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√ Среща между АИКБ и делегация на Комисията по заетост и социални въпроси на ЕП 
http://www.infovarna.com/index.php?session=7fec31403d648be9c09e788ecd357801&action=read&click=open&article=13488
35051 
Осигуряването на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система и подобряване на адекватността на 
пенсиите, подобряването на социалния диалог в страната, както и младежката заетост и създаването на повече и по-
добри работни места са част от темите, които бяха обсъдени днес на среща между представители на Асоциация на 
индустриалния капитал в България и делегация на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейски парламент. 
В срещата от страна на АИКБ взеха участие г-н Румен Радев – заместник-председател на Управителния съвет, доктор 
Милена Ангелова – главен секретар и Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“ на Асоциацията. 
Европейският парламент беше представен от председателя на парламентарната комисия Pervenche Berès (С&Д, 
Франция), както и трима нейни членове - Csaba Őry (ЕНП, Унгария), Edit Bauer (ЕНП, Словакия) и Alejandro Cercas (С&Д, 
Испания).  
Като важни стъпки и действия, които трябва да се предприемат за подобряване на финансовата устойчивост и 
жизнеспособност на пенсионната система, представителите на Асоциация на индустриалния капитал в България 
предложиха премахване от пенсионната система на всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос, 
извършването на задължителен преглед на всички професии и длъжности, които ползват правата за ранно 
пенсиониране, както и привеждане на размера на осигурителните вноски за служителите от отбраната и сигурността в 
съответствие с времето за получаване на пенсията, размера на пенсията и средствата за обезщетения при 
пенсионирането им. 
Акцент беше поставен и върху мерките за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия 
сектор, в т.ч.: приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определянето на размера на 
пенсиите, осъществяването на последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии, и не на 
последно място - премахване на т. нар. „таван” на пенсиите и повишаване събираемостта от осигурителни вноски.  
Подробно представяне на позициите на Асоциация на индустриални капитал в България относно предложенията в 
сферата на пенсионната реформа, подобряването на социалния диалог в страната, както и младежка заетост и 
създаването на повече и по-добри работни места може да видите по-долу: 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
1. Асоциация на индустриалния капитал в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 година, а през 2004 г., 2007 г. и 2012 г. с 
решение на Министерски съвет е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище. 
Представена е в европейския социален диалог посредством членството си в СЕЕР – Европейски Център на 
работодателите и предприятията, оказващи услуги от общ интерес. Членове на Асоциацията са над 60 браншови камари 
и над 6 600 предприятия, осигуряващи заетост на над 335 000 лица. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални 
камари в 88 общини в страната. 
През годините АИКБ се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите 
членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище. Асоциацията оказва 
влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за 
повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и 
стимулиране на българската икономика като цяло.  
Приоритети в дейността на Асоциацията на индустриалния капитал в България са: 
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес; 
• Развитие на капиталовите пазари;  
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес; 
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно - изследователската и развойна дейност в България; 
• Развитие на човешките ресурси; 
• Балансирано развитие на регионите в България. 
2. Осигуряване на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система и подобряване на адекватността на 
пенсиите 
По виждането на АИКБ, основният проблем на Българя в тази сфера произтича от факта, че в системите за отбрана и 
сигурност твърде много лица имат възможност да се пенсионират в ранна възраст, което ненужно обременява 
пенсионната система. 
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Предложенията на Асоциацията за подобряване на финансовата устойчивост и жизнеспособност на пенсионната 
система в обобщен вид са: 
1. Премахване от пенсионната система на всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос. 
2. Преглед на всички професии и длъжности, които ползват правата за ранно пенсиониране, включително и за 
длъжностите на лицата по чл. 69 от КСО, с оглед на отпадане на условията за ранно пенсиониране за работещите в тези 
системи, които не полагат специфичния за тях труд.  
3. Увеличаване размера на осигурителните вноски за служителите от отбраната и сигурността с процент, определен с 
актюерските разчети, отчитащ времето за получаване на пенсията, размера на пенсията и средствата за обезщетения 
при пенсиониране. 
4. Отделяне в самостоятелни фондове към бюджета на ДОО на пенсиите за работещите в системата на отбраната и 
сигурността и за работещите при условията на първа и втора категория труд.  
5. Мерки за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия сектор, в т. ч.: 
• Приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определянето размера на пенсиите; 
• Последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии; 
• Премахване на т. нар. „таван” на пенсиите; 
• Повишаване събираемостта от осигурителни вноски. 
6. Преминаване на ТЕЛК към Националния осигурителен институт като мярка за въвеждане на ефективен контрол и 
ограничаване на възможностите за корупционни практики при отпускането на пенсии за инвалидност. 
7. Намаляване на лихвите по вземанията на Националния осигурителен институт и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, включително и обсъждане на възможностите за събиране на закъснели плащания без лихви. 
8. Премахване на доплащанията за трудов стаж (т.н. класове) и в частния сектор е предложение на АИКБ от 2005 г. На 19 
.11. 2011 г. чрез медиите Асоциацията огласи предложението си планираното премахване на класовете в публичния 
сектор да се разпространи и в частния.  
9. Въвеждане на лични осигурителни вноски за всички държавни служители. 
10. Включване в бюджетите на министерствата на средствата за социално осигуряване на държавните служители, 
предоставяни от държавния бюджет и прилагане на всички законови разпоредби за санкции при невнасяне в срок на 
дължими осигурителни вноски. 
3. Социален диалог – настояща ситуация 
АИКБ участва активно в процедурата по договаряне на минимални осигурителни доходи (МОД) за 2013 г., в резултат на 
която бяха сключени 58 споразумения за 1 380 000 осигурени лица, като бе договорено общо увеличение на МОД с 4,2 
%. Представителни браншови организации - членове на АИКБ не участваха в преговорите за договаряне на МОД за 2013 
г. за общо 16 икономически дейности, тъй като не получиха информация за реда на тяхното провеждане, въпреки 
писмено заявените интерес и желание, за което синдикатите бяха уведомени. В тази връзка АИКБ писмено информира 
Министъра на труда и социалната политика за своето несъгласие със сключените споразумения за договаряне на МОД в 
тези икономически дейности. В отговор, Министърът на труда се съгласи, че е необходимо усъвършенстване на 
процедурата.  
АИКБ се обявява против увеличаването на МОД в секторите, в които няма постигната договорка между социалните 
партньори, или в които не са взели участие всички браншови организации – членове на социални партньори. В случай, 
че социалните партньори се съгласят с позицията на АИКБ, то тогава общото договорено увеличение на МОД би било 3,3 
% - позиция, която е отговорна и разумна с оглед на набиращата отново сили икономическа криза. 
В обобщение, следва да отбележим, че Асоциация на индустриалния капитал има представителни на национално 
равнище браншови организации на работодатели за общо 48 икономически дейности (АИКБ е единствената 
представителна работодателска организация в България, която е представена в повече от половината икономически 
дейности). Браншовите организации - членове на АИКБ са подписали споразумения за договаряне на МОД за 2013 г. за 
общо 17 икономически дейности. 
По отношение на определянето на минимална работна заплата, АИКБ отстоява позицията такава да бъде определяна 
административно само за заетите в бюджетната сфера. За заетите в реалния сектор, Асоциацията настоява минималната 
работна заплата да бъде договаряна по икономически дейности, съгласно установената практика за договаряне на МОД. 
Още повече, че договарянето на МОД изчерпи своята ефективност като мярка за ограничаване на неформалната 
икономика. 
Ограничаването на неформалната икономика е сериозен инструмент за преодоляване на последствията от 
икономическата криза. АИКБ работи системно за това, включително и изпълнявайки проект „Ограничаване и превенция 
на неформалната икономика“, финансиран със средства от ЕСФ. В неговите рамки се осъществяват редица дейности за 
разкриване на формите и моделите на проявление на неформалната икономика и идентифициране на причините и 
количествените характеристики на проявлението на това явление, с цел прекратяването му. В изпълнение на проекта 
функционира система за измерване на риска от наличието на неформална икономика, включително посредством 
съставен Композитен индекс за диагностика и превенция на неформалната икономика. 
4. Младежка заетост и създаване на повече и по-добри работни места 
През месец юни 2012 г. АИКБ, заедно със социалните партньори, сключиха с Правителството на Република България 
Национално споразумение “Първа работа”, което цели насърчаване на младежката заетост. АИКБ счита, че абсолютно 
необходимо условие за успешното осигуряване на първа работа е профилите по специалности и приемът в тях да са 
съобразени с икономическата среда в страната, с потребностите на бизнеса от кадри по професии. Това може да се 
реализира единствено при постоянно партньорство между държава, работодатели и образователни институции – 



средни, професионални и висши училища. Като входяща база данни могат да се ползват натрупаните в НАП и НОИ данни 
за това точно на какви позиции биват наемани младежите на първа работа, като се извършат анализи по регионален, 
браншови и професионален признак и се разкриват секторите с явен дефицит на нови кадри. Тези анализи могат да 
бъдат допълнени от серия представителни проучвания, така че да се създаде единна система за прогнозиране на 
потребностите от човешки ресурси, която да бъде динамично прецизирана. На нейна основа трябва да се адаптират 
учебните програми, както и приемът по професионални направления и специалности, като държавата и социалните 
партньори заедно изработят мерки за стимулиране на младежите при избор на перспективни специалности, 
респективно за „отлив“ от модерни специалности, за които реализацията е ограничена. Специалностите, които бъдат 
определени като стратегически за развитието на икономиката и на определени сектори, както и онези, в които България 
има конкурентни предимства, или е определила като приоритетни, да получат статут на защитени. 
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√ Българските банки – стабилни заради консервативността си 
http://business.actualno.com/Bylgarskite-banki--stabilni-zaradi-konservativnostta-si-news_402051.html 
В светлината на икономическите и финансови проблеми, разтърсващи еврозоната, въпросът какво е състоянието на 
българската банкова система и дали нашите банки могат да се справят с новата вълна от неприятности, идваща от 
Европа, става отново актуален. 
Кошмарът на прекомерно големите дефицити вече засегна пет държави от общо седемнадесет, влизащи във валутния 
съюз на ЕС - Гърция, Ирландия, Португалия, Испания и Кипър. Всичките тези държави поискаха официално помощ от 
Брюксел, като за Гърция бяха осигурени цели два помощни пакета - на стойност 110 млрд. евро и 130 млрд. евро. 
Към момента очите на инвеститорите и на всички държави в ЕС са вперени в Испания - петата най-голяма икономика в 
Европа, която не издържа без да поиска заем от ЕС. Проблемите на Испания дойдоха от имотния пазар - оказа се, че за 
четири години (2008 - 2012 година) испанският банков сектор е натрупал токсични активи от имотния сектор на стойност 
54 млрд. евро. Това означава заеми и кредити, които не могат да се обслужават. А според оценките на независими 
одитори, които консултират Брюксел, испанските банки се нуждаят от поне 60 млрд. евро, за да се стабилизират. Те 
получиха 100 млрд. евро помощ директно от Европейския фонд за финансова стабилност (EFSF) – безпрецедентен 
случай в историята на ЕС, тъй като досега оказването на помощ ставаше винаги с участието и разрешението на МВФ и 
Световната банка. 
Ще засегне ли испанската криза България и може ли нестабилността на гръцките и испанските банки да дойде 
неканена и у нас?  
Стане ли дума за криза, то България има богат опит - там, накъдето върви еврозоната, нашата страна се връща. И макар 
сега да говорим за дългова криза и дестабилизация на финансовия сектор, нашата страна също има опит - периодът 
1996 - 1997 година.  
Горчивият урок от онези години сега ни пази - в България регулацията е изключително консервативна, казва Левон 
Хампарцумян, председател на УС на Уникредит Булбанк и на Асоциацията на банките в България (АББ). Думите му се 
подкрепят от управителя на Българската народна банка (БНБ) Иван Искров. 
Искров припомни, че у нас средното ниво на капиталова адекватност е 17.52%, а средната адекватност на първичния 
капитал е 15.74%. За сравнение в ЕС в момента изискваното ниво на капиталовата адекватност е 8% (съгласно 
международното споразумение за капиталовите стандарти Базел II), а желанието е адекватността да бъде вдигната до 
9%. За България изискването е 12%, като "няма банка у нас, която да няма поне 10% адекватност на първичния капитал", 
казва Искров. 
Към 30 април тази година в България пет са банките, които влизат в т.нар. първа група, определяна от Бългаската 
народна банка (БНБ) - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка (ОББ), Райфайзенбанк и Първа 
инвестиционна банка (ПИБ). Разделението на банките у нас (общо 31) от БНБ се прави на три групи - първа група е 
групата на петте най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора се състои от 
останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България. 
От водещите пет банки у нас нито една не е свързана с мажоритарен акционер или собственик от Испания. Затова и 
пряко влияние от страна на испанския финансов сектор по тази линия не може да се очаква. 
По отношение на гръцкия пазар обаче има притеснения - наример 99,9% от акциите на ОББ се държат от Националната 
банка на Гърция (NBG). С гръцко участие са още Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка), Алфа Банк, Банка 
Пиреос, Емпорики Банк, като последните три реално са клонове на съответните банки в Гърция. 
Българските банки нямат нито едно евро, вложено в гръцки дълг, увери управителят на БНБ Иван Искров по време на 
скорошна кръгла маса, посветена на стабилността на банковия сектор. Говорим за банки, които са регистрирани и 
проверявани и регулирани от БНБ - ние знаем какви са техните портфейли и нямаме притеснения за стабилността им, 
казва Искров. 
През април тази година нивата на основните финансови показатели на банковия сектор у нас не търпят съществени 
промени и остават стабилни. Добрата новина е растежът на ликвидните активи, което подсказва способността на 
банките да реагират бързо при потушаване на евентуална криза - коефициентът им е 25,88% при 25,75% през март. 
Ликвидността се повишава непрекъснато, твърдят в един глас най-известните банкери у нас - управителят на БНБ Иван 
Искров, председателят на УС на Уникредит Булбанк и на Асоциацията на банките в България (АББ) Левон Хампарцумян, 
изпълнителният директор на Райфайзенбанк Момчил Андреев, изпълнителните директори на ПИБ Димитър Костов и 
Васил Христов. 

http://business.actualno.com/Bylgarskite-banki--stabilni-zaradi-konservativnostta-si-news_402051.html


Доказателство за доверието към българските банки е и растежът на депозитите - между 13 и 14% годишно, казва Иван 
Искров. Само през април тази година (последните известни данни) депозитите от граждани и домакинства нарастват с 
0.9% (292 млн. лева).  
Нетният лихвен доход на банките (217 млн. лева) покрива изцяло направените разходи за обезценка (106 млн. лева). 
Към 30 април печалбата на системата е 203 млн. лева или с 27 млн. лева повече от отчетената в края на март. В края на 
миналата година печалбата беше близо 600 млн. лева. Общата сума на активите се увеличава със 741 млн. лева (1%) и 
достига 78.6 млрд. лева.  
По отношение на печалбата има какво да се желае - само преди четири години, т.е. през 2008 година тя беше 
приблизително 1,4 млрд. лева. Но фактът, че печалбата намалява, се обяснява с увеличението на капиталовите резерви - 
вече около 3 млрд. лева при малко над 1 млрд. лева преди четири години, казва Момчил Андреев. А именно резервите 
са т.нар. котва, която не позволява на банковия кораб да се сблъска с бурните вълни на европейското финансово море в 
момента.  
Прекалено розова картина?  
Стабилността на българската банкова система е факт. Но банковата система сама по себе си не може да генерира 
икономически растеж - тя може да го подкрепи, казват в един глас най-известните банкери у нас. Именно в тази насока 
следва да се работи - развитие на пазарната икономика. 
Ликвидността е налице, но липсва бумът на предприемаческите идеи, казва Антъни Хасиотис, вече бивш изпълнителен 
директор на Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка). Сега пазарът е такъв, че всяка грешка се наказва - всеки 
детайл от даден проект трябва да е добре обмислен, за да се даде заем. Позицията на Хасиотис се подкрепя и от Филип 
Лот - главен изпълнителен директор на Сосиете Женерал Експресбанк. 
По последни данни в България растежът на кредитите в частния сектор е малко на 3%. За сравнение в еврозоната е 0,2%, 
сочат данните на ЕЦБ. Въпреки това растежът на кредитиране не е достатъчно голям, казва Искров. 
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, една от основните причини е 
начинът на формиране на лихвите по кредитите. Практиката е това да става чрез използването на т.нар. цена на 
финансовия ресурс (грубо казано привличането на нови активи от банката) за база при формирането на лихвата. 
В България засега няма истинска инвестициона банка. Нашата банкова система е основана на търговските банки. А те 
набират ресурс основно чрез депозити, тъй като капиталовият пазар у нас остава слабо развит, няма и все още фондове 
за дялово кредитиране - т.е. банките трудно диверсифицират портфейлите си. Съответно те се застраховат с по-високи 
лихви срещу риска даден кредит или заем да се окаже лош. 
Законодателят трябва да се намеси, казва Левон Хампарцумян, визирайки точно събираемостта на проблемни кредити. 
Момчил Андреев го подкрепя и припомня, че у нас един просрочен кредит се събира в период от 1 до 3 години, а 
според последното проучване Doing Business събираемостта на лоши кредити у нас е 30%, при 10% разход за банките по 
цялата процедура. За сравнение в Австрия събираемостта е 82%, при това за период от година и половина и при 5% 
разход за банките.  
Делът на лошите кредити в България от всички отпуснати кредити е 23%. А загубите по тях се поемат от добросъвестните 
клиенти и акционерите, казва Хампарцумян.  
Добрите клиенти  
Доверие в банките има, лихвите по заемите обаче са високи. Парадокс или реалността на живота? И как добрите 
клиенти да бъдат, един вид, фаворизирани? 
Интересно решение предлагат от "Майкрософт България". Инвестирайте в система за връзки с клиенти и бизнес анализ, 
казва изпълнителният директор на компанията Георги Ранделов. Това се прави масово в чужбина, докато у нас все още 
едва сега се започва. По този начин се улеснява проверката на всеки клиент - неговата кредитна история, неговата 
коректност при погасяване на вноски по други заеми, взети от съответната банка, дори неговата коректност при плащане 
на сметки като цяло. И когато това може да провери с един клик на мишката или с едно доксване на "Enter" на 
клавиатурата, то всяка банка ще иска да задържи своя лоялен клиент - точно както сочат препоръките на Базел II, казва 
вече бившият главен изпълнителен директор на Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка) Антъни Хасиотис. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Симеон Дянков: На 10 октомври ще е ясно с колко вдигаме пенсиите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212573_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D1%8F%D0
%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9D%D0%B0+10+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%
B8+%D1%89%D0%B5+%D0%B5+%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE+%
D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0
%B5 
Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 април, но с колко процента ще разберете на 10 октомври. Това каза във Варна 
вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, предаде БГНЕС. 
Имахме желание за по-ранно увеличение, но възможностите са такива, че от 1 април 2013 година ще има увеличаване 
на всички пенсии, което ще компенсира напълно всичката инфлацията през периода, заяви Дянков. Колко ще е това 
увеличение обаче ще стане ясно след седмица – на 10 октомври. "Към 10 процента", каза само вицепремиерът. Дянков 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/212573_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9D%D0%B0+10+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8+%D1%89%D0%B5+%D0%B5+%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5
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заедно с министъра на икономика, енергетика и туризма Делян Добрев участват в обществена дискусия на тема: "Варна 
– нови маршрути за културно-исторически туризъм в областта". 
 
√ Големите найлонови торби остават без екотакса 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212545_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0
%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8+%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%
B0%D0%BA%D1%81%D0%B0 
Найлоновите торби с размер над 39 на 49 см и дебелина на материала над 15 микрона няма да се облагат с екотакса, 
съобщи Любозар Фратев, представител на българска асоциация ”Полимери”, след среща с министрите на финансите и 
на околната среда в събота, съобщи "Фокус". Те ще се водят като торби за многократна употреба и ще останат извън 
увеличението, което предстои от 1 октомври. 
От днес се предвиждаше увеличаване на цената с 35 стотинки на всички найлонови торбички в опит да се намали 
замърсяването на околната среда. 
"Намерихме определението за торба за многократна употреба и нелетящи торби. Това са торби с размери 39 на 49 см. и 
с голяма дебелина. Търсехме да стимулираме употребата на торби, които да се използват продължително. Това е добър 
компромис", заяви след срещата Нона Караджова. Тя допълни, че по-дебелите торби могат да се рециклират за разлика 
от торбичките с дебелина под 15 микрона. 
Така всички торби под тази дебелината и размери ще бъдат облагани с такса 35 стотинки през тази година, през 2013 
година с 45 ст., а след това - с 55 ст. 
Производителите на такива продукти, които искат да въведат по-екологични производства, ще могат да кандидатстват в 
екологичния фонд към министерството за безлихвени заеми при много облекчени условия, с две години гратисен 
период и три години след това на изплащане. 
Заплашени с глоби от 3000 до 10 000 лева са магазините и търговските вериги, които си позволят да купят и предложат 
на клиентите торба, за която не е платена такса. 
 
√ Фискалният резерв на България е 6,9 млрд. лева 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212546_%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B5+6%2C9+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0 
Размерът на фискалния резерв на България към 31 август 2012 г. се равнява на 6,9 млрд. лв., показват данните от събота 
за изпълнението на консолидирания бюджет на Министерството на финансите. 
Към август бюджетното салдо е положително в размер на 107,6 млн. лв., като се формира от излишък по националния 
бюджет в размер на 616,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 509,3 млн. лв. За сравнение, за същия период 
на 2011 г. бе отчетено отрицателно салдо от 731,1 млн. лв. 
Това означава, че бюджетната позиция към август 2012 г. отчита номинално подобрение с 838,8 млн. лв. спрямо същия 
период на предходната година. 
Постъпилите приходи и помощи към края на месец август 2012 г. са в размер на 17 млрд. 806 млн. лв., или 61,9% от 
разчетите за Бюджет 2012. 
Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година, постъпленията имат номинален ръст от 
9,6% (1 млрд. 565 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста при косвените данъци, като нарастване има и 
при неданъчните приходи и помощите. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) 
към края на месец август 2012 г. възлиза на 14 млрд. 293 млн. лв., 66,2% от годишните разчети. 
Приходите от преките данъци са 2 млрд. 681 млн. лв., което е 69,9% от планираните за годината, а от косвени - 7 млрд. 
433 млн. лв., или 65,4 % от планираните. 
От тях приходи от ДДС са 4,7 млрд. лв. (66,5% от плана), от акцизи – 2,6 млрд. лв. (63,3% от плана), от мита – 79,8 млн. лв. 
(66,5% от плана), и от данък върху застрахователните премии – 17,6 млн. лв. (73,5% от плана). 
Постъпленията от други данъци са 563 млн. лв., което прави 68,3% от годишния разчет. Социалните и 
здравноосигурителните вноски към 31 август 2012 г. са за 3,6 млрд. лв., или 65% от разчетените за годината. 
Неданъчните приходи и помощите са  3,5 млрд. лв. (49% от годишния разчет). Разходите по консолидирания бюджет 
(включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 31 август 2012 г. възлизат на 17,7 млрд. лв., което е 
59,3% от годишния разчет. 
В структурно отношение се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социалните и 
здравноосигурителните плащания. 
Текущите нелихвени разходи са  14,6 млрд. лв. (65% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст 
на държавния резерв) възлизат на 2 млрд. лв. (37,5% от разчетите) и лихвените плащания - на 517 млн. лв. (72% от 
планираните за 2012 г.). 
Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 31 август 2012 г. от централния бюджет, възлиза на 
562 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Бюджетът с излишък от 107,6 милиона 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-30&article=425789 
Консолидираният национален бюджет отчете към август положително бюджетно салдо от 107,6 млн. лв. То се формира 
от излишък по националния бюджет в размер на 616,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 509,3 
млн. лв., съобщи Министерството на финансите. За сравнение за същия период на 2011 г. бе отчетено отрицателно салдо 
от 731,1 млн. лв. Приходите в бюджета са 17,806 млн. лв., което е ръст от 9,6% (1,564 млрд. лв.) в сравнение със същия 
период на м. г. Положителният резултат се дължи най-вече на увеличението при събирането на косвените данъци. 
Нарастване има и при неданъчните приходи и помощите. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от 
осигурителни вноски) към 31 август 2012 г. е 14,293 млрд., което е 66,2% от годишните разчети. Приходите от преки 
данъци са 2,681,7 млрд., или 69,9% от планираните за годината. 
Фискалният резерв за периода е 6,9 млрд. лв. 
 
Вестник Труд 
 
√ София е против общ фонд за влогове в ЕС 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1566054 
България е силно резервирана към евентуалното си участие в плановете на Европейската комисия за единен банков 
съюз в еврозоната. Това става ясно от септемврийския бюлетин на Министерството на финансите за основните 
политически и икономически решения в ЕС. Наскоро управителят на БНБ Иван Искров директно обяви, че централната 
банка е против присъединяването на България към банковия съюз на този етап. 
В средата на септември Брюксел представи идеята си за такъв съюз, който всъщност включва три основни елемента - 
общ надзор над трезорите, упражняван от Европейската централна банка; единна схема за гарантиране на влоговете и 
обща схема за рефинансиране на проблемни банки. Надеждите на ЕК са общият надзор да заработи поне частично още 
от 1 януари 2013 г. и изцяло - от началото на 2014 г. 
“България принципно подкрепя създаването на банков съюз, но в обсъждания проект интересите на 10-те държави 
извън еврозоната, включително и България, не са добре защитени”, посочват от МФ. Оттам считат, че бъдещият банков 
съюз трябва да остави съществени надзорни правомощия на национално ниво, за да могат да се отчетат спецификите за 
всяка отделна държава членка. “Страните извън еврозоната считат, че опцията за присъединяване към банковия съюз не 
е задоволителна, тъй като не предоставя баланс между компетенции и отговорности - прехвърлят се компетенции, като 
се запазват отговорности”, изтъкват от МФ. 
Според българската позиция още по-спорни мерки са общият гаранционен фонд за влоговете и фондът за 
преструктуриране на закъсали банки. България счита, че тези идеи трябва да се разглеждат на по-късен етап, т. е. “едва 
след като всяка държава постигне добре капитализирана и функционираща национална схема за гарантиране на 
депозитите, респективно фонд за преструктуриране”. Намекът е, че държави, които са запазили банковите си системи 
стабилни и имат гаранционни фондове с достатъчно средства, нямат намерение да плащат сметката на част от големите 
страни в ЕС, които са били неразумни. 
България счита още, че бъдещият банков съюз не бива да разделя на две (между еврозоната и останалите 10 държави) 
единния пазар на финансови услуги в ЕС. София е категорична, че сроковете за стартиране на съюза - от януари 2013 г. и 
съответно - 2014 г., са нереалистични. 
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