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√ Лихвата за забавени осигуровки пада наполовина 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/10/1923274_lihvata_za_zabaveni_osigurovki_pada_napolovina/ 
Лихвата върху забавените осигурителни вноски ще бъде намалена от 20% на 10% плюс основния лихвен процент и така 
се приравнява с тази, която се прилага за останалите закъснели данъчни задължения на фирмите. Това стана ясно, след 
като приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) във вторник. Понижението на 
санкцията за забава е вследствие на въвеждането на единно платежно нареждане за погасяване на публични 
задължения. 
Личните партиди пред скоби 
Идеята на Министерството на финансите (МФ) за единното платежно обаче срещна и притеснения, тъй като след 
въвеждането му плащанията ще се разпределят по реда на възникване на задълженията. Това може да доведе до 
забавяне на вноски в частен пенсионен фонд (ако преди тях има по-стари други задължения) и до загуба на доходност. 
На своето заседание в сряда правителството все пак реши, че те ще се събират в отделна сметка, за да бъдат запазени 
правата на осигурените. "Не стана ясно дали вноските по личните партиди ще се правят с второ платежно нареждане, но 
имаше уверение, че те ще се извадят пред скоби", коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Той обясни, че все още не е обсъден точно механизмът, по който ще се прави 
това, но даде пример: ако с платежното са внесени 90% от задълженията, по личните партиди ще отидат 
пропорционално също 90%. Освен това управляващите вече обясниха, че ще има механизъм, който трайно безработните 
лица да не губят осигурителни права. 
Криминализирай това 
По думите на президента на КНСБ Пламен Димитров финансовият министър Симеон Дянков е приел и част от 
предложенията на конфедерацията за увеличаване на събираемостта на данъците. Сред тях са въвеждането на данъчни 
дознатели, като очакваният ефект е 200 млн. лв. Друго тяхно предложение е разплащанията в брой да бъдат ограничени 
до 5 хил. лв. вместо 15 хил. лв., както е сега. От това се очакват още 40 млн. лв. допълнително. Синдикатите предлагат и 
да бъде криминализирано укриването на осигурителни вноски, което според тях ще доведе до приход от 200 млн. лв. 
Според КНСБ Дянков е показал готовност и за въвеждане на данък върху финансовите транзакции, като ефектът от 
въвеждането му би могъл да е 180 млн. лв. 
Други екзотични идеи 
След като през 2010 г. част от личните партиди от професионалните пенсионни фондове бяха прехвърлени към 
Националния осигурителен институт, сега част от синдикатите имат идея за втори дубъл на почти същия филм. От КТ 
"Подкрепа" предложиха вторият стълб, т.е. частното задължително пенсионно осигуряване, да престане да съществува и 
средствата за професионалните и универсалните фондове от следващата година да бъдат насочени към солидарния 
стълб на пенсионната система. Това обаче е вид национализация, а не пенсионна реформа на неефективна система. 
Освен това данните за пенсионните схеми през последните 12 месеца показват, че всички са на плюс, а при повечето 
постигнатата доходност е над 5%. Подобно предложение дори не беше коментирано в тристранката, заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от в. "Стандарт". 
Какво още отпада и какво остава 
Правителството прие увеличение с 9% на заплатите в Министерството на отбраната, като по-голямата част от парите ще 
дойдат от вътрешни спестявания, обясни финансовият министър. Освен това стана ясно, че изчисленията в бюджета за 
следващата година са направени на база ръст на БВП с 1.2%, въпреки че очакваният е 1.9%. Финансовият министър не е 
приел предложението на синдикатите за коледни надбавки за пенсионерите. Освен това засега не се предвижда 
увеличение на бюджета на МВР, ДАНС и НСО. Има увеличение на осигурителните вноски, които се изнасят към 
съответните ведомства, за да се отговори прозрачно на въпроса кое министерство колко струва, обясниха от 
правителствения пресцентър. 
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√ Изчерпал ли се е моделът на минималната работна заплата? 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/izcherpal-li-se-e-modelyt-na-minimalnata-rabotna-zaplata,141253/ 
Изчерпал се е моделът на минималната работна заплата и начинът, по който се формира и договаря тя в България. 
Около тази идея сближиха позициите си работодатели, синдикати и експерти в предаването „Референдум“ по БНТ. 
Поводът за дебата беше лансираната от финансовия министър Симеон Дянков и впоследствиеоттеглена идея за 
диференциране на минималната заплата по региони. 
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Прави впечатление, че за първи път „традиционните опоненти“ по темата за доходите демонстрират единно мнение за 
необходимостта от промяна при този модел. Всички участници в дискусията (представители на бизнеса, синдикатите и 
експерти) бяха категорични, че наближава моментът, в който формулата на минималната заплата, като регулатор на 
доходите и защитен механизъм за нископлатените, вече изтича. 
Представителите на синдикатите, в лицето на Димитър Манолов, заместник-председател на КТ „Подкрепа“, лансираха 
идеята в бъдеще да има диференциация, но на базата на минималните осигурителни прагове.  
Предложението е тези минимални прагове да изпълняват функцията на минимална работна заплата. Основният мотив в 
полза на предложението е, че е справедливо минималното възнаграждение да се вмести между линията на бедност и 
средната работна заплата. Минималните прагове по браншове биха били по-съвършен модел за оценяване на труда, 
твърди Манолов. 
Същата позиция застъпва и Мартин Димитров от „Синята коалиция“, според който трябва да се въведе моделът на 
минимални осигурителни прагове по браншове и по региони. 
От Българската стопанска камара смятат, че минималната заплата трябва да се диференцира по три признака – по 
браншове, по сектори и по големина на бизнеса. 
От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат държавата да определя минималната заплата само в бюджетната 
сфера, а за частния сектор договарянето й да бъде в ръцете на бизнеса. 
Принципната позиция на икономисти е, че минималната работна заплата въобще трябва да бъде премахната. 
Основният им аргумент е, че тя способства за сегментацията на пазара на труда, ощетява наетите и ограничава заетостта. 
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√ Бизнесът ще попълва само две платежни 
http://news.expert.bg/n403114 
През следващата година фирмите вече ще плащат данъци и осигуровки с едно платежно нареждане и ще попълват 
второ заради вноските по задължителното допълнително пенсионно осигуряване, стана ясно след заседанието на НСТС, 
предаде БГНЕС. 
Така всички плащания от бизнеса към държавата ще стават само с две платежи нареждания - с едното фирмата ще 
плаща всички свои задължения към бюджета, а с второто ще внася вноските към частните пенсионни фондове. 
КТ "Подкрепа" пък са предложили във второто платежно да бъдат събрани всички осигурителни плащания, а не само 
тези по допълнителното задължително пенсионно осигуряване. 
"Няма проблем в едно платежно да са вноските по ДОО и по здравното осигуряване и всички други", смята 
вицепрезидентът на синдиката Димитър Манолов. 
След края на вчерашното заседание на тристранката, стана ясно, че през 2013 година ще се изпълни едно старо искане 
на бизнеса – да се намали наказателната лихва за просрочени осигурителните вноски. Сега тя е основният лихвен 
процент плюс 20%, а от следващата година ще стане основният лихвен процент плюс 10%, такава, каквато е и лихвата 
при просрочени данъчни задължения. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също коментира факта, че системата 
на образованието не е финансирана достатъчно, докато системата на сигурността е префинансирана. 
На заседанието на НСТС социалните партньори са били информирани, чезаплатите на военните ще бъдат увеличени с 
9%, докато не е сигурно дали действително ще се стигне до увеличение на заплатите на учителите с 5%. 
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√ Синдикати и работодатели притеснени за приходите през 2013 година 
http://knnews.bg/index.php/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/item/17691-
%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2013-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 
"Основният риск според нас е в напрегната приходна част на бюджета, нашата прогноза е за по-малък икономически 
ръст през следващата година", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев, който участва в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
"Задържането на разходите ще доведе най-вероятно и до намаляване на инвестициите и задържане на ДДС, затова 
според нас трябва да се предвиди резерв в бюджета при един по-неблагоприятен сценарии", допълни той. 
АИКБ е против работодателите да продължат да плащат първите три дни от болничните, тъй като те нямат инструмент, с 
който да ограничат мнимите болни. Много често по време на събирането на реколтата плъзват епидемии, а 
работодателите плащат тези пари, коментира още Велев. АИКБ не подкрепя увеличението на минималната работна 
заплата от 1 януари на 310 лева. 
Притеснения в тази връзка имат и от БСК, които не подкрепят тази идея и настояват това да се случи само след оценка на 
въздействието, както на това увеличение, така и на предишното от 270 на 290 лева. БСК също поставя под съмнение 
заложеният оптимистичен ръст на БВП от 1.9% в реално изражение, както и значително завишените според тях на общи 
бюджетни приход. 
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От КТ "Подкрепа" също имат притеснения за изпълнението на приходната част. "Парите трябва да дойдат от една 
работеща икономика, а впечатлението, което имаме е, че тя не работи особено добре. Трябва да си отговорим на 
въпроса защо икономиката не работи добре. Потреблението трябва да дойде от по-добри доходи. Увеличението на 
доходите е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна", отбеляза президентът на КТ "Подкрепа" Константин 
Тренчев. 
От синдиката искат минималната работна заплата през следващата година да се увеличи на два пъти- веднъж на 310 
лева и след това още веднъж на 330 лева. Те са убедени, че трябва да се увеличат всички пенсии по старата 
методология, включваща и инфлацията и средния осигурителен доход и настояват правителството да си изпълни 
обещанието за увеличението за вдовишките добавки. 
От КНСБ предлагат няколко мерки, които според тях могат да доведат до повече приходи в бюджета. Те за пореден път 
настояват за криминализирането на неплащането на осигурителни вноски, което според тях ще доведе до допълнителни 
150-200 милиона лева за бюджета. От синдиката искат и да се дадат дознателски функции на НАП, да се ограничи 
плащането в брой до 5000 лева и всички заплати на работещите във фирми над 50 души да се плащат по банков път. Те 
предлагат през 2013 година максималният осигурителен доход да е не 2200 лева, както предлага правителството, а 2500 
лева. 
С тези мерки според тях може да се съберат около 400 и 500 милиона лева, които да стигнат за увеличение на пенсиите 
от 1 януари с 10%, за което според тях трябват 130-140 милиона лева, както и за увеличаване на обезщетението за 
майчинството, за което са нужни между 15 и 25 милиона лева и за увеличението на обезщетението за безработица, за 
което трябват 35 милиона лева. 
Около 100 милиона лева трябват за увеличаване на единния разходен стандарт в училищното образование с 15%, нужни 
да пари и за увеличени на разходите в още няколко сектора, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Синдикатът иска увеличение на заложения в бюджета дефицит с няколко десети, като според техните сметки всяка 
десета увеличение означава допълнителни разходи от над 80 милиона лева. 
Заплатите на учителите трябват да бъдат вдигнати с не по-малко от 10%, а единният разходен стандарт трябва да се 
вдигне с 15%, а не само с 5%, категорична е Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. 
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√ Финансовият министър Симеон Дянков: Лихвите по депозитите с данък 10% от януари 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213240_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B
5%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1
%81+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA+10%25+%D0%BE%D1%82+%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0
%B8 
Лихвите по депозитите ще се облагат с 10 % данък от януари , обяви министърът  на финансите Симеон Дянков, след 
като правителството одобри проектозакона за държавния бюджет за следващата година . България остана единствената 
държава в ЕС, която не облага тези лихви, посочи той. По думите приходите в бюджета от тези лихви ще бъдат около 120 
млн. лева, но целта с въвеждането на този налог е да има справедливост , а не толкова финансов ефект. Вредата от 
въвеждането на такъв данък ще бъдепо-голям отколкото евентуалните ползи, защото той има отрицателен ефект върху 
инвестициите и спестяванията, коментира главният икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов. Ако се въведе 
подобна мярка, тя ще доведе до двойно данъчно облагане на едни и същи доходи, коментира за Klassa.bg икономистът 
от Industry Watch Георги Стоев.  Икономическият ръст , заложен в бюджета за следващата година е 1.2%, обяви 
министърът на финансите Симеон Дянков.  Неговите основни параметри бяха одобрени и на заседание на Тристранния 
съвет късно във вторник. Според тях новият размер на минималната работна заплата от 310 лева. Дефицитът за 
следващата година е около 1,1 млрд. лева, колкото тази година. В процентно отношение е по-малък, защото ще има 
растеж. 122 млн. лева допълнително финансиране има в областта на образованието. Минималната пенсия става  250 
лева. Максималният осигурителен доход също се увеличава. Няма увеличение нетно на бюджета на МВР, ДАНС и НСО.  
Увеличават се осигурителните вноски, на тези ведомства , за да се отговори прозрачно на въпроса кое министерство 
колко струва. С 9 % се увеличават заплатите в Министерството на отбраната, което ще бъде в голямата си част от 
вътрешни спестявания , каза Симеон Дянков.Правителството направи много да вдигне заплатите в държавната 
администрация. Парите за майчинство през първата година на майчинството се получават върху тези нови, по-високи 
заплати, отговори Дянков на въпроса защо не се увеличават парите за майчинство в бюджета. Министърът се обяви 
срещу коледните надбавки за пенсионерите. 
Бюджетът за следващата година е разработен на базата на последната макроикономическа прогноза,  при спазване на 
основните фискални правила за ограничаване на бюджетния дефицит, дълга и преразпределителната функция на 
държавата.Посланието на Бюджет 2013 към обществото е насочено към три основни акцента: продължаване на 
политиката на фискална консолидация, което ще осигури запазването на макроикономическата и финансовата 
стабилност на страната;  приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж;  борба с 
бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението, уточниха от правителствената информационна служба. 
За 2013 г. е планирана бюджетна позиция по КФП в размер на 1 100 млн. лв. или дефицит от 1,3% от прогнозния БВП. 
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Заложената фискална цел за 2013 г. се предвижда да бъде постигната при размер на разходите по КФП от 31 689,6 млн. 
лв. (38,9% от БВП), които бележат увеличение с 1 845,3 млн. лв. в сравнение с програмата за 2012 г. В разходите е 
включена и вноската в общия бюджет на ЕС, която е в размер 908,2 млн. лв. или бележи увеличение с 12,5 млн. лв. при 
запазен относителен дял от 1,1% от БВП. През 2013 г. се предвижда размерът на приходите по КФП да бъде 30 589,6 млн. 
лв. (37,5% от БВП) при номинален растеж от 1 837,6 млн. лв. спрямо програмата за 2012 г. Предвижда се  максималният 
размер на държавния дълг към края на 2013 г. да не надвишава 14,6 млрд. лв. или 17,8% от БВП. Основните параметри 
на Бюджет 2013 създават необходимите предпоставки за по-бързото възстановяване на икономиката чрез осигуряване 
на устойчива макроикономическа среда. С него се осигуряват необходимите средства за справяне с предизвикателствата 
в областта на образованието, културата и здравеопазването, на пенсионната система, намаляване на бедността, достъп 
до качествени публични услуги, на усвояването на европейските средства, инвестициите в инфраструктура и околна 
среда. Предвидено е увеличаване на единните разходни стандарти в средното образование с 5% от 2013 г. във връзка с 
реализиране на мерките в този сектор. 
 
√ Икономическото състояние на българите се влошава 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213215_%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%B
2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0 
Икономическото състояние на българите се влошава, а половината наши сънародници ограничават покупките на стоки 
от първа необходимост. Това показват резултатите от националното представително проучване на Националния център 
за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), проведено в края на септември тази година. 
52% от анкетираните твърдят, че са ограничили покупката на стоки от първа необходимост.  
46% от интервюираните пък не са почивали през 2012 г., въпреки че са планирали ваканция. Делът на тези хора се е 
увеличил с 4%  спрямо миналата година. Най-често от планирана почивка са се отказали хората на възраст между 30 и 49 
години, столичаните, хората с месечен доход на домакинствата до 300 лв. и тези, чиито домакинства се състоят от 5 и 
повече членове. 
40% от пълнолетните българи са отложили планиран ремонт или мебелиране на жилището. Тези хора нарастват с 5% 
спрямо ноември 2011 г.  
Без промяна (20%) остава делът на хората, които изпитват затруднения да обслужват кредитите си. Също непроменен за 
последната година (15%) е и делът на българите, които са отложили планирана покупка на автомобил. 
16% от интервюираните твърдят, че през последната година са оставали без работа за период до 6 месеца. Този дял е с 
4% по-висок спрямо деклариралите подобен статус на заетост през есента на 2011 г.  
За същия период обаче, с 2 пункта са се увеличили и хората, които са останали без работа за повече от 6 месеца, като в 
момента техният дял възлиза на 15% от обхванатите в изследването. 
Недостигът на финансови средства най-често кара българските домакинства силно да редуцират разходите си за 
луксозни стоки, услуги и развлечения.  
87% от анкетираните са заявили, че при парични затруднения им се налага да се лишат от деликатесна храна, а 81% – от 
пътувания и почивки. За сравнение – преди икономическата криза, в края на 2008 г., от деликатеси са се лишавали 82% 
от българите, а от почивки – 66%. 
За 80% от интервюираните моментната или трайна липса на пари води до отказ от развлечения като гостувания, 
посещения на ресторанти, барове и т.н. Преди четири години този дял е бил по-нисък – с цели 16%. 
От дрехи се лишават понякога 79%, а от обувки – 78% от пълнолетните българи.  
При парични затруднения 74% от респондентите ограничават потреблението на електроенергия, а 73% се лишават от 
обичайното разнообразие в храната, която консумират. При финансови затруднения българите са най-малко склонни да 
се лишат от цигарите, алкохола, лекарствата и разходите за телефон. 
От цигари и тютюневи изделия през тази година са се лишавали 25% от интервюираните (20% през 2008 г.); от алкохол – 
31% от интервюираните (24% през 2008 г.); от лекарства – 39% от интервюираните (34% през 2008 г.); от телефон – 42% от 
интервюираните (41% през 2008 г.). 
76% от домакинствата пък са заявили, че традиционно сами си приготвят зимнина. За сравнение при хората със стандарт 
на живот около и над средния този дял възлиза на 74%, а при крайно бедните – на 77%. Единствено сред жителите на 
столицата делът на приготвящите домашни консерви е два пъти по-нисък от средния за страната – 39%. 
Едва 6% от интервюираните посочват, че досега са приготвяли зимнина, но тази година няма да го направят. 16% от 
обхванатите от изследването твърдят, че в техните домакинства няма традиция да се приготвя зимнина. Това са най-
младите респонденти, високообразованите, жителите на столицата и хора с месечен доход на домакинството над 300 
лв.  
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Европейските банки трябва да се освободят от активи за 2.8 трлн. долара 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/10/10/1922914_evropeiskite_banki_triabva_da_se_osvobodiat_ot_aktivi/?r
ef=novo24 
Бавният напредък на еврозоната в борбата с дълговата криза означава, че банките в региона ще трябва да се освободят 
от активи за 2.8 трлн. долара през следващите две години, за да намалят рисковите си експозиции. Това предупреждава 
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Международният валутен фонд (МВФ) в последния си преглед на стабилността на световната финансова система, 
публикуван в сряда. Сумата е с 200 млрд. долара по-висока от прогнозираното преди 6 месеца, отбелязва Reuters. 
Прогнозата се влошава 
В доклада си МВФ изтъква, че дълговата криза в еврозоната е ключова заплаха, а рисковете за световната финансова 
стабилност са се увеличили през последните шест месеца, като доверието е станало "крехко", поради което фондът 
призовава политиците да задълбочат финансовите и фискални връзки. 
"Въпреки редицата важни стъпки, предприети в последно време, програмата за действие остава критично непълна, 
което излага еврозоната на порочен кръг от изтичане на капитали, страхове от разпад и икономически упадък", 
отбелязва МВФ. 
Докладът за стабилността на финансовата система допълни мрачната картина от прогнозата на МВФ за перспективите 
пред глобалната икономика, оповестена във вторник. Тогава фондът предупреди, че възстановяването на икономиката 
се забавя и отбелязва, че провалът на европейските и щатските политици да се справят с икономическите трудности ще 
влоши положението още повече. 
През септември Европейската централна банка взе решение да изкупува облигации на силно задлъжнели страни от 
валутния съюз, ако те поискат спасителна програма. Това възстанови част от доверието на пазарите и понижи лихвите по 
задълженията на страните в периферията на еврозоната като Испания и Италия. Частните инвеститори обаче все още 
нямат достатъчно доверие в ценните книжа на тези държави, поради което финансирането им от пазарите остава 
значително по-скъпо от това на държавите от ядрото. 
Цената на забавените реформи 
Според МВФ при сегашната ситуация банките в еврозоната ще трябва да се освободят от активи за 2.8 трлн. долара до 
края на 2013 г., което допълнително ще затрудни достъпа до кредитиране. Ако обаче правителствата в региона не 
изпълнят обещанията си да изградят общ банков надзор, а проблемите държави в периферията не изпълнят програмите 
си за реформи, цената ще е още по висока. Според изчисленията на МВФ в такъв случай сумата ще достигне 4.5 трлн. 
долара, в допълнение към ново влошаване при заетостта и инвестициите. 
Рисковете от еврозоната могат да се прехвърлят и към нововъзникващите пазари, където икономически растеж вече 
отчетливо се забавя. Страните в Централна и Източна Европа са най-уязвими от финансови шокове, предвид 
експозициите им към еврозоната и собствените им дългове, смята МВФ. 
Фондът също така предупреждава, че макар САЩ и Япония да са се възползвали от търсенето на сигурни активи от 
страна на инвеститорите, и двете страни трябва се постараят повече за намаляването на фискалните си тежести в 
средносрочен план. 
"Фискална пропаст" 
Основното предизвикателство пред управляващите в САЩ е т. нар. "фискална пропаст" - автоматично вдигане на 
данъците и орязване на бюджетните разходи, което може да се очаква в началото на следващата година. От своя страна 
Япония има най-големия публичен дълг сред развитите икономики, който е двойно по-голям от 5-те трлн. долара БВП на 
страната. 
Бързо застаряващото население на страната също така оказва силен натиск върху социалните разходи. "Основният урок 
от последните години е, че дисбалансите трябва да бъдат взети под внимание много преди да породят опасения на 
пазарите", отбелязва МВФ в доклада си. 
 
Вестник Труд 
 
√ НОИ е спестил 30 млн. лв. от пенсии 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1582175 
Националният осигурителен институт (НОИ) е спестил около 30 млн. лв. от планираните разходи за пенсии за 
януари-август, съобщи управителят му Бисер Петков в интервю за БНР. Считаме, че тези икономии ще се запазят до края 
на годината, добави той. 
Причината за спестяването е увеличаването на възрастта и стажа за пенсия от началото на т.г. с по 4 месеца, което 
принуди немалко хора да отложат пенсионирането си. Заради затегнатите критерии броят на пенсионерите е намалял с 
около 4000 спрямо очакваното, каза Петков. 
Той обаче подчерта, че като цяло бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2012 г. ще приключи със съвсем 
малка обща икономия. Според Петков сумата няма да е достатъчна за плащането на коледни добавки към пенсиите, ако 
правителството реши да отпусне такива. Малко преди това вицепремиерът Дянков обяви пред журналисти в 
Министерския съвет, че няма да има такива бонуси за пенсионерите. 
Шефът на НОИ прогнозира, че въвеждането на пенсионна възраст за военните няма да предизвика опашка от кандидати 
да прекратят кариерата си в армията. В момента униформените имат право да се пенсионират при стаж от 27 г., от които 
две трети - под пагон. От догодина ще се добави и изискването за възраст според чина. За сержантите и младшите 
офицери тя ще е 52 г., за старши и висши офицери - 54 г., а за летци, водолази, парашутисти - 42 г. 
Петков посочи, че заради промяната около 500 души няма да могат да излязат в пенсия през 2013 г. Средногодишно 
броят на хората от силовите ведомства, които се пенсионират, е 3000. Това е незначително число на фона на всички, 
които прекратяват кариерата си, каза Петков. 
Шефът на НОИ защити различното увеличение на пенсиите от 1 януари 2013 г. в зависимост от годината на отпускането 
им. “Това е справедливо и в никакъв случай не би довело до изкривяване на модела”, смята Петков. Той даде пример, 
че заради нарастването на средния осигурителен доход новите пенсии са по-високи от старите. Според него 
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увеличението им с еднакъв процент ще отвори още повече ножицата, което няма да е справедливо за по-възрастните 
пенсионери. 
Разчетите на НОИ показват, че заради продължаващото увеличение на необходимите за пенсия стаж и възраст през 2013 
г. пенсионерите ще са около 2 212 860, или със 7000 по-малко спрямо т.г. 
От 1 януари мъжете ще се пенсионират, след като са навършили 63 г. и 8 месеца и са работили 37 г. и 8 месеца. За 
жените възрастта ще се увеличи до 60 г. и 8 месеца, а стажът - на 34 г. и 8 месеца. 
Вчера социалната комисия в парламента отхвърли предложението на БСП хора, на които не им достигат до 2 г. стаж или 
възраст, да се включат в системата, като за всеки недостигащ месец пенсията им се намалява с 0,4%. 
Идеята на левицата бе така да се помогне на българите в предпенсионна възраст, сред които безработицата е висока. 
“Отхвърлихме предложението, защото така ще се стимулира ранното пенсиониране. Това е в разрез с изискванията на 
Брюксел за удължаване на трудовия живот”, каза депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова пред “Труд”. 
31,6 млрд. лв. за харчене в Бюджет 2013   
Вчера правителството одобри проекта за Бюджет 2013. Документът предстои да бъде внесен в парламента. 
Заложени са разходи от 31,670 млрд. лв. (38,9% от брутния вътрешен продукт) и приходи от 30,590 млрд. лв. (37,5% от 
БВП). Както приходите, така и разходите са рекордни по размер в българската история. 
Средният размер на пенсиите нараства с 9,3%, но от 1 април. Социалната пенсия се увеличава от 100 на 110 лв., а 
максималната пенсия нараства от 700 на 770 лева. Максималният осигурителен доход се увеличава от 2000 лв. на 2200 
лева. 
От изказванията на министри стана ясно, че догодина заплатите на служителите в областта на културата ще се увеличат с 
10%, на военните - с 9% и на чиновниците в образованието - с 5%. 
По 16 лв. повече ще вземат нископлатените  
С 16 лв. ще се увеличи чистият месечен доход на най-нископлатените българи след увеличението на минималната 
заплата от 290 на 310 лв. от 1 януари 2013 г. Точни данни колко души получават такова възнаграждение няма, но според 
различни оценки броят е не повече от 100 000 души. След плащането на осигуровки и данъци от новата минимална 
заплата ще остават 243 лв. Сумата е само с 2 лв. над прага на бедност, който правителството прие за догодина. 
Според КНСБ сумата “едва ще покрива средствата, необходими за физическо оцеляване”. Затова синдикатите предлагат 
минималната заплата да се увеличи до 330 лв. Бизнесът обаче не подкрепя дори увеличението до 310 лв. Според 
Българската стопанска камара ръстът не е съобразен с производителността на труда на неквалифицираните кадри и ще 
затрудни предприятията в лошо икономическо състояние. 
Според проектобюджета през 2013 г. социалните помощи и сумите, които се получават за раждане, ще останат колкото 
през тази година. 
 
Вестник Сега 
 
√ Всички са срещу ГЕРБ за 10% данък върху лихвите от депозити 
http://www.segabg.com/article.php?id=619436 
Противно на уверенията, че няма да увеличава данъчната тежест, правителството даде зелена светлина за въвеждането 
на нов данък. От 2013 г. доходите на всички българи от лихви по влогове и депозити ще се облагат с 10% данък. Мярката 
ще засегне хиляди дребни вложители, може да доведе до негативи за банковия сектор и ще донесе едва 120 млн. лв. 
приходи в хазната годишно. Решението бе гласувано от кабинета без никакво предварително съгласуване и предизвика 
остри критики от всички страни - работодатели, синдикати, икономисти, политици, политолози. Банкерите бяха 
изненадани и предпазливи в своите изказвания. 
В момента доходите от лихви върху депозити и влогове на физическите лица са необлагаеми, докато лихвите по 
депозити на фирмите се включват в печалбата и се облагат. Според финансовия министър Симеон Дянков това 
изключение е безпринципно и облагодетелства богатите българи, които успяват да пестят. Според него облагането на 
тези доходи не представлява нов данък, а възстановява справедливостта, като слага край на единственото изключение. 
"България остана единствената страна в Европа, която не облага доходите от лихви, след като и Румъния въведе такъв 
данък. Така, колкото по-богат става един човек, толкова по-малко плаща, защото парите му са в банка, растат и не се 
облагат", коментира Дянков. Според него доказателство, че правителството не цели просто повишаване на приходите, а 
взима принципно решение, е фактът, че повечето депозити у нас са малки и едва 10% от българите имат спестявания над 
20 000 лв. "При депозит под 20 000 лв. и средна лихва от 4% данъкът за година ще е 80 лв. Виждате, че целта на тази 
мярка не е фискалният ефект", допълни Дянков.  
Сравнението с данните на БНБ за депозитите на домакинствата показва, че избраният от Дянков пример не е най-
типичният и масовият депозит на българите е много по-малък. По последни данни домакинствата и нетърговските 
организации, обслужващи домакинствата (включително едноличните търговци, самонаети лица, партии, синдикати, 
фондации, спортни клубове), са имали общо 12.3 млн. депозита на обща стойност 32.4 млрд. лв. 9.2 млн. от тези 
депозити, или 75.6%, са в размер до 1000 лв. Така огромната част от засегнатите от данъка ще са дребни спестители с 
минимални натрупани резерви. Въпреки това обаче Дянков бе категоричен, че въвеждането на евентуален минимален 
праг на депозитите, над който лихвите да стават облагаеми, е неприемливо. 
"Предстоят още разговори, но считам въвеждането на праг за грешка. Плоският данък и опростената данъчна система в 
България не предполагат въвеждане на подобни прагове, а всяко изключение води до натиск за нови изключения", 
допълни Дянков. Според него въвеждането на данък върху лихвите няма да разклати банковия сектор. "Банковата 
система разполага с огромен ресурс, който расте всеки месец и няма риск за стабилността на сектора", счита 
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финансовият министър. Твърдо зад данъка вчера застана и председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова с 
аргумента, че е несправедливо за юридическите лица да се прилага един режим, а физическите лица да са освободени 
от данък. 
Представители на банковия сектор бяха изненадани от решението на кабинета, но побързаха да разсеят опасенията за 
разклащане стабилността на банките. С остри критики обаче излязоха представители на синдикатите и работодателите, 
партии, икономисти и политолози. 
"Ако в предизборна година правителството посегне на спестяванията на хората, ще извърши голяма грешка", коментира 
изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. Според него съществува риск от масово 
теглене на депозитите и пренасочването им в други инвестиции като купуването на злато. 
Според икономиста Георги Ангелов въвеждането на данъка ще охлади желанието на хората да спестяват. "Печалба от 
депозитите реално няма - като приспаднем инфлацията от лихвата, парите просто запазват реалната си стойност", 
коментира Ангелов. Според него правителството не слага край на безпринципните изключения при облагането на 
доходите, защото печалбата от фондовата борса остава необлагаема. "Печалбата от борсата няма да се облага, а ще се 
облага там, където всъщност липсва", изтъква Ангелов. Според него държавата за пореден път ще повиши данъчното 
бреме само за честните данъкоплатци, защото парите на сивата икономика не са в банките. 
"Ако тази мярка бъде приета, ГЕРБ неминуемо ще търпи загуби на следващите парламентарни избори. Мярката ще 
ядоса по-дребните спестители, с малки вложения. Голяма част от спестяванията не са от охолство, а представляват 
резерв срещу несигурността. Големите състояния няма да пострадат, тъй като ще бъдат изнесени в чужбина. Това ще е 
още едно посегателство срещу населението. Не стига, че лихвите едва покриват инфлацията, ами сега още повече се 
наказват спестителите", коментира социологът Живко Георгиев от "Галъп". 
Вчера от КНСБ заявиха, че са крайно изненадани от вкарването на новия данък и настояват той да бъде обсъден в 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, тъй като е изключително важен за доходите на хората. Според 
синдиката много по-добър вариант е въвеждане на данък върху финансовите транзакции, който в момента се възприема 
от 11 страни в ЕС. 
БАНКОВА СТАБИЛНОСТ 
БНБ, която също не е била информирана предварително за решението, не очаква то да повлияе на показателите на 
българските банки и на стабилността на банковата система. Оттам подчертават, че банковите депозити нямат 
алтернатива като най-добра форма за спестяванията на гражданите у нас. "Едва ли този данък ще се отрази сериозно на 
спестяванията в банките, но сигурно ще се повиши привлекателността на алтернативи като имоти и акции", коментира 
председателят на управителния съвет на Райфайзен банк Момчил Андреев. 
ВЪПРОСИТЕЛНИ 
Около въвеждането на новия данък без предварително съгласуване има и много технически въпроси. Според Менда 
Стоянова доходите от лихви няма да се включват в данъчните декларации, а банките ще удържат данъка при всяко 
капитализиране или изплащане на лихвата. Това със сигурност ще оскъпи отделни банкови услуги. Не е ясно дали няма 
да възникнат и проблеми със защитата на банковата тайна. В момента наличностите по сметките са банкова тайна. 
Отчисляването на данък върху лихвите по лични сметки към НАП позволява, макар и косвено, преценка за наличностите 
и казусът според експерти трябва допълнително да се обсъди. Не се разбра защо от облагането не са изключени 
детските влогове, които са с по-особени условия.  
ПОЛИТИЦИТЕ 
Лидерът на БСП Сергей Станишев обяви, че това е поредната екстравагантна идея на Симеон Дянков, която цели да 
бръкне в джоба на българските граждани - тя удря не само богатите хора с големи влогове, но и бедните българи. "Ако 
беше искрен, Симеон Дянков трябваше да предложи да се освободят от данъчно облагане лихвите, които хората плащат 
по ипотечните и потребителските си кредити. Това е логиката на данъчното облагане на лихвите - щом се облагат 
лихвите за депозити, трябва да се освободят от облагане лихвите по кредити, които са ползвали хората. Ако Дянков 
искаше да облага богатите, трябваше да приеме идеята на БСП - доходите на бедните българи да бъдат освободени от 
Данък общ доход, а богатите да плащат ставка по-висока от 10%. Това би било социално справедливо по време на 
криза", изтъкна Станишев.  
Според Хасан Адемов от ДПС важен е въпросът дали изобщо трябва да се облагат спестяванията от януари 2013 г., тъй 
като ако това са доходи от труд, те вече са обложени с данък, т.е. един и същ финансов ресурс два пъти ще бъде облаган. 
"Това предложение вероятно ще отпадне между първо и второ четене", смята Адемов, но сега се използвало за 
отклоняване на вниманието, тъй като проблемите в бюджета са изключително сериозни. Той предупреди, че е 
възможно да се получи ефектът на доминото - българите да започнат да теглят пари от банките, което ще изправи 
банковата система пред сериозно изпитание. 
Депутатът от "Синята коалиция" Мартин Димитров смята, че предложението на правителството ще доведе до 
поскъпване на лихвата по кредитите и ще удари бизнеса и гражданите, а това е неразумно в криза. Според него 
възможен ефект е хората да пренасочат депозитите си в нещо друго. "България се противопостави на идеята в ЕС да има 
данък върху финансовите транзакции, което е нещо подобно. Изведнъж обаче, когато им потрябваха пари, изоставиха 
всичките си аргументи", допълни той. 
 
√ Данъкът върху лихвите не е икономическа мярка, а фискална 
http://www.segabg.com/article.php?id=619442 
Бюджетът трябва да се върже с още 120 млн. лв. и заради това се появи идеята за данък върху лихвите по депозитите. Тя 
няма да накара хората да изтеглят парите си, но ще промени политиката на банките за постепенно намаляване на 

http://www.segabg.com/article.php?id=619442


лихвите по депозитните, а оттам и на лихвите по кредитите. Най-доброто решение обаче е разходната част да не се 
раздува, а да не потърси друго решение да се попълни дупката в бюджета. Правилната стъпка е по-добро управление на 
държавните активи, а не поставяне на данък върху депозитните лихви. Това коментира в сутрешния блок на телевизия 
„България Он Ер” Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК). Друго мнение, което изрази 
Колев е, че повишаването на доходите няма да стимулира икономиката. Основният проблем за следващата година ще 
бъде безработицата, коментира още зам.-председателят на БСК. Като се повишат осигурителните ставки, бизнесът ще 
поеме точно тази част от бюджета, в която са заложени повече приходи, допълни той. Мнението му е, че в този бюджет 
няма елементи, които да подобрят бизнес средата. Предложението заплатите да се определят по региони няма да 
увеличи миграцията, но в момента няма техническа възможност заплатите да се разбият по региони, защото 
минималните осигурителни прагове са ориентирани секторно, каза още експертът. 
Облагането на лихвите от банковите депозити няма социален ефект, а се прави, защото на правителството му трябват 
приходи и това е една от формите. Това заяви в предаването „Това е България” на Радио "Фокус” депутатът от Коалиция 
за България и бивш финансов министър Пламен Орешарски. Той напомни, че тази идея е била обсъждана още миналата 
седмица, но тогава от ГЕРБ са отрекли. По думите му това е половинчата мярка, защото ако въвежда такъв данък, 
правителството трябва да освободи от данък лихвите, които домакинствата плащат по ползвани кредити, защото да се 
облагат само лихвите по депозити, а да не се освободят лихвите по кредити е половинчата, чисто фискална мярка, 
обясни Орешарски. Според него момента не е подходящ и икономически не е оправдано на този етап да се облагат 
лихвите от банковите депозити. Орешарски бе категоричен, че данъкът от 10% върху лихвите от депозитите няма да се 
отрази на банковата система, а само на тези семействата, които разчитат на такива депозити, но те в България са много 
малко, допълни бившият финансов министър.  
Данъкът върху лихвите от депозитите на гражданите не може да повлияе съществено на банковата система. Това заяви в 
предаването „Това е България” на Радио „Фокус” финансистът Емил Хърсев. Хърсев посочи, че банката плаща една и 
съща лихва и дали я взима клиентът, или финансовият министър - за банката е все едно. Според финансиста, опасенията, 
че хората изведнъж ще си изтеглят депозитите, са силно преувеличени и абсолютно безпочвени, поради факта, че по-
добра форма за вложение не е измислена все още, включително и с данъка. Емил Хърсев посочи, че ако хората си 
изтеглят депозита и го сложат в буркани, ще загубят 100% от дохода, които им носи депозитът в момента, ако продължат 
да го държат в банката, ще загубят само 10% от дохода, който този депозит им носи. Емил Хърсев изтъкна, че на никого 
не му е приятно да плаща данък, но друг начин да съществуват държавите по света, все още не е измислен.  
Трябва да се внимава дали си заслужава да се жертва доверието и стабилността на банките в името на стотина милиона 
лева, които могат да се получат например от събрани мита, заяви проф. Милети Младенов, преподавател в УНСС 
Това е доход, който може да се облага с данъци, въпросът е за последиците от подобно нещо. Парите евентуално могат 
да „избягат” другаде, където няма такъв данък. У нас преобладават дребните вложители и въпросът трябва да се 
погледне и от тази страна, каза той. 
Според проф. Младенов тенденцията на нарастване на депозитите се дължи до голяма степен на несигурността, която 
още съществува като резултат от кризата. Хората се въздържат от потребление и това е ужасно за икономиката, защото 
се свива вътрешното търсене, каза проф. Младенов. 


