
 

 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ НСИ: Бюджетният дефицит за 2011 г. е 2% 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213959_%D0%9D%D0%A1%D0%98%3A+%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5
%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B7%D0%B0+
2011+%D0%B3.+%D0%B5+2%25 
Бюджетният дефицит на България за 2011 г. е 2% ( 1.535 млрд. лв.) от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат 
окончателните данни за периода на Националния статистически институт (НСИ). По подсектори дефицитът в „Централно 
управление” е 1.702 млрд. лв., т.е. 2.3% от БВП, в „Местно управление” - 19 млн. лв., а в „Социално-осигурителни 
фондове” е реализиран излишък от 186 млн. лв. или 0.2% от БВП. 
 От НСИ посочват още, че разликата между предварителните и окончателните данни за дефицита от 40.4 млн. лв. се 
дължи на получаването на окончателни данни за: постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на 
държавните болници и публичните дружества от сектор „Държавно управление“ и окончателните данни от оборотните 
ведомости на бюджетните организации и общините. 
Външният дълг на България в края на 2011 г. по окончателни данни на НСИ е в размер на 12.29 млрд. лв., или 16.3% от 
БВП.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Десятък само за нови депозити 
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/desyatak_samo_za_novi_depoziti-166723.html 
Данък върху лихвите от депозитите може да бъде въведен само за бъдещите влогове на хората от началото на 2013 г., 
но лихвите на заварените стари договори не трябва да се облагат, тъй като това би нарушило конституционни права. 
Това каза бившият конституционен съдия Георги Марков пред "Дарик" по повод проекта за облагане на доходите от 
лихви. 
Според внесения в парламента текст данък ще се плаща и върху лихви по депозити от настоящата година, ако имат 
падеж през 2013 г. Георги Марков заяви, че очаква от държавния глава Росен Плевнелиев да наложи вето, ако тази 
промяна стане факт. 
Въпросът ще бъде уточнен, каза за "Стандарт" зам.-шефът на бюджетната комисия към парламента Димитър Главчев 
(ГЕРБ). Не може с обратна сила да се въвеждат данъци, обясни той. От друга страна, обаче лихвата се облага при 
изплащане на сумата. Според Георги Марков обаче, ако е възникнала необходимост от въвеждането на този данък, това 
може да стане от 1 януари, но само в рамките на конституцията. 
"Никакви причини - финансови, икономически, социални, не могат да противоречат на основния закон", каза бившият 
конституционен съдия. Според Марков данък върху лихвите ще бъде конституционен само за бъдещите влогове, но не и 
за заварените. От БТПП също се обявиха против новия данък. Ако се облагат лихвите по вловете, хората трябва да 
ползват данъчно облекчение, като приспадат от годишната данъчна основа платените през годината лихви по кредити, 
гласи становище на БТПП. 
 
Вестник Труд 
 
√ Губим 2,54 млрд. лв. от безработни младежи 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1599698 
Икономиките на страните от ЕС са загубили 153 млрд. евро през 2011 г. заради младите, които не работят и не учат. 
През 2008 г. щетите са били с 33 млн. евро по-малко. Само за България равносметката е около 2,54 млрд. лв. загуба 
заради плащания от бюджета и нереализирана продукция. Това показва изследване на Европейска фондация за 
подобряване на условията на живот и труд, публикувано в понеделник. 
Според изследването около 14 млн. души между 15 и 29 години в ЕС не работят и не учат. Проучването показва 
значителни различия в отделните страни. В Холандия например неактивните млади са 5,5% от всички хора между 14 и 
29 години. В Люксембург този дял е под 7%. В България процентът на незаетите млади е един от най-високите - около 
24,6%. Заради тях страната губи над 3 на сто от БВП. По този показател държавата ни също е сред “първенците” в 
Общността. По-голямата част от щетите са заради нереализирана продукция, а не за сметка на бюджета, тъй като 
социалните плащания за безработни у нас не са високи. 
Данните за България показват, че почти половината от безработните млади са без препитание повече от година. Това 
поставя страната ни на второ място по този показател. Преди нас е само Словакия. За сравнение безработните от повече 
от година младежи във Финландия, Дания и Швеция са под 10 на сто. 
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Дългото време без препитание увеличава риска от отпадане от пазара на труда. Тези хора или спират да си търсят 
работа, или започват отново да учат. В България делът на т. нар. обезкуражени млади, които смятат, че нямат шанс да 
бъдат наети, е нараснал два пъти от 2008 г. до 2011 година. 
Според изследването повечето младежи у нас, които нито работят, нито учат, са жени. Те са високообразовани, но нямат 
трудов опит, което им пречи да бъдат наети. Не се занимават активно с нищо, но почти са се отказали да си търсят 
препитание. 
 Подобен е профилът на младите безработни в силно засегнатите от кризата държави като Кипър, Гърция, Унгария, 
Ирландия, Италия, Латвия и Полша. Във всички тези страни щетите за икономиката от неактивните младежи надхвърлят 
2% от брутния им вътрешен продукт. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Удържат данъка за лихвите на всеки три месеца 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1599674 
"Десятъкът" върху лихвите по депозити да се удържа отбанките на всеки 3 месеца, а притежателят на влога няма да 
вписва нищо в данъчната си декларация.  
Такъв вариант за администриране на "данък лихви" обсъждат депутати от ГЕРБ, съобщи за "24 часа" зам.- шефът на 
бюджетната комисия Димитър Главчев вчера. Банките ще превеждат събраните суми към данъчните без да правят 
разбивки по сметки и титуляри на влогове. Така ще се гарантира банковата тайна, увери Главчев.  
Пред "24 часа" вчера експерти прогнозираха, че основанието за начисляване на налога, изчисленията, както и размерът 
на таксата за обслужване ще се записват специално в договорите за депозит с банките. 
Новият налог ще "отхапе" и от печалбите по "стари влогове", категорични бяха вчера банкери и данъчни експерти. Така, 
те оспориха твърдения на депутати от ГЕРБ и обещанието на финансовия министър Симеон Дянков, че десятъкът щял да 
важи само за влоговете от 1 януари 2013 г. "Всяко данъчно законодателство действа на принципа доход се облага в 
момента на получаването му", бе аргументът им. Това означава че всеки депозит, чийто падеж е след 1 януари 2013 г. 
ще "отнесе" 10% данък върху дохода, генериран за срока на договора. Тези, които решат да превърнат депозита си в 
разплащателна сметки също ще загубят. Натрупаната лихва до предоговарянето ще се обложи с 10%, а остатъкът ще се 
олихвява с 0,1-0,5% като разплащателна сметка, смятат експертите.  
Единственият вариант да се пощадят старите влогове е да има изричен запис, че данъкът важи само за такива с дата на 
сключване след 1 януари 2013 г. г. Според Главчев, компромис може да се постигне, ако банките позволят 
предоговаряне и се съгласят да начислят лихвите до края на 2012 г. 
Запознати твърдят, че опозицията ще атакува текстовете точно с аргумента, че фактически данъкът ще действа със задна 
дата.  
" Банките технически ще събират данъка, а допълнителните такси са въпрос на търговска политика на всяка банка." Това 
каза вчера пред БНР шефът на Асоциацията на банките Левон Хампарцумян.  
БТПП пък предложи минимално гарантирания лимит по депозитите (в повечето банки - 500 лв. - бел ред.) да е 
необлагаем, както и да се даде право хората да приспадат от доходите си лихвите по кредити. 
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