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Вестник Труд 
 
√ Румен Гечев: Целим повече конкуренция и равнопоставеност между производителите и големите вериги 
С промените в Закона за защита на конкуренцията искаме да постигнем повече конкуренция и равнопоставеност между 
производителите в България и големите вериги. Това заяви в ефира на BTV народният представител от ПГ на КБ и зам.-
председател на Комисията по икономическа политика и туризъм Румен Гечев. Според него конкуренцията е 
задължителен елемент, за да съществува пазарът и това е заложено в основните закони на Европейския съюз още от 
създаването му. 
"Повечето държави-членки прилагат антитръстовото законодателство съвсем успешно. Този закон гарантира и 
санкциите. До 10% ще бъде санкцията към нелоялните фирми", обясни депутатът. Той припомни, че това е взето от 
законодателството на ЕС и е несериозно да се говори, че такъв вид санкция е неприложима, тъй като така се работи в 
останалите страни. Гечев бе категоричен, че пазарната регулация и конкуренцията не се самоизключват, напротив те се 
допълват. "Ако фирмите не нарушават това законодателство, естествено тези мерки няма да се прилагат. 
Чуждестранните инвеститори са добре дошли, но ако се съобразяват с нашето законодателство", каза още той. 
Борислав Гуцанов: С промените в Закона за защита на конкуренцията искаме да стимулираме българското производство 
и икономика 
БСП е на страната на производителите и потребителите, защото те повече от 20 години бяха притискани. Това заяви в 
ефира на БНТ народният представител от ПГ на КБ и зам.- председател на Комисията по регионална политика и местно 
самоуправление Борислав Гуцанов. По думите му многото ненужни такси трупат стойност на пазарната цена, която 
всички ние плащаме. 
"Така първо ние плащаме повече и второ производителите са ощетени. Всички мерки, които сме заложили в закона, 
дават възможност на българските производители да бъдат многократно по-конкурентноспособни. Така според него се 
дава възможност и за по-ниски цени, и за по-добро качество на българските стоки и не на последно място да се 
стимулира родното производство", категоричен бе депутатът. 
По думите му така ще се съживи и икономиката, което е основна цел на БСП, която тя доказва с приетите закони вече 7-8 
месеца. По думите му за значителна пазарна сила ще се счита верига с оборот над 50 милиона на година, но размерът ще 
бъде обсъден между първо и второ четене. 
Жельо Бойчев: Искаме да създадем ред в системата, който да спре нелоялните практики 
Декларирахме и вчера, че сме готови да преговаряме по всички предложения на браншовите организации. Ние искаме 
да помогнем да се създаде ред в тази система, не да създаваме проблеми. Това заяви в ефира на TV 7 народният 
представител от ПГ на КБ и член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Той подчерта, че има много 
нелоялни практики от страна на веригите към производителите. 
По думите му не можем да говорим за свободен пазар и свободна конкуренция, когато се начисляват такси, които не 
трябва да ги има. " Друго важно е, че когато на един производител на бързооборотни стоки му се забави плащане с 40-60 
дни това е стоков кредит, какъвто малките производители не могат да си позволят", каза още той. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Европарламентът реже с 80% найлоновите торбички до 2019 г. 
До 2019 г. държавите членки на ЕС трябва да намалят използването на най-замърсяващите околната среда найлонови 
торбички с 80%, гласува вчера Европарламентът на първо четене. 
За да бъде изпълнена целта е необходимо налагането на данъци, както и на търговски ограничения и забрани, които ще 
гарантират, че магазините няма да предлагат найлонови торбички безплатно. Изключение ще правят само торбичките за 
опаковане на насипни храни като сурово месо, риба и млечни продукти, гласуваха депутатите. 
Найлоновите торбички трябва да бъдат ограничени на 2 етапа. Държавите ще трябва да намалят употребата им 
наполовина до 2017 г. и с най-малко 80% след още две години. До 2019 г. торбичките, използвани за плодове, зеленчуци 
и сладкарски изделия, ще бъдат заменени с такива, изработени от рециклирана хартия, с биоразградими или с 
компостируеми торбички. Изискванията за опаковките, оползотворявани чрез компостиране, и на биоразградимите 
опаковки, също трябва да бъдат изменени, решиха още депутатите. 
Според оценка на въздействието, направена от Европейската комисия, през 2010 г. над 8 милиарда пластмасови 
торбички са били изхвърлени на боклука на територията на целия ЕС. През същата година всеки еврогражданин е 
използвал 198 пластмасови торбички, около 90 % от които са били с дебелина под 50 микрона. 
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√ България ще спори 2 години с Брюксел за 396,1 млн. eвро 
2 години може да продължи спорът между България и Европейската комисия за 396,1 млн. евро по Програмата за 
развитие на селските райони. Едва след края на процедурата ще стане ясно дали и колко пари губи страната ни. Това 
обясни вчера Светлана Александрова, и.д. шеф на дирекция “Развитие на селските райони” в земеделското 
министерство. 
Както “24 часа” първи написа, България се обяви против предложено от Брюксел решение, което би ощетило страната. 
Според него близо 400 млн. евро са поставени под риск заради пропуски по авансови и други плащания на проекти за 
периода 15 октомври 2012 г. до 15 октомври 2013 г. 
За първи път постоянните ни представители в комитета по селските райони са възразили остро и днес са гласували 
против решението. В него от непризнаване на вече направени разходи са заплашени още Румъния, Гърция, Испания, 
Белгия и Дания. 
В следващите 2 месеца ще има технически срещи и ще предоставим цялата искана допълнителна информация, каза и 
зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. Според него никой на този етап няма право да казва, че има загуба или 
спиране на пари по програмата за развитие на селските райони. 
Спорните 396 млн. евро били разплатени и възстановени на България, а сега ставало дума за счетоводното уравняване на 
финансовата година. 
Всъщност Еврокомисията не е уточнила в изпратенотоу нас писмо как точно се е получила сумата от 396 млн. Само е 
посочено, че е по проекти от мерки 123, 223, 226, 313, 321 и 322 на програмата за селските райони. Последните 2 са за 
общински проекти, а другите са т.нар. горски мерки за залесяване. 
Одиторите от “Делойт” оспорват, че по авансовите плащания на общините България е платила повече от разрешението 
до 50% от стойността на проектите. 
Проблемът се получава, защото индикативните стойности на обществените поръчки е по-голям от постигната цена после 
при търговете. Така реално се получават по-големи от 50% аванси. 
ЕК има забележки и по самите обществени поръчки на общините. С някои от тях България е съгласна. Например е 
посочено, че има спечелили търгове с гаранции от по 100 години, както и фирми, които вземат поръчката заради кратък 
срок на изпълнение, но после го удължават с анекси. Така накрая се оказва, че техните условия и цени са по-лоши от 
класираните на второ място фирми. 
Яхти вече няма да се купуват с европари. 
Около 180 проекта за купуване на превозни средства по мярката за селски туризъм ще бъдат отказани. ЕК смятат, че не 
отговарят на целите на програмата, и управляващият орган ще изпрати писмо до фонд “Земеделие” те да не бъдат 
одобрени, обясни Явор Гечев. В годините назад обаче вече били финансирани 60 проекта за коли и яхти. Сумата не била 
голяма, но можело и за тях да има проблеми с Брюксел. 
Европейската комисия не е спирала плащания за България по програмата за развитие на селските райони, заяви вчера и 
говорителят на ЕК по въпросите на селското стопанство Роджър Уайт. 
Той уточни, че в момента се извършва чисто счетоводна процедура, свързана с разходите за 2013 г., и е твърде рано да се 
спекулира дали страната ни ще загуби пари по програмата и какъв ще е техният размер: 
“Имаме нужда от още малко време, за да проверим точно какви разходи са били направени през миналата година. Това 
обаче не означава, че автоматично ще спрем плащания. Днес предстои въпросът да бъде обсъден и се надявам, че до 
няколко седмици ще бъдем в състояние да приключим тази процедура”, обясни Роджър Уайт. 
Явор Гечев, зам.-министър на земеделието: Борим се за всяко евро, да не се политизира 
-Г-н Гечев, ще бъдат ли загубени близо 400 млн. евро по програмата за развитие на селските райони? 
- Излиза най-различна информация по повод евентуални загуби. Искам категорично да кажа - на този етап никой не 
може и няма право да казва, че има загуба или спиране по програмата за развитие на селските райони. Всяка 
преекспонация и изказвания на тази тема правят лоша услуга на самата държава. 
Това, което на практика се случи, е, че на комитет по развитние на селските райони беше внесен доклад за счетоводното 
уравняване на сметките на стойност 396,1 млн. евро. Става въпрос за няколко одитни доклада от периода октомври 2012 
г. до октомври 2013 г. Това е процедура, по която се иска допълнителна информация по отношение на сигурност при 
прилагане на процедурите от фонд “Земеделие” и гарантиращи прозрачност и неспекулация на средства от програмата 
на селските райони. 
И тук ще си позволя една молба. Когато става въпрос за национални интереси, тази тема не бива да се политизира. Не си 
позволяваме в крайна сметка от наша страна да я ползваме за спекулации, въпреки че става въпрос за период, в който 
като управленски екип нямаме отношения. Ние сме длъжни да се борим за всяко едно евро от програмата за развитие на 
селските райони. 
- В спорната сума включени ли са платените в края на годината аванси на общините? 
- Не. Последното тримесечие не влиза. Но категорично не можем да се съгласим за друго освен на признаване на тези 
средства на авансовите плащания. Още повече че това е ставало в предишните 7 години. 
Продължаваме с техническите срещи. Не знаем как се формира тази сума. Остро сме възразили, дали сме нашите 
аргументи и продължаваме по процедурите. 
- Кой ще е виновен, ако се стигне до загуба на средства? 
- На практика по този доклад няма средства от периоди на друго управление освен предходното на нашето. Хайде така 
да ви кажа. 
Но това какво значение има, ако ще загубим средства? Не искам да се спекулира. Който е безотговорен като политик, да 
го говори. Не очаквайте от нас да оправдаем загуба на средства. Няма да го направим за политически цели. 
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- Кой е правил одитния доклад? 
- Одитът е от “Делойт”, но е секретен. Не можем да го предоставим. Трудно обясняваме на ЕК как така официална 
кореспонденция с министерството на земеделието изтича в медиите. (24часа) 
 
√ Чобанов: Ще вдигаме още пенсии и заплати 
Ще продължим да повишаваме пенсиите и минималните заплати. Това обеща в Министерския съвет финансовият 
министър Петър Чобанов. Министрите одобриха тригодишната бюджетна прогноза, която залага най-малката заплата да 
стигне до 450 лв. през 2017 г. Пенсиите ще се индексират по швейцарското правило. В нея е записана и повишената 
прогноза за ръст на икономиката от 2,1%,вместо 1,8%. Тя предвижда също добавките към пенсии за Великден и Коледа 
да се правят всяка година. 
Министър Чобанов смята, че няма да се наложи актуализиране на бюджета тази година, въпреки сигналите за забавен 
внос и бавното ни излизане от рецесията. Той подчерта, че кабинетът ще продължи да изпълнява социалните си 
ангажименти и че в бюджета ще се запазят 300 млн. лв. за общински проекти по публичната инвестиционна програма. 
Ще има оптимизация на администрацията, обеща още Чобанов. Държавата ще оптимизира и публичните разходи. Това е 
записано в Конвергентната програма за периода 2014-2017 г., която предвижда ефективно управление на бюджетните 
пари. 
През 2015 г. България ще бъде домакин на редовните срещи на групата държави в МВФ и Световната банка. България 
вече е била домакин на такава среща през 1999 г. 
 
√ Явор Гечев: Няма спиране на средствата по програмата за развитие на селските региони 
"Няма спиране на средствата по програмата за развитие на селските региони и всяко едно такова изказване, прави лоша 
услуга на държавата". Това заяви зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. 
Той подчерта, че в момента земеделското министерство се старае да запази всеки един лев и призова, когато се говори 
за национални интереси, темите да не се политизират. 
Заместник-министърът на земеделието каза още, че в одитния доклад са констатирани слабости, но с някои от тях 
ведомството не е съгласно. 
"Искаме допълнителна информация и претендираме, че процедурите в Държавен фонд земеделие са спазени. Не сме 
съгласни с констатациите, свързани с авансовите плащания, както и по отношение на гаранционния фонд", заяви Гечев и 
допълни, че по отношение на обществените поръчки са констатирали слабости и Министреството на земеделието и 
храните и Държавен фонд земеделие работят по тяхното отстраняване. 
Гечев обясни, че от Министреството на земеделието и храните ще изпратят и писмо до Държавен фонд земеделие, в 
което ще заявят, че проектите за закупуване на транспортни средства като джипове, трябва да бъдат спрени. 
"Досега проекти за закупуване на транспортни средства са одобрявани и затова трябва да очакваме ново питане от 
страна на ЕК", подчерта още Гечев. 
Гечев каза, че на ЕК не признава изразходването на 396 млн. лв. по Програмата за развитие на селските региони, а 
забележките са за периода октомври 2012 г. до октомври 2013 г. Средствата са преведени и платени, но не са 
осчетоводени в баланса. От ЕК са поставили питания и очакват обяснения. След като ги получат ще се пристъпи към 
уравняване, а не към спиране на средства. 
Според Гечев на практика забележките се отнасят за мерките, по които са отпускали средства предишните управляващи. 
"Засега ще има период с около 180 проекта, които няма да бъдат платени, защото по тях за закупени яхти и джипове", 
уточни Гечев и повтори, че до загуби на средства от националния бюджет няма да се стигне. 
 
√ Петър Чобанов: Правителството съчетава социалните и инвестиционните приоритети 
Документите, които бяха приети от правителството, показват изпълнението на конкретните ни ангажименти и 
приоритети в социалната и инвестиционната сфера. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов на 
пресконференция, след като Министерският съвет одобри Средносрочната бюджетна прогноза (СБП) за периода 2015 – 
2017 г., актуализацията за 2014 г. на Националната програма за реформи (НПР) и Конвергентната програма.И трите 
документа са част от т. нар. „Европейски семестър“, съобщават от пресцентъра на правителството. 
Министър Чобанов допълни, че в СБП е заложено увеличаване на минималната работна заплата и увеличението на 
пенсиите по „швейцарското правило“. Според него през 2015 г. ще бъдат увеличени и надбавките за деца с увреждания, 
ще бъде предоставен по-голям ресурс на приемните семейства, както и ще се работи за разширяване на възможностите 
и капацитета на Националния план за заетостта. Министърът на финансите допълни, че ще бъдат заделени и 100 млн. лв. 
в бюджета за следващата година, които ще бъдат предназначени за великденски и коледни надбавки за пенсионерите. В 
НПР е поставен акцент за засилване на социалните аспекти на политиките, борбата с младежката безработица, 
подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест, увеличаване на събираемостта на 
приходите, уточни Чобанов. 
В инвестиционното направление на правителството през 2015 г. са предвидени отново 300 млн. лв. за общински проекти 
по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, както и допълнителен лимит от 100 
млн. лв. по отношение на държавни инвестиционни заеми, които да помогнат за успешното завършване на проекта 
„Транзитни пътища V“. Mинистър Чобанов заяви, че основното послание, което отправят трите документа е, че 
правителството „продължава стратегията да прилага в действителност фискална дисциплина, която обаче да е съчетана и 
с ускоряване на икономическия растеж и да включва в себе си уязвимите социални групи и да води до намаляване на 
регионалните различия“. 
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Министърът на финансите припомни, че за пръв път в края на 2013 г. за последните няколко години дефицитът на касова 
основа е по-висок от този на начислена основа. Той уточни, че това се дължи на нормализирането на възстановяването 
на ДДС, като от средата на миналата година то се извършва по поредността на постъпилите заявления, плащанията по 
европейските програми, включително и в края на годината, както и на изчистването на забавени задължения. 
Петър Чобанов коментира, че данните за миналата година са чистият фискален резултат, който е постигнат без 
задържане на ДДС и други плащания от страна на държавата. Той уточни, че през тази година са предприети и структурни 
промени с цел повишаване на данъчните приходи, като например въвеждането на фискалния контрол, режима на 
обратно начисляване на ДДС и мерки, за събиране на декларирани, но невнесени задължения. С новия устройствен план 
на Агенция „Митници“ бяха централизирани мобилните групи, а в техния състав бяха включени представители и на други 
институции, което вече дава ефект по линия на по-високата разкриваемост на наркотични средства и на задържаните 
количества акцизни стоки. 
 
√ Еврокомисията: Няма спрени плащания към България 
Европейската комисия не е спирала плащания за България по Програмата за развитие на селските райони. Това заяви за 
БНР говорителят на комисията по въпросите на селското стопанство Роджър Уейт по повод разпространените у нас 
информации за загуба на стотици милиони евро по тази програма. 
По думите на Уейт в момента се извършва чисто счетоводна процедура, свързана с разходите за 2013 година и е твърде 
рано да се спекулира дали страната ни ще загуби пари по програмата и какъв ще е техният размер. 
"Имаме нужда от още малко време, за да проверим точно какви разходи са били направени през миналата година. За 
този период България е похарчила 396 милиона евро по програмата за развитие на селските райони и от счетоводна 
гледна точка все още не можем да приключим процедурата по одобряване на разходите. Това обаче не означава, че 
автоматично ще спрем плащания. Днес предстои въпросът да бъде обсъден и се надявам, че до няколко седмици ще 
бъдем в състояние да приключим тази процедура", каза Роджър Уейт. 
 
√ МЗХ с пресконференция за усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 
Ръководствата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) ще дадат 
извънредна пресконференция от 14:30 часа, съобщиха от пресцентъра на министерството. Поводът е усвояването на 
средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Взимаме по 100 лв. като втора пенсия 
Спестяванията ни за старини в частни фондове гонят 7 млрд. лв. 
Средно по около 100 лв. на месец ще получават първите пенсионери, които ще имат право на допълнителна пенсия от 
частните фондове след около 10 години. Това показва грубата сметка, базирана на данните за средните суми в личните 
ни партиди според статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН). В момента хората на възраст между 50 и 54 г. са 
спестили по около 2200 лв. При положение, че до навършване на пенсионна възраст те имат да поработят поне още 12-
13 г. би трябвало сумата да се удвои. Така, ако дадено лице има натрупани около 5000 лв. в частен фонд, когато прекрати 
активната си трудова дейност, от фонда ще му изплащат по около 100 лв. на месец към пенсията от НОИ, показват 
калкулатори на пенсионните дружества. Цифрата е валидна, ако човекът си пусне срочна пенсия за 5 години. Ако срокът 
бъде увеличен на 10 години, месечната сума пада на около 50 лв. При желание на осигурения да получава безсрочна 
пенсия от частния фонд, на месец ще може да разчита на около 25 лв. Осигурявалите се на по-високи заплати естествено 
са натрупали по-големи суми. Така при пенсиониране те ще могат да взимат и по 200-300 лв. допълнителна пенсия. 
Към края на 2013 г. работещите българи са натрупали близо 7 млрд. лв. за старини, сочат данните на КФН. Увеличението 
спрямо 2012 г. е с близо 1,3 млрд. лв. Пенсионноосигурителните дружества отчитат печалба за 2013 г. от 36,915 млн. лв., 
което представлява ръст с 16,6%. 
 
√ Работната заплата - основен източник на доход за българите 
Разходите за жилище, вода, електроенергия и горива се увеличават през последната година с 1.8% 
София. Работната заплата продължава да е основен доход за домакинствата в страната. Това показват данни на 
Национален статистически институт (НСИ), цитирани от БГНЕС. 
През 2013 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 814 лв., което е с 11.3% повече спрямо 2012 
година, обясняват от института. И уточняват, че през миналата година работната заплата формира 53.1% от общия доход 
на домакинствата, а през 2012-а - 52.7%. 
В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата се увеличава. Докато през 2013-а домакинствата 
са разполагали средно на лице с 2 557 лв., получени от работна заплата, през 2012 г. тези средства са възлизали на 2 281 
лв., тоест доходът от работна заплата се е повишил с 12.1%, става ясно от данните. 
Пенсиите продължават да са втория по значимост източник на доходи за българските домакинства през изминалата 
година. Те формират 25.5% от общия доход на домакинствата, докато през предходната година техният дял е 26.7%. 
Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при 
безработица) формират 28.5% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г., а през 2012 г. този дял е 
30.1%. През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство е приблизително на нивото от 2012 
г. и е 1.6% от общия доход на домакинствата, смятат от НСИ. 
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4 466 лв. средно на лице са изразходвали българските домакинства през 2013-а, което е с 10.1% повече от 2012 г. За 
храна са отишли 1 480 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход 
намалява от 33.4% през 2012 г. на 33.2% през 2013 година. 
Разходите за жилище, вода, електроенергия и горива се увеличават през последната година с 1.8% спрямо 2012 година. 
Увеличение има и при разходите за здравеопазване (с 9.9%), за транспорт (с 19.2%) и съобщения (със 7.3%). 
Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава в границите на 3 - 4%. Разходите за свободно време, 
култура и образование варират в границите на 4 - 5%. Разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия са 4.0%. 
Делът на разходите за облекло и обувки достига 3.5% през 2013 година. 
Консумацията на хляб и тестени изделия на домакинствата през последната година е намаляла с 3.3 кг и през 2013 г. тя е 
достигнала 97.8 кг средно на лице. Повишава се консумацията на безалкохолни напитки, риба, плодове, зеленчуци, месо 
и месни произведения, прясно мляко, сирене, кашкавал и яйца. Известно понижение се наблюдава при консумацията на 
кисело мляко и картофи. Увеличава се и потреблението на алкохолни напитки от 26.3 л през 2012 г. на 27.1 л на лице от 
домакинство през 2013 година. Намалява потреблението на цигари от 601 бр. на лице през 2012 г. на 596 бр. през 2013 
година, заключват от института. 
 
√ 18% от българите нямат достатъчно стаж за пенсия 
София. На 18% от българите не им достига осигурителен стаж, за да се пенсионират, въпреки че са достигнали пенсионна 
възраст. Това показват данни на Националния осигурителен институт. 
За да могат да получават пенсия, те трябва да изчакат да навършат 65 години и осем месеца и трябва да са се 
осигурявали поне 15 години. Много от българите обаче нямат нужните години. 
Причината за недостигащия стаж на хората е това, че дълго време са били без работа. За да се пенсионират нормално, 
жените трябва да са се осигурявали близо 35 години, а мъжете около 38, смятат експерти. 
През 2013-а българите, на които не са им достигнали годините с внасяни пенсионни осигуровки, са се увеличили с 2,1% 
спрямо 2012 г. 
6823 са българите над 65-годишна възраст, които са получили първа пенсия за осигурителен стаж и възраст през 
миналата година. Сред тях има и 16 души над 80-годишна възраст, както и 27 над 75 години, обясняват още от НОИ, 
цитирани от БГНЕС. 
 
Вестник Преса 
 
√ Над 254 000 бедни с пролетна добавка от 30 лв. 
Кабинетът реши да даде в края на отоплителния сезон добавка на най-бедните и бяха заделени 8,3 млн. лв 
254 004 души получиха еднократна помощ преди Великден от 30 лв., съобщиха от Агенцията за социално подпомагане 
(АСП). Кабинетът реши да даде в края на отоплителния сезон добавка на най-бедните и бяха заделени 8,3 млн. лв. 
Добавката е за 246 315 души, които са получили енергийни помощи за сезон 2013/2014, и за безработни, на които те са 
били отказани, защото нямат 6-месечна регистрация в бюро по труда. Пари ще получат и 2691 лица, чийто  доход 
надскача с до 10 лв. определените от държавата летви за достъп до подпомагане. 
Отчетът на агенцията за 2013 г. показва увеличение на хората на месечни помощи. През м. г. те са 49 921 души - с 0,5% 
(242 души) повече спрямо 2012 г. Сериозно завишение има и на бедните, които получават средства за отопление. За 
сравнение - през сезон 2012/2013 те са били 210 711. 
 
√ Обсъждат вдигането на вноските за пенсия 
Още 262 млн. лв. приходи в НОИ, ако осигуровката се повиши с 1,2% 
Възможността за повишение на вноските за пенсия ще обсъжда комисията по осигурителни отношения към тристранката 
на 24 април, научи „Преса“. Вече са готови сметките за финансовия ефект от исканията на синдикатите и бизнеса. Очаква 
се в Държавното обществено осигуряване (ДОО) да влязат допълнителни приходи от 262 млн. лв., ако вноската за пенсия 
се увеличи с 1,2%, както предлага „Подкрепа“. 
В момента тази вноска е 17,8%. Тя се дели в съотношение 60:40 между работодателя (9,9%) и служителя (7,9%). 
Синдикатите искат, ако тя се вдигне, това съотношение да се запази. Бизнесът обаче настоява то да стане 50:50. 
Планираните приходи от осигуровки за 2014 г. са 4,422 млрд. лв. Те обаче не стигат, за да се плащат парите за старини 
(8,147 млрд. лв.) и близо 45% идват от бюджета - т.е. от данъци. 
Министърът на труда Хасан Адемов поиска социалните партньори да му пратят предложенията си за промени в 
осигурителната система, а експертите в Националния осигурителен институт (НОИ) да направят разчетите. Вече стана 
ясно, че 198,3 млн. лв. допълнителни приходи ще донесе повишаването на вноската за безработица с 1%, както гласи 
друго искане на КНСБ и „Подкрепа“. Ако пък се изпълни настояването на работодателите да не плащат три дни болнични 
на служителите, а само първия, ще трябват допълнително 56,5 млн. лв. 
„Очакваме правителството да направи план за преодоляване на дефицита в ДОО“, коментира главният икономически 
експерт на „Подкрепа“ Николай Николов. В същото време Асоциацията на индустриалния капитал отдавна иска 
осигуровката за болест и майчинство да се намали от 3,5%, колкото е сега, на 3%. Това ще доведе до увеличение на 
дефицита със 102,7 млн. лв. 
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Вестник Класа 
 
√ Анализатори и бизнесмени: Пловдив става индустриалната столица на България  
„Тракия икономическа зона“ трябва да е във фокуса на чуждите и българските инвеститори, подчерта Георги Стоев от 
Индъстри Уоч на конференция в града под тепетата 
Пловдив се превръща в столицата на индустрията в България. Този лайтмотив прозвуча в повечето изказвания по време 
на днешната конференция „Българската индустрия: мисия възможна“ в Новотел Пловдив, на която участие взеха 
заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева,Светослав Младенов – директор на Българската 
асоциация за инвестиции и мениджърите на структуроопределящи предприятия, арх. Илко Николов, председател на 
Общински съвет Пловдив. Първи тон в тази насока даде Ираван Хира, председател на Българския форум на бизнес 
лидерите, организатор на събитието. Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев обясни защо Пловдив може да се смята за 
индустриална столица – в района на втория по големина български град се намира един от най-мащабните 
икономически проект на страната - Тракия икономическа зона. Този проект бе представен на 50 от най-значимите 
китайски фирми по време на българо-китайския бизнес форум „Пловдив – Шънджън: Сътрудничество и инвестиции 
2014“, който се проведе в края на март, припомни инж. Тотев. 
Според градоначалника фокусът е не реиндустриализация, а високотехнологична индустриализация. Именно такава 
може да се постигне в района на Пловдив, благодарение на високообразованите кадри, които излизат от 9-те висши 
учебни заведения. 
Икономическият анализаторът Георги Стоев, управляващ директор на Индъстри Уоч, посочи факти, в подкрепа на 
твърдението, че Пловдив става индустриалната столица на страната. 67 500 души в Пловдивска област са заети в 
преработващата промишленост, което е повече от София, повече от Варна и Бургас, взети заедно. Бройката на тези хора 
нараства през последната година, докато в останалата част от икономиката се свива. 51 процента от произведената бруто 
продукция в Пловдивска област идва от преработващата промишленост, като е ясно, че профилът е индустриален. 
„Инвеститорите идват тук, защото е изградена инфраструктурата за индустриални инвестиции – земя със сменен статут, 
логистика, работна ръка, добра демография, съдействие от местните власти. Ясно е казано на инвестира, че е добре 
дошъл. Когато външен или локален предприемач погледне към България като място за инвестиции, то неговият поглед 
трябва да е фокусиран върху „Тракия икономическа зона“, категоричен е икономистът Георги Стоев. 
Повече от 100 чужди и български инвеститори вече са построили тук своите производствени, логистични и търговски 
бази, подчерта в презентацията на зоната доц. д-р инж. Никола Добрев. Председателят на Съвета на  директорите на 
КЦМ 2000 АД и управител на „Тракия икономическа зона“ припомни, че в ТИЗ са включени 6 индустриални зони, като 
една от тях – „Марица“ е първата индустриална зона в България. 10 700 000 кв.м площ обхваща „Тракия икономическа 
зона“ и в нея досега са инвестирани над 1 милиард евро. ТИЗ се осъществява от „Сиенит Холдинг“ и „КЦМ 2000“ с 
подкрепата на 9 общини. Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи и 
Стамболийски подписаха през март меморандум  за сътрудничество при развитие на икономическия проект. 
„Да произвеждаме повече стоки за износ, да осигурим преработване на местната селскостопанска продукция, с което да 
развием агро сектора до краен продукт,  да активираме инвестициите в индустрията и така естествено да стигнем до най-
върховия момент на индустриализацията – развитие на икономиката чрез развитие на знанието“, посочи основните цели 
на „Тракия икономическа зона“ инж. Никола Добрев.  
„През последните години в България се развиха търговията и услугите, позабравихме индустрията, за разлика от Чехия, 
например“, припомни модераторът на конференцията Максим Бехар, управител на МЗ Комюникейшънс Груп. 
„Как държавата може да подкрепи инвеститорите при изграждането на техническата инфраструктура на зоната“, попита 
Владимир Зайков, оперативен мениджър на промишлено-търговска зона „Куклен”, част от ТИЗ. 
„Държавата подкрепя инвеститорите клас „А“. Досега обаче държавата не е дала определение на структурата, на 
понятието „индустриална зона“, това става сега в новия правилник за насърчаване на инвестициите“, отговори Светослав 
Младенов, директор на Българската агенция за инвестиции. 
Но никой не можа да отговори на въпроса на Румен Цонев, главен изпълнителен директор на „КЦМ 2000“, защо 
разходите за електроенергия за производството у нас са най-високи в цяла Европа. „Металургичната промишленост дава 
20 процента от износа на България. Но именно предприятията в нея, големите енергийни консуматори, са поставени в 
ситуация да ползват ток по-скъп, отколкото в съседна Гърция, например, за която България изнася електроенергия. Всяка 
държава в ЕС по някакъв начин се опитва да намери равновесие между собственото си производство и цената на 
електроенергията за производителите, само ние не го правим“, констатира г-н Цонев.   
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Спестяванията на българите се увеличават през 2013 г. 
Социалните трансфери формират над една четвърт от доходите на домакинствата 
Под 400 лв. на човек са спестявали българите през 2013 г., показват данните на Националния статистически институт 
(НСИ) за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за миналата година. През изминалите 12 месеца ръстът 
на доходите на домакинствата е бил малко по-висок спрямо този на разходите – съответно 11.25% и 10.05%. Това води и 
до увеличаване в средния обем на спестяванията до 348 лв. на човек при 269 лв. година по-рано. Увеличението е 
първото от 2010 г. насам. 
Под 400 лв. на човек са спестявали българите през 2013 г 
Откъде идват доходите 
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Основната част постъпленията в бюджетите на населението продължава да идва от работната заплата, чийто 
относителен дял в общия доход нараства до 53.1% (спрямо 52.7% преди година). Средният доход на човек от заплата се 
увеличава до 2557 лв. при 2281 лв. година по-рано. Статистиката обаче отчита свиване на средствата, които 
домакинствата получават от предприемачество. 
Над една четвърт от общия доход (28.5%) продължава да се формира от социални трансфери, каквито са пенсиите, 
семейните добавки за деца, социалните помощи, стипендиите и обезщетенията при безработица. За сравнение, преди 
година доходите, идващи от държавния бюджет, са били 30.1%. Най-голям от тях е обемът на пенсиите, които остават 
втория по значимост източник на доходи за домакинствата и през миналата година формират 25.5% от общия доход (при 
26.7% година по-рано). 
За какво се харчи 
Разходите за храна остават основно перо в бюджетите на домакинствата, но относителната им тежест отново се свива, 
макар и минимално. През 2013 г. за хранителни стоки са отивали 33.2% от изразходваните средства при 33.4% през 
предходната година. Така за поредна година се запазва тенденцията на намаляване на относителната им тежест. В 
номинално изражение обемът им расте с 9.23% за година до 1480 лв. средно на човек. 
Същевременно статистиката показва по-силен темп на нарастване на разходите за свободно време, културен отдих и 
образование – с 20.96%, както и на тези за облекло и обувки и за транспорт. Ръст има и в средния обем на средствата, 
похарчени за здравеопазване (9.91%), за жилищно обзавеждане и поддържане на дома (16.03%) и за жилища, вода, 
електроенергия и горива (с 1.77% за година). 
От НСИ обаче отбелязват, че относителната тежест на отделните видове разходи се запазва сравнително непроменена. 
Така например средствата, изхарчени за жилищно обзавеждане, остават в рамките на 3-4% от общия обем, а разходите 
за свободно време, култура и образование са от порядъка на 4-5%. Тези за облекло и обувки достигат 3.5% през миналата 
година. 
 

 
 
 
√ Ремонт на правилата за определяне на глоби по европроекти 
Въвеждат се по-строги санкции, разширява се обхватът на нарушения, гарантират се и някои от правата на 
бенефициентите 
Глоба от 100% върху сумата по европроект ще се налага при нарушение, което облагодетелства определен участник или 
участници или когато нарушението е свързано с измама. Това гласят нови правила за налагане на финансови корекции на 
бенефициентите, публикувани за обществено обсъждане. 
Глобата ще е върху реално усвоените пари 
Промените в методологията са свързани с решение на Европейската комисия от края на миналата година, което влезе в 
сила веднага за всички страни членки и ще се прилага както за бъдещи, така и за вече сключени договори. В момента 
най-тежката глоба от 100% се налага в случаите, когато грубо са нарушени условията за прозрачност (няма обявление за 
обществена поръчка например) или при заобикаляне на определени разпоредби в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП). Сега дори и при формално спазване на условията по ЗОП проверяващите могат да предложат глоба от 100% при 
констатирана злоупотреба. 
Новите правила предвиждат още глобата да се налага върху реално усвоените от бенефициента пари, а не върху сумата 
по договор. Бенефициентът освен това ще има право да поиска изслушване пред договарящия орган, когато получи отказ 
за отмяна на глобата или размерът й се промени по неблагоприятен начин. 
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Задължително става изпращането на покана до бенефициента за доброволно изпълнение (а не алтернативна 
възможност, както предвижда сега действащата методология). Ако сумата не се възстанови в 14-дневен срок от датата на 
поканата, договарящият орган може да си прихване дължимото от последващи плащания, да упражни правата си по 
издадени обезпечения или да инициира принудително изпълнение пред Националната агенция по приходите. 
Суматоха с новите правила 
На първо място, изменението е продиктувано от необходимостта да се съобрази налагането на финансовите корекции с 
решение на Европейската комисия, прието миналата година, което противно на всички правни норми влиза в сила 
веднага, включително по отношение на стари договори. "Въпросът, който възниква, е как ще се процедира, ако 
контролни органи сега проверят договори, сключвани, да кажем, 2010 или 2011 г., по които има плащания след 
приемането на този нов ценоразпис", коментира пред "Капитал" източник от една от оперативните програми. "Нямаше 
да е проблем, ако новата таблица (в документа има таблица с размера на финансовите корекции за различни 
нарушения) беше с малки изменения спрямо старата, но за съжаление тя не е и в някои отношения дори е много по-
строга", коментира още той. В текстовете отсъства указание как се урежда въпросът с приложимостта по отношение на 
стари договори и заварени положения. 
Критиките към новите правила са основно заради това, че могат да създадат допълнителен хаос и отново не уреждат 
въпроса с обжалванията на наложени санкции и съдебния контрол върху корекциите. Размита остава отговорността на 
изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС", които предлагат глобите. "Предложенията" обаче се оказват 
императивни за управляващите органи на оперативните програми, а последствията са за тяхна сметка. Ако 
управляващият орган наложи глоба, която се обжалва в съда от дадена община по реда на Гражданско-процесуалния 
кодекс – при съдебно решение в полза на общината разходите ще са за сметка на управляващия орган. 
 
Част от нередностите и глобите към тях 

Липса на публикувано обявление 
  

100% или 25% 
  

Незаконосъобразно разделяне на поръчката 
  

100% или 25% 
  

Необосновано заобикаляне на открита процедура по ЗОП за 
поръчки в областта на отбраната 
  

От 5 до 100% 
  

Неспазване на сроковете за получаване на оферти 
  

От 2 до 25% 
  

Незаконосъобразно договаряне с обявление 
  

От 5 до 25% 
  

Отстраняване на оферти с необичайно ниски цени 
  

25% 
  

 
√ Инфлацията в еврозоната остава опасно ниска 
ЕЦБ е готова да предприеме неконвенционални мерки, за да се избегне дефлация 
Резкият спад на инфлацията в еврозоната през март до най-ниските нива от ноември 2009 г. бе потвърден от 
окончателните данни на Евростат. Нарастващата опасност от изпадане на региона в дефлация увеличава натиска върху 
Европейската централна банка да предприеме мерки, но на последното си заседание институцията реши да не прави 
промени в паричната си политика. 
На годишна база нивото на инфлацията във валутния съюз е спаднало до 0.5% през миналия месец спрямо 0.7%, 
отчетени през февруари. Това е значително под заложената от ЕЦБ цел за ръст на потребителските цени с темп от 2 на 
сто. В целия Европейски съюз нивото на инфлация е било 0.6% спрямо 0.8% през февруари. 
Страни с дефлация  
Негативни нива на инфлация вече се наблюдават в осем страни в ЕС, като в това отношение водеща е България (-2%), 
следвана от Гърция (-1.5%), Кипър (-0.9%), Португалия и Швеция с по -0.4%, Испания и Словакия с по -0.2% и най-новата 
членка на съюза Хърватия с -0.1%. Най-висока инфлация през март е отчетена във Великобритания – 1.6 на сто, следвана 
от Малта и Австрия с по 1.4%. В най-голямата икономика в региона - Германия, потребителските цени са нараснали с 0.9% 
на годишна база. 
Най-значителен ръст на цените в еврозоната се наблюдава при тютюневите изделия и заведенията – 0.08%, следвани от 
млякото и млечните продукти с 0.06%. Същевременно горивата и транспорта са поевтинели с 0.24 на сто, а 
телекомуникациите - с 0.1%. Понижение има и при цените на горивата за отопление. Основната инфлация в еврозоната, 
при чието отчитане се изключват по-нестабилните цени на енергията, храната, алкохолните и тютюневите изделия, е 
спаднала до 0.7% спрямо 1% през февруари. Предварителните оценки бяха за по-слаб спад до 0.8%. Цените на 
индустриалните стоки са се покачили с 0.2% през март спрямо 0.3% за предишния месец. 
Позиция на ЕЦБ 
Инфлацията в еврозоната остава под нива от процент вече шести пореден месец. ЕЦБ определя тази тенденция като 
опасна и се очаква да предприеме нови мерки, след като през миналата година понижи основния си лихвен процент до 
рекордно ниското ниво от 0.25%. Представители на банката заявяват, че тя е готова да предприеме и по-
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неконвенционални мерки, за да противодейства на дефлационния натиск. Президентът на институцията Марио Драги 
посочва като една от причините за ситуацията силното евро, което прави вноса по-евтин и понижава цените на стоките и 
услугите в региона. През последните 12 месеца единната валута е поскъпнала с над 5% спрямо щатския долар. 
 
√ Китайският икономически растеж очаквано се забавя 
Статистиката показва нарастваща роля на потреблението за сметка на индустрията 
През първото тримесечие китайската икономика е нараснала с най-бавния темп от година и половина, но все пак повече 
от очакванията, съобщава Reuters. Според данните на Националната статистическа служба брутният вътрешен продукт на 
втората най-голяма икономика в света е нараснал със 7.4% на годишна база през периода. Това надминава средните 
прогнози за ръст със 7.3%, но представлява забавяне спрямо 7.7%, постигнати през последеното тримесечие на миналата 
година. 
Икономически стимули  
Данните ще дадат основание на Пекин да не предприема мащабни мерки за стимулиране на икономиката, чийто 
забавен ръст е очакван ефект от от предприетите реформи. "Забавянето на икономическия растеж е отражение на 
течащата трансформация на икономическия модел. Няма фундаментална промяна в положителната посока, в която се 
развива икономиката", заявяват от статистическата служба. На тримесечна база ръстът на икономиката е 1.4%, което е 
най-ниското ниво от две години. 
Пекин е заложил цел икономическият растеж през 2014 г. да се задържи на ниво 7.5%. Наскоро властите обявиха 
ограничен пакет от мерки за поддържане на икономиката, включващи удължаване на съществуващи данъчни 
облекчения за малките фирми и ускоряване на програмата за строителство на железопътни линии. Китай се стреми да не 
прибягва до по-значително разхлабване на паричната политика, за да не влоши проблемите със свръхкапацитета и 
задлъжнялостта на фирмите. "Политиците, изглежда, се чувстват комфортно с текущите нива на растеж. На този фон е 
съмнително, че ще прибегнат до по-значителни мерки за стимулиране на икономиката", коментира Джулиан Евънс 
Причард, икономист в сингапурското бюро на Capital Economics. 
Успешни реформи  
Последните статистически данни показват, че Китай, изглежда, постига напредък в усилията си за стимулиране на 
вътрешното потребление и намаляване на зависимостта от износа и инвестициите. Продажбите на дребно за 
тримесечието са надминали значително прогнозите и са се увеличили с 12.2%, докато индустриалното производство е 
нараснало с 8.8 на сто, което е в рамките на очакваното. 
"Разрастването на разликата между производството и търговията на дребно показва, че наистина има прехвърляне на 
зависимостта от тежката индустрия към потреблението", отбелязва Анет Бийчър, анализатор в TDSecurities. Инвестициите 
във фиксирани активи през тримесечието са нараснали със 17.6% на годишна база, което отговаря на най-ниските 
прогнози. Секторът на услугите, който включва и търговията, отговаря за 49% от брутния вътрешен продукт през 
тримесечието, задминавайки дела на индустрията с 4.1%. Фирмите от сектора вече са най-големият работодател в Китай. 
Повечето данни за икономиката, публикувани през последните месеци сочеха, че забавянето на растежа може да е по-
силно от очакванията. През март износът спадна за втори пореден месец, а паричното предлагане отчете най-слабото си 
нарастване от едно десетилетие. Индексите на мениджърските поръчки в производството също показват забавяне. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Пенсионните компании с 16% ръст на печалбата 
Увеличава се броят на осигурените за втора пенсия 
Управляват 6,8 милиарда лева 
Пенсионноосигурителните дружества са завършили 2013 г. на печалба от 36,915 млн. лв. В сравнение с 2012 г. това е 
увеличение с 16,6%, показват окончателните резултати от дейността по допълнителното пенсионно осигуряване за 
миналата година. Според тях приходите им са били в размер на 130,127 млн. лв., което представлява увеличение с 14,6% 
в сравнение с отчетените приходи през 2012 г. 
Към края на миналата година осигурените в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, 
доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 188 165 лица, което представлява нарастване с 95 663 
лица, или с 2,34 на сто спрямо осигурените към края на 2012 г. 
В най-масовите – универсалните, фондове са 3,3 млн. от всички клиенти. В тях се осигуряват работещите на трудов 
договор, които са родени след 31 декември 1959 г. 262 хил. души се осигуряват за втора пенсия в професионалните 
фондове. Техни клиенти са работещите при тежки и вредни за здравето условия. 
С леко намаление на броя на клиентите завършват миналата година доброволните фондове, които към края на 2013 
година наброяват близо 590 хиляди души. 
Чистите активи, акумулирани в пенсионните фондове, към края на 2013 година са стигнали 6,8 милиарда лева. 
На годишна база те са скочили с близо една пета, или с 1,1 милиарда лева, което е впечатляващ ръст. 
Чистите активи представляват реално натрупаните пари по сметките на осигурените – постъпилите вноски за новите 
клиенти и натрупаната доходност върху всички инвестирани пари минус удържаните от пенсионните компании такси. 
Такива се удържат от всяка осигурителна вноска, както и върху получената доходност. 
От общата сума на чистите активи на универсалните фондове се падат 5,46 млрд. лв. 
За година те бележат ръст от 940 млн. лв. 
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В професионалните фондове по партидите на клиентите има 659 млн. лв., което е с 90 млн. лв. повече в сравнение с края 
на 2012. При доброволните фондове също се наблюдава ръст на нетни активи въпреки спада в броя на клиентите. Той е 
от 54 млн. лв. до 674 млн. лв.  
 
Списание Мениджър 
 
√ Максималният осигурителен доход скача до 3 000 лв. 
През следващите три години максималният осигурителен доход ще се повишава плавно и ще достигне 3 000 лв. през 
2017 г. В момента таванът на осигурителния доход е 2 400 лв., за догодина се очаква да бъде 2 600, а през 2016 г. - 2 800 
лв. Това е записано в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., която правителството прие днес. 
Целта на средносрочната бюджетна прогноза е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване 
постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, 
справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”. 
Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за 
постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към 
подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на 
административната тежест. 
Разработената бюджетна прогноза съдържа допусканията за развитието на националната и световната икономика, 
включително макроикономически сценарии, описание на приоритетите на политиките на правителството, информация 
за последната отчетна година, за текущата година и прогнозата за основни бюджетни показатели за следващите три 
години. Определят се и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните 
взаимоотношения за следващите три години. 
Предвижданата в средносрочен период благоразумна фискална политика на намаляване на бюджетния дефицит с 
умерени стъпки е израз на управленската воля за спазване на фискалната и бюджетна дисциплина. Заложената фискална 
позиция за периода 2015-2017 г. е дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,5% от БВП за 
2015 г., 1,1% от БВП за 2016 г. и 0,9% от БВП за 2017 г. Общото ниво на приходите по КФП за периода 2015-2017 г. се 
предвижда да бъде в рамките на 37-38% от БВП, като разходите по КФП за 2015 г. са на ниво от 39,6% от БВП, а за 2016 г. 
и 2017 г. са съответно 38,3% от БВП и 37,9% от БВП с цел осигуряване на постепенно намаляване на дефицита в 
средносрочен план. 
Приоритет на социалната политика през следващите три години е повишаване на жизненото равнище на населението. 
По отношение на мерките на пазара на труда ще продължат да действат активното подпомагане за намирането на 
работа, особено на групите в неравностойно положение. Ще продължи действието и на европрограмата „Гаранция за 
младежта” и съответно подпомагане наемането на младежи, завършили наскоро университет и без практически опит. 
По отношение на пенсионната политика ще продължи осъвременяването на пенсиите чрез прилагането на 
„швейцарското правило”. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. се предвижда заделянето на 
резерв за социални мерки в размер на 100 млн. лв. за обезпечаване на допълнителни великденски и коледни добавки 
към пенсиите. 
 
Investor.bg 
 
√ Отпадат спорни текстове в Закона за здравното осигуряване? 
Промени в Закона за здравето въвеждат създаването на електронни здравни досиета 
Поправките в Закона за здравното осигуряване, предложени от Министерството на здравеопазването преди около 
месец, бяха одобрени от кабинета на днешното заседание. 
Някои от предложенията, които бяха посрещнати критично от фармацевтичния бранш и лекарското съсловие, не са сред 
предлаганите за одобрение на парламента. Става въпрос за заплащането на надлимитните дейности на болниците, както 
и заплащането от НЗОК на онколекарства, само ако за тях е договорена отстъпка. 
Министерският съвет предлага закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране, откриването на ново лечебно 
заведение само след разрешение на министъра още на ниво инвестиционно намерение, както и промените, засягащи 
здравната карта. 
С измененията в Закона за здравното осигуряване се връща договорното начало при определянето на методиките за 
остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда 
за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ. Възстановяват се и 
арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица в случай на констатирани нарушения на 
Националния рамков договор (НРД). 
Създава се законова база за изграждането и поддържането от министъра на здравеопазването на Национална здравна 
информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за пациента. 
„Информационната система включва електронните здравни досиета на гражданите и всички публични регистри, 
информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от МЗ и неговите 
второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, НЗОК и от лицензираните застрахователни 
дружества. Пациентите ще имат безвъзмезден достъп до електронните си здравни досиета. Всички български граждани 
ще притежават електронни здравни карти, издавани от Националния център за обществено здраве“, пише в решението. 
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Предлагат се и промени, свързани с дейността на здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, 
социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца. Създава се възможност в тях да се извършват дейности, 
свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. За първи път се предлага 
въвеждането на правила за създаването и функционирането на структури, които да предоставят интегрирани здравно-
социални грижи в домашна среда. 
Срокът за практикуване на личните лекари без специалност се удължава с още пет години. Предвижда се да се даде 
възможност на тези от тях, които не са се зачислили за придобиване на специалност „Обща медицина“, да се зачислят в 
едногодишен срок от влизане в сила на закона. 
Министерски съвет одобри и методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната и болничната 
помощ. 
 
√ България ще бъде домакин на срещите на МВФ и Световната банка през 2015 г. 
Редовните срещи са повод за дискусии и размяна на мнения по въпроси от общ интерес 
България ще бъде домакин през 2015 г. на редовните срещи на групата страни в Международния валутен фонд (МВФ) и в 
групата на Световната банка, в която страната е включена. Това става ясно от решение на правителството, с което то се 
съгласява на домакинството. 
Правителството упълномощи министъра на финансите и управителя на Българската народна банка, в качеството им на 
управители за страната в тези институции, да уведомят международните финансови институции и групата страни за 
домакинството, съобщи пресцентърът на кабинета. 
В рамките на членството си в МВФ и в организациите от Групата на Световната банка  България принадлежи към група от 
държави, интересите на които се представляват от общ изпълнителен директор. 
Съгласно установената практика, страните от групата провеждат редовни заседания с домакин – страна-членка, които се 
използват като възможност за дискусии и размяна на мнения и позиции по въпроси от общ интерес. 
В срещите участват изпълнителните директори за групата в МВФ и Световната банка, представители на ръководството на 
международните институции, както и делегации на страните-членки, включващи управителите и заместник-управителите 
за съответните страни. 
Последното домакинство на България на подобни срещи е през 1999 г. 
 
√ Плавен спад на бюджетния дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда правителството 
В средносрочната си бюджетна прогноза кабинетът планира да запази размера на здравните и осигурителните вноски 
Плавно намаление на бюджетния дефицит, запазване на осигурителните и здравни вноски, но увеличение на 
максималния осигурителен доход и активно подпомагане на хората в неравностойно положение за намиране на работа 
е записано в средносрочната бюджетна прогноза, приета на заседанието на Министерския съвет днес. 
От заложените цифри се вижда, че през 2015 година очакваният бюджетен дефицит ще бъде в рамките на 1,5% от 
брутния вътрешен продукт, през 2016 година – 1,1%. Така до 2017 година бюджетният дефицит ще намалее до 0,9 на сто, 
сочат прогнозите, публикувани от правителствената пресслужба. 
През посочения период ще бъде запазен размерът на вноските за социално и здравно осигуряване. В същото време 
обаче ще бъде увеличен размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица. Така за 2015 година 
той ще бъде повишен до до 2 600 лева, 2 800 лева  за 2016 година и 3 000 лева за 2017 година. В момента максималния 
осигурителен доход е 2 400 лева. 
Правителството посочва, че приоритет на социалната политика за трите години ще бъде повишаването на жизненото 
равнище на населението. Затова и продължават мерките за подпомагане на групите в неравностойно положение да 
намерят работа, както и на програмата „Гаранция за младежта”. 
По отношение на пенсионната политика ще продължи прилагането на швейцарското правило за осъвременяването на 
пенсиите. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година се предвижда заделянето на резерв за 
социални мерки в размер на 100 млн. лева за обезпечаване на допълнителни великденски и коледни добавки към 
пенсиите. 
Средствата от ЕС ще продължат да подкрепят развитието на ключови национални политики и чрез тях ще бъдат 
финансирани програми от сектори с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите, конкурентоспособността и 
публичната инфраструктура. 
Целта на средносрочната бюджетна прогноза е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване 
постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, 
справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”, припомнят още от 
пресцентъра на Министерския съвет. 
Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за 
постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към 
подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на 
административната тежест. 
 
√ България рискува да остане най-бедната страна в ЕС и след 2020 г. 
Държавата може да пропилее евросредствата през новия програмен период, ако не определи приоритети за 
разходването им, става ясно от одит на Сметната палата 
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Дори след като усвои евросредствата през периода 2014-2020 г., България може да остане далеч от средноевропейското 
ниво на социално и икономическо развитие. Причината е, че за новия период страната не е определила приоритети, 
върху които да се фокусира, а при подготовката на новите програми са обхванати всички възможни тематични цели. 
Това са изводите в доклад на Сметната палата, която е проверила подготовка за управление на средствата от фондовете 
през 2014-2020 г. Проверката засяга действията на администрацията за периода  01.01.2012 г. до 30.09.2013 г. 
Проверяващите отчитат, че процесът на подготовка на Споразумението за партньорство между България и Европейската 
комисия (ЕК) и програмите се осъществява в силно динамична среда. До декември 2013 г. (а и към момента) 
регламентите за управление на фондовете още не са влезли в сила. От друга страна, при подготовката на програмите 
участват множеството ангажирани институции, представители на гражданите и бизнеса. 
Анализ в Споразумението за партньорство потвърждава, че България е най-изостаналата държава в ЕС по показатели, 
като бедност или социално изключване, здравеопазване, секторна структура на икономиката, иновации, 
производителност на труда, енергийна интензивност, публично управление, контрол на корупцията и върховенството на 
закона и т.н. И като резултат от тази негативна ситуация България е изправена пред демографска криза с най-силно 
изразена тенденция за намаляване на населението в работоспособна възраст в световен мащаб. 
До 30.09.2013 г. не са определени приоритети за решаването на проблемите на страната, за да се изберат оптималните и 
ефикасни решения, които да са максимално полезни, за стойността си, предвид ограниченото финансиране, са 
установили одиторите. 
Според техните заключения, разпиляването на усилия и средства с обхващане на всичките възможни тематични цели, 
ограничава вероятността за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване на България до 
средните показатели в ЕС и след 2020 г. 
Все пак проверяващите отчитат, че в стратегическите и програмни документи успешно са разпознати и посочени 
проблеми с пряко влияние върху растежа и заетостта. Неуспешни обаче са усилията при преодоляването на проблеми в 
ключови области като: демографско развитие, здравеопазване, образование, производителност на труда и заетост. 
Определена е насоката за развитие, но не са обхванати основни стратегически документи и няма яснота по отношение на 
желаната степен на промяната. Неефективни досега мерки се възпроизвеждат в новия период, което отново предпоставя 
последните места на България в ЕС по развитие в съответните области в края на седемгодишния период. 
Възприема се като цяло досегашният модел на програми по сектори, което вероятно осигурява приемственост по 
отношение на успехите, но и на неуспехите. Увеличават се и рисковете, свързани с осигуряване на адекватна 
концентрация на помощта. 
Предвид и очаквания ръст на брутния вътрешен продукт, според прогнозите на българските институции, обосновано 
може да се твърди и на този етап, че няма разумни очаквания България да се приближи съществено до 
средноевропейското ниво по социално икономическо развитие и след 2020 г. 
В проекта на Споразумение за партньорство са заложени очаквани резултати, които не очертават ясно размера на 
търсената промяна и не адресират възможности за последваща оценка на изпълнението на тематичните цели. Избягва се 
като цяло рефериране към европейски или международни показатели. Одиторите настояват да се акцентира върху 
рамката за  контрол, за да бъдат защитени финансовите интереси на страната. 
Според Сметната палата потенциалът на фондовете ще бъде пълноценно използван, ако се изпълнят следните условия: 
разбираема, предвидима, гъвкава и практична нормативна рамка за управление на средствата; управлението на 
средствата да е насочено в услуга на изпълнителите на проекти; да отпадне излишната бюрокрация; промяна на фокуса – 
да се търсят резултати; предварителни контроли с цел разумни бюджети на проектите. 
Експертите препоръчват още да се въведе цялостно електронно управление на програмите и да се отстранят рисковете 
от институционална нестабилност и политическа намеса. Според тях трябва да се насърчат дейности като производство 
на продукти и предоставяне на услуги, изграждане на инфраструктура, реализация на пазара и износ, а не трупането на 
знания за бюрократичните правила и процедури. 
Наблюдава се прогрес при подготовката на Споразумението за партньорство и програмите от гледна точка на 
подобряване на качеството им, но са необходими допълнителни усилия за превенция на рисковете от неизпълнение на 
предварителни условия, подобряване на нормативната и административна рамка, създаване на система за мониторинг и 
оценка, подобряване достъпността до средствата от ЕС и оптимизиране на административната тежест, препоръчва 
докладът. 
В противен случай, според експертите, България отново ще бъде изправена пред опасността от спиране на плащанията от 
ЕК, финансови корекции и неизпълнение на целите и през новия програмен период и в крайна сметка няма да 
преодолее значителното си изоставане. 
 


