покупката на имот, отчитат експертите. Според Тихомир Тошев, изпълнителен директор на консултантската компания, 
през 2008 г. „малък” ипотечен кредит се е наричал заем от 30 хил. евро, но днес суми под 10 хил. евро не са изключение 
и нито банките, нито консултантите ги приемат за неестествени. В годините на бум разлика в цената от 3 до 5 хил. евро 
беше лесна за приемане и домакинствата с лекота надскачаха първоначалните си бюджети, докато сега са строго 
дисциплинирани. Това прави днешните кредитополучатели много по-надеждни, а кредитите им - много ниско рискови, 
сочат наблюденията на Тошев. Анализът на „КредитЦентър“ отчита, че хората все повече предпочитат да теглят 
ипотечни заеми с фиксирана лихва, тъй като така планирането на разходите е по-лесно. Към края на март средният 
размер на изтеглените кредити е бил 29 497 евро при 34 860 евро за предходния месец, като основна причина е 
нежеланието на клиентите да задлъжняват прекомерно. Данните на компанията показват още, че най-теглените са тези 
до 30 хил. евро. Въпреки това обаче процентът на финансиране в най-общия случай е между 70-80 на сто от цената на 
имота. Тихомир Тошев обясни пред „Класа“, че разликата между малките суми и големия реален процент на 
финансиране идва заради активизирането на сделките в малките градове. По думите му в градове като София, Варна и 
Пловдив клиентите обикновено търсят до 50 на сто допълнителни средства от банките, като масово се купуват малки и 
евтини жилища.  
Интересна тенденция очертаха вчера и от небанковото дружество „НетКредит“. Според компанията през първите три 
месеца на годината предсрочно върнатите бързи кредити са скочили с 15 на сто. Клиентите на малки бързи заеми 
традиционно взимали кредит и го връщали за около 23 дни при максимален срок от 30 дни. Едно от предимствата пък 
било, че ако човек върне парите по-рано от уговорения срок, той плаща по-малка такса, изчислена на база на данните, за 
които е ползвал сумата, и няма наказателни лихви и други.  
За последните три години икономическата активност в страната се е свила в реално изражение с 3%, а в същото време 
отпуснатите заеми от банковата система са скочили с 8 на сто, пък отчете подуправителят на БНБ Димитър Костов. По 
думите му резултатите показват, че в трудната икономическа среда банковата система запазва стабилността си и ролята 
си в икономиката на страната. Костов изтъкна, че окуражителна тенденция е и това, че въпреки трудната ситуация 
финансовите институции не се съсредоточават само в преодоляване на текущите проблеми, а продължават със 
заделянето на сериозни усилия в развитието на прилаганите бизнес решения, развитие на продуктите и други. По 
думите му след няколко тежки години институциите са успели да запазят ликвидността си и да генерират печалби, което 
било похвално.  
  
√ Тотю Младенов: Увеличаваме минималната пенсия от юни 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201662_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%
D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%
D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82++%D1%8E%D0%BD%D0%B8+ 
От първи юни минималната пенсия ще бъде увеличена на 145 лв., а от юли 2013 година всички пенсии ще се увеличават 
с процента на инфлацията. Тоест колкото е инфлацията за 2012 година, с толкова ще се увеличат през 2013-а. Това 
съобщи вчера пред ТВ7 социалният министър Тотю Младенов. Търсим и други възможности и ако има повече приходи в 
бюджета, ще можем да си позволим и допълнително увеличение на пенсиите, допълни той. „Три години правим 
реформа в пенсионната система. Бяха я докарали дотам да няма пари да се плащат пенсии. Искахме да направим 
системата устойчива, за да могат да се плащат пенсиите на хората. Успяхме в криза да увеличим вдовишките добавки и 
минималната пенсия. Положихме огромни усилия да повишим минималната работна заплата през септември, сега от 1 
май тази година тя ще се повиши още веднъж до 290 лева“, каза още Тотю Младенов. Социалният министър не пожела 
да коментира опозицията, която твърди, че увеличението е предизборен ход. Демографската криза ни принуди да 
потърсим законови възможности хората да работят по-дълго. Приходите в тази система са от осигурителните вноски, 
които са от работещите и бизнеса, обясни той.  
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Според бюджетната прогноза за 2013-2015 г., публикувана на сайта на Министерство на финансите, правителството 
залага скок на минималната пенсия още от юни тази година с 6.55 на сто, а от следващата ще има индексации. В 
документа се предвижда повишаването на пенсиите с 2.1 на сто през 2013 г., а през 2014-15 г. ръстът ще бъде съответно 
с 2.4 и 2.5 на сто. Данните показват, че по този показател предвидените средства за догодина са 7.508 млрд. лв., а за 
2014 и 2015 г. са съответно 7.807 млрд. лв. и 8.104 млрд. лв. Освен това от 2014 г. ще отпадне и таванът на пенсиите, 
който в момента е 700 лв., и хората, които сега се осигуряват на високи заплати, ще могат да взимат повече като 
остареят. 
В изчисленията за бюджета е записано, че от началото на май тази година минималната работна заплата ще се увеличи с 
20 лв. до 290 лв. Догодина тя ще скочи до 310 лв., като увеличението ще продължи и в следващите години. За 2014 г. 
минималната заплата ще е 330 лв., а за 2015 г. - 350 лв. В същото време правителството си поставя за цел безработицата 
да бъде намалена до 9.8% през следващите години. До края на 2015 г. се предвижда броят на чиновниците в държавата 
да бъдат около 433-434 хил. души. Така реално правителството ще освободи от длъжност около 14 хил. души.  
 
√ Ивелина Василева, заместник-министър на околната среда и водите: Очакваме 5 млрд. лева от ЕС за водите през 
2014-2020 година 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201616_%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0
%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%
D0%B8%D0%BA-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
%D1%82%D0%B5%3A+%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5+5+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D
0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%95%D0%A1+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2014-
2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 
- Г-жо Василева, кое е най-важното, за да се осигури правилна поддръжка за водните съоръжения? 
- Много неща могат да се направят, но аз призовавам за спазването на принципа "замърсителят плаща", защото той е 
заложен в европейското законодателство. Той се отнася към доброто екологично състояние на водните обекти. Това, 
което се цели, е постигане на устойчивост. Ясно е, че тази инфраструктура се нуждае от много сериозен финансов ресурс, 
за да бъде поддържана в добро състояние, за да бъде надграждана и да се осигури адекватно водоподаване както на 
бизнеса, така и на гражданите.  
Трябва да отбележим, че стратегията освен развитието на сектора до 2035 година, има за цел да направи и анализ на 
състоянието му в момента. Анализират се още наличието на достатъчно обем води на територията на страната и в 
дългосрочен хоризонт какви са тенденциите, дали ще има достатъчно ресурс, къде ще има нужда от нови съоръжения, 
например допълнителни изравнителни резервоари или язовири. Стратегията проследява и тенденциите от хидроложко 
ниво като предстоящи периоди на засушаване или обилни валежи. Това трябва да бъде съобразено, когато се определят 
нуждите от инвестиции във водната инфраструктура. То не само се отнася за ВиК мрежата, макар че много често, 
говорейки за воден сектор, обществото си мисли само за нея, защото е пряко заинтересовано. Визира се цялата 
инфраструктура, за това в стратегията е заложено създаването на воден регистър.  
- Каква информация ще се съдържа в него и ще може ли тя да се ползва от обществото? 
- Планираме в него да се систематизира цялата информация от министерствата и ведомствата, които имат отношение 
към целия воден сектор. Там трябва да се съдържат данни за наличната инфраструктура, като това включва ВиК мрежи, 
системи за напояване и отводняване, диги и защитни съоръжения срещу наводняване, хидроенергийни съоръжения. В 
базата трябва да се включи и информация в детайли за всеки един елемент от тези системи. Искам да насоча 
вниманието към малките язовири, които се стопанисват от общините. Там проблемът е, че няма достатъчна финансова 
възможност да се поддържат съоръженията в добро състояние, за това не са и много добри стопани. Това е причината 
да се скъса стената на язовир „Иваново“ и да причини трагедията в село Бисер. Но освен средства, причина за подобни 
трагични инциденти е и липсата на детайлна, събрана на едно място и достъпна информация. Много по-точни и 
адекватни решения за управлението ще се взимат, ако има подобна база данни. Ще се даде възможност да се планират 
инвестиционните намерения, защото ще може да следват приоритетите в логичен порядък.  
Информацията във водния кадастър или регистър ще се поддържа от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. В системата ще се подават данни от Министерството на икономиката и енергетиката за 
хидроенергийните съоръжения и големите язовири, за които те отговарят. Земеделското ведомство ще дава 
информация за напоителните системи и тези за управление на риска от наводнения, а за ВиК и инфраструктурата ще се 
получават данни от общините, които отговарят за тях, както и от ВиК дружествата, които ще са оператори на 
съоръженията. Отговорностите на Министерство на околната среда и водите са да информират за водата като природен 
ресурс. Всички задължения, касаещи съоръжения и инфраструктура, са част от политиките на другите ресорни 
министерства. Регистърът ще може да се ползва от всички ведомства, които имат отговорности към поддържането и 
ръководството на различните части от сектора.  
- Предвиждаше се изработване на регионални планове за развитието на водния сектор по места, докъде стигна 
подготовката им? 
- Плановете за управление на речните басейни вече са налични. Първият цикъл планиране, което е в съответствие с 
европейското законодателство, приключи в края на 2009 година, а през 2010 година тези плановете бяха одобрени. 
Регионалните планове трябва да се подготвят от Министерство на регионалното развитие, защото те са отговорни за 
формиране на политиката във ВиК сектора. Информацията, която имаме от ведомството, е, че тези планове трябва да са 
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готови до края на 2013 г. или в началото на 2014 година. И ние наистина разчитаме на тези документи, защото те имат 
много важна роля при определянето на инвестиционните намерения и за програмирането на следващия програмен 
период на програма „Околна среда“ 
- Ако времето за подготовка на проектите не стигне, има ли резервен план, защото непрекъснато се говори, че трябва 
да има готови планове, за да се искат пари?  
- Резервният план е действията, които се извършват в момента. При липсата на такива генерални планове ресурсът по 
оперативната програма се насочва към ключови компоненти на мрежата, които са абсолютно задължителни. Това са 
съоръжения, които се изискват по закон и няма други възможности, освен да се изгради тази инфраструктура. Тук се 
визират пречиствателните станции. По тази причина се използват плановете, разработени от общините за тези системи. 
Те са част от възприетите на европейско ниво принципи за задължителни компоненти и трябва да се спазват.  
Общините вече подготвят проекти. Има планове, които са минали през оценка и е започнало изпълнението. Изготвени 
са проекти, които надвишават значително отпуснатите средства за този програмен период. В зависимост от напредъка и 
готовността им за изпълнение ще процедираме каквото е възможно да се реализира през този период, дори имаме 
идеята да договорим още малко пари. Но много проекти ще останат за следващия период. Имаме план за действие и ще 
го следваме.  
Плановете са с допълнителни мерки да успеем да заделим повече пари за малките общини между 2000 и 10 хиляди 
жители. Ще има планове и за водоснабдителни компоненти. Сред тях са например централни водопроводи, които са 
силно амортизирани и имат нужда да се ремонтират, за да се намалят загубите на вода при пренос. Това от своя страна 
ще доведе до ефективност на цялата система.  
- Според разработената стратегия средствата, необходими за реформата на водния сектор, са в много голям диапазон 
от 12 млрд. лева до повече от 43 млрд. лева. Откъде идва разликата и как ще се осигуряват парите? 
- Това са идентифицираните нужди от гледна точка на постигане на жизнеспособност и устойчивост на системите. Бих 
казала, че финансовите прогнози се разделят на песимистичен, среден и максималистичен. 43 млрд. лева са 
изчислените средства, при които спокойно мога да кажа, че ще се постигне световно топниво на цялата налична 
инфраструктура, в което се включва подмяна и модернизация на всичко съществуващо. Но това по-скоро може да се 
възприеме като утопичен вариант и не е реалистично да се очаква, че подобни средства могат да бъдат заделени. Това, 
на което много се разчита, са парите, които се отпускат по оперативните програми. Имаме уникален шанс да се 
възползваме от този финансов ресурс, за да задоволим нуждите си така, че да се постигне удължаване на 
възможностите за работа на системите във водния сектор. През следващия програмен период очакваме да получим два 
пъти повече средства от тези, с които разполагаме сега.  
Заложили сме като необходимост в периода 2014-2020 парите от еврофондове да са 5 млрд. лева. Това ще ни позволи 
да постигнем, както това, което се изисква от закона, така и поддържането на системата във вид, позволяващ ефективна 
експлоатация.  
- С колко планирате да се намалят разходите при пренос на вода, според данни от асоциациите на места те достигат 
до 80 процента? 
- Това е предмет на много сериозни анализи, които все още не са направени и няма подобна възможност. Те зависят от 
това какво точно ще бъде изпълнявано за всеки конкретен проект, както и от броя жители на дадено населено място. В 
момента няма как да се даде точна цифра в национален мащаб. Не бих могла да се ангажирам дори и с приблизителни 
или прогнозни резултати, защото няма база, на която да се направят. 
Трябва отново да подчертая, че и тук общините имат ключова роля, колкото по-бързо работят, участват активно в 
процеса и са отговорни при изпълнение на задълженията си при подготовката и изпълнението на проектите, толкова по-
добри резултати ще се постигнат.  
- В началото на годината имаше слухове, че ЕК може да заведе наказателна процедура заради неизградени или 
неотговарящи на изискването пречиствателни станции, има ли развитие по този проблем? 
- Пречиствателните станции, изграждани със средства по програма ИСПА, са с липсващо т.нар. третично стъпало и при 
започване на строителните дейности не е имало подобно изискване, затова сега няма как да отговарят на него. То служи 
за отстраняване на азот и фосфор. Това е малък елемент, който може да бъде допълнително поставен и надграден. По 
програмата са изградени 15 пречиствателни станции и строителството на подобни съоръжения продължава и сега със 
средства от програма „Околна среда“. Непрекъснато се водят разговори с ЕК за възможността от санкции. Дори имах 
възможност да разговарям с комисаря по околна среда, за да му представя усилията, които се полагат на местно ниво. 
Мисля, че има пълно разбиране, че се отстраняват проблемите. Не считам, че в момента има вероятност да започне 
наказателна процедура срещу страната.  
За градовете с жители над 10 000 пречиствателните станции трябва да са 85. С налични съоръжения и в добро състояние 
са 16, а други 32 са за реконструкция и модернизация. А 33 станции липсват. При населените места с жители между 2000 
и 10 000 трябва да има 273 съоръжения. При 33 те са налични и в добро състояние, от ремонт се нуждаят 8. Все още 232 
нямат изградени пречиствателни станции. 
 
Вестник Капитал дейли 
 
√ Според данни на МВФ: България е в топ 3 по необслужвани заеми в ЕС 
http://www.capital.bg/biznes/2012/04/19/1811240_bulgariia_e_v_top_3_po_neobslujvani_zaemi_v_es/ 
България е в челната тройка по дял на необслужвани кредити в Европейския съюз. В същото време обаче страната е и 
сред лидерите по показателя, който измерва стабилността на системата – капиталова адекватност. Нивото на 
просрочията над 90 дни у нас е средното за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това показват данни на 
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Международния валутен фонд. 
Лошите кредити 
Делът на необслужваните заеми у нас според тези данни е 14.9% от общо отпуснатите кредити, такова е числото и от 
излязат в края на април - бел. ред.). Това ни поставя на трето място по дял на необслужвани заеми в ЕС. В общи линии 
нивото е като това в Румъния, Гърция и Ирландия. Латвия и Литва са преди нас с по-голям дял (виж таблицата на стр. 2). 
Страните от Западна Европа, включително Чехия и Естония (според МВФ те са сред т. нар. напреднали икономики), са с 
едноцифрен дял на необслужваните заеми. Данните показват още, че за ЦИЕ е характерен двуцифреният дял на лошите 
кредити в портфейлите на банковите системи и увеличението му спрямо година по-рано в повечето страни. Въпреки че 
Латвия и Литва продължават да държат най-големите дялове на просрочия, са ги свили – първата от от 19 на 17.5%, а 
втората от 19.7 на 16.4%. 
При напредналите икономики - Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Италия, Великобритания, делът на необслужваните 
заеми се запазва на нивата от предходната година (2010 г.), с леки изменения – при някои незначително увеличение, 
при други - понижение. Естония е постигнала свиване на просрочията от общия кредитен портфейл на банковата й 
система от 5.4 на 4 процента. 
Капиталът 
Същевременно българската банкова система е сред най-подсигурените с капитал в ЕС. Съотношението, с което се 
измерва стабилността на кредитните институции – капиталовата адекватност тук е сред най-високите - 17.5%. Така 
страната ни е на пето място по този показател след Хърватия, Ирландия, Белгия и Естония, запазвайки нивото от 
предходната година. 
Данните на МВФ показват, че повечето страни от напредналите икономики запазват капиталовата си адекватност, но в 
Естония например намалява от 22.1 до 18.6%. На Гърция също спада от 12.2 процента на 10.1%. Ирландия я увеличава от 
14.6 на 19.2% за една година. В ЦИЕ като цяло нивото на капиталовата адекватност е по-високо от това в 
западноевропейските страни. Спрямо предходната година намалява тази на Литва и Румъния – съответно от 15.6 на 14% 
и от 15 на 13.4%. 
Буферите 
Според банкерите стабилността на кредитните институции се измерва не с дела на просрочията, а с нивото на капитала и 
адекватността. Поради това се смята, че няма ниво на просрочията, което да се дефинира като критична точка. Важни са 
и други фактори като натрупани резерви срещу евентуални загуби, способност за продължаващо генериране на доходи, 
с които да се покриват разходите по влошените кредити. 
И ако допреди година се говореше повече за лошите кредити, сега, когато ръстът им се успокои (от началото на 2011 г. 
се наблюдава забавяне във влошаването на проблемните заеми), се набляга повече на буферите срещу тези лоши 
кредити, които ще позволят на банките да се справят с тях. "Всичко опира до това колко буфери има срещу тези лоши 
кредити", посочи управителя на БНБ Иван Искров пред банковата общност на професионалния й празник 6 декември 
миналата година. 
Към края на 2011 г. такива буфери са 5.8 млрд. лв. провизии, 2.9 млрд. лв. капиталов излишък (превишение на капитал 
над регулаторно изисквания - бел. ред.), 9.2 млрд. лв. капитал, както и текущата печалба в сектора. Прогнозите са, че 
влошаването на портфейлите ще продължи поне през първите шест месеца на тази година, като сега нови лоши кредити 
може да дойдат от експортно ориентираните компании, тъй като износът е потърпевш от кризата в еврозоната. 
Всеки сам за себе си 
Данните, както на МВФ, така и на БНБ са на ниво система. Положението по отделни банки може да е различно от общата 
картина. Информация за това имат преди всичко само регулаторните органи, като един от основните инструменти, с 
които действат в конкретни случаи е предписание за увеличение на капитала. И у нас такива случаи са факт, като това 
обаче остава само в комуникацията между централната банка и съответната институция. 
Намирането на свеж капитал или на инвеститор, който да осигури тези свежи пари всъщност е едно от големите 
предизвикателства в момента. И ако у нас това се отнася само за няколко банки, тези в Западна Европа са изправени 
пред предизвикателството да намерят нов капитал, за да отговорят на по-високите изисквания на Базел III (9% капитал от 
първи ред), които банките тук покриват и в момента (виж графика 2). 
Проблеми има, трябва да се решават 
Според изследване, направено в рамките на т. нар. Виенска инициатива от края на миналия месец, ускоряването на 
процеса по разрешаване на проблема с необслужваните кредити може да окаже съществен ефект за връщането на 
икономиките в ЦИЕ към растеж. Макар и като цяло, в региона необслужваните кредити да са достигнали, поне 
привидно, пика си през 2011 г., обемът им остава висок, а икономическите перспективи пред целия регион се влошават 
заради кризата в еврозоната, отбелязват анализаторите. 
Същевременно високите равнища на необслужваните заеми са заплаха за финансовата стабилност, тъй като загубите, 
свързани с провизирането им, подкопават капиталовата база на банките, обясняват в изследването. Според 
анализаторите с високите равнища на капиталова адекватност (средно 17%) банките в региона осигуряват съществени 
буфери пред банковите сектори в отделните държави. Извършеният от работната група анализ показва, че дори и в 
хипотеза, при която банките отпишат незабавно пълния размер на всички необслужвани кредити в балансите си, 
капиталовата адекватност на системата в повечето от страните би останала над минималните изискуеми в националните 
законодателства регулаторни равнища. 
И те посочват обаче, че ако се гледа банка по банка, не е изключено да се стигне до ситуации, в които отделни 
институции имат нужда от значителен капитал за покриване на потенциалните загуби. Не бива да се пропуска и 
вероятността реалният обем на необслужваните кредити да е доста по-висок от официално обявените данни, което да 
доведе до доста по-значителни загуби при евентуално отписване на вземанията, посочват анализаторите. 



 
Вестник Сега 
 
√ Още ден работим за хазната, после - за личния бюджет 
http://www.segabg.com/article.php?id=597600 
Тази година в България ще отбележим Деня на данъчната свобода на 20 април. Това показват изчисленията на Института 
за пазарна икономика. Известният по цял свят Tax Freedom Day е символичен, той настъпва на датата, на която хората в 
една държава са заработили сумата на всички планирани за годината приходи - от данъци, здравни вноски и социални 
осигуровки, такси, доходи от обществено имущество и др. През 2012 г. всеки календарен ден българите ще произвеждат 
стоки и услуги средно за 223 млн. лева, са пресметнали от ИПИ на база на очаквания брутен вътрешен продукт. Или: за 
да бъдат изработени предвидените 24.8 млрд. лв. приходи в бюджет 2012, са необходими точно 111 дни.  
В бюджета например са заложени 7.1 млрд. лева приходи от ДДС, което означава, че само за този данък българите ще 
работят 31.8 дни. Акцизите - 4.13 млрд. лева, ще осигурим с 18.5 дни труд, а предвидените осигуровки - към 3.9 млрд 
лева, ще изработим за 17.4 дни според сметките на ИПИ. Заложените приходи от облагане на личните доходи ще 
попълним за 10 дни, а от корпоративен данък - за седмица. Други 7 дни отиват за плащане на държавните и общинските 
такси, а за имуществени данъци - 3 дни. 
Всички тези изчисления може да се окажат неточни и Денят на свобода от правителството да се измести, ако 
официалните прогнози за икономиката се разминат с действителността и потокът от приходи в бюджета се забави или 
усили. Освен това за всеки отделен българин моментът, в който започва да работи за себе си, е различен. Данъчната 
тежест е най-голяма за онези, които са най-успешни, съвестно плащат своите осигуровки и данъци и потребяват повече - 
т.е. пълнят хазната с повече подоходни налози, ДДС и акцизи.  
В България този ден традиционно се пада през май. По-ранното му настъпване през последните три години се дължи до 
голяма степен на кризата, която удари икономиката, свали приходите в държавната каса и причини бюджетен дефицит, 
коментират от ИПИ.  
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