Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия БТВ
√ Как е трябвало да реагира държавата на нередностите в завода в Горни Лом?
Гости в студиото на "Тази сутрин" са г-н Васил Велев и г-н Пламен Димитров.
Видеото може да видите тук.
Българска национална телевизия
√ Бизнес и синдикати са против актуализацията на бюджета
Министерският съвета одобри предложението на кабинета за актуализация на бюджета, въпреки категоричното
неодобрение от страна на бизнеса и синдикатите. Това стана ясно късно следобед след заседанието на правителството,
където бяха одобрени и допълнителни 100 милиона лева за Здравната каса до края на годината.
Бизнесът и синдикатите оценяват усилията на служебния кабинет, вярват на анализа му, но се съмняват в предложенията
на правителството. И питат: защо точно с 4 милиарда и 500 млн. лева да се увеличи дълга и дефицитът да превиши 3 на
сто. Като може да се намерят варианти за икономии. Причините да поискат оттегляне на предложената актуализация:
Пламен Димитров, президент на КНСБ: Огромното число допълнителни дългове, които трябва да поемем всички ние, за
да спасяваме някакви банки. 2-3 млрд. – каквито и да искаме милиарди, без да знаем колко трябват. И дали ще трябват
въобще. А, дори и да трябват, ние пък не сме съгласни да ги плащаме данъкоплатците. Аз съм убеден, че какъвто и да е
следващият кабинет той ще бъде нормален, действащ кабинет и би взел заем, ако се налага за България, да
финансираме някакви дефицити и би взел заем при по-добри условия, отколкото служебният кабинет в този момент.
Аргументите на финансовия министър: големият проблем в този бюджет са приходите – твърде смело очаквани. Критики
от Румен Порожанов имаше за приходните агенции, особено митниците. Социалните партньори обаче възразиха остро
срещу дефицита от над 3 на сто, защото това би застрашило евентуалното ни членство в Еврозоната. Поощряват
преразпределянето на разходи, но справедливо.
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал: А не тези, които се смята, че всичко им е наред, да продължават
напред, а тези, които са в криза, да им се додаде. Просто трябва да се вземе от едно место и да се даде на друго, за да не
надвиши общият дефицит 3%. Това ние го правим всеки месец в реалния бизнес.
Финансовият министър даде част от отчета, който поискаха бизнесът и синдикатите – къде отиват парите. Най-много се
предвиждат за МВР, за земеделското и социалното министерство и болниците. Още пари до края на годината не са
поискали само образователното, икономическото министерство и Народното събрание. Порожанов увери, че разходите
са буквално “изпилени” до последно заради действия на предишните.
Румен Порожанов, министър на финансите: “Не само че не се проведоха реформи, а в допълнение се направиха и
допълнителни решения за увеличаване на разходите най-вече в МВР. Нагнетиха разходи, които в края на годината не са
покрити по никакъв начин с бюджетен приходен ресурс.
За другия важен проблем: казуса КТБ социалните партньори поискаха и оздравяване на Корпоративна търговска банка и
Виктория – с пари на акционерите и големите вложители. Според социалните партньори, събирането на оферти за
продажба на кредити на банката Виктория, дъщерна на КТБ, е непрозрачно. Но по думите им това по никакъв начин не
трябва да се отразява върху хазната. Категоричната позиция на бизнеса и синдикатите остава: ще подкрепят промените в
бюджета само, ако следващите управляващи ги преработят с дефицит до 3 на сто и по-малък държавен дълг.
Нова телевизия
√ Бизнес и синдикати се обявиха против актуализацията на бюджета
Искри днес прехвърчаха не само пред енергийния регулатор, но и в Министерския съвет. Работодатели и синдикати се
обявиха против промяната в бюджета, предложена от служебното правителство.
Социалните партньори постигнаха съгласие само по една единствена точка - спешно са нужни допълнителни 100 млн.
лева към бюджета на Здравната каса. Всички останали предложения за промени единодушно срещнаха отпора на
работодатели и синдикати. Те не са съгласни с това едно служебно правителство въобще да гласува подобен документ.
Мотивите са, че не е редно един кабинет да планира пари за месеци, в които въобще няма да управлява.
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Работодатели, синдикати и служебно правителство обаче бяха единодушни, че и тази година ще се наложи актуализация
на бюджета.
Предвижда се поемане на нов дълг до 4,5 милиарда лева. Близо 450 милиона от тях ще са за министерствата. МВР се
нуждае от 127 милиона, за да плати обещаните по-високи заплати на служителите си. Социалното министерство иска 50
милиона - за заетост и енергийни помощи. 24 милиона за здравното министерство - трябват на спешната помощ и
психиатричните болници. Допълнително пари са нужни за регионалното министерство и зимното почистване. Точно
толкова и за животновъдите. Останалото - основно за банковата стабилност.
„Основната причина да се противопоставим на този бюджет е огромната сума, която трябва да поемем ние и вие, за да
спасяваме някакви банки”, посочи Пламен Димитров.
Затова бизнесът и синдикатите не са съгласни с плановете да се тегли толкова голям дълг. Според тях първо трябва да се
види дали не може преразходите да се покрият с пари от фискалния резерв.
„Ние категорично се противопоставихме на актуализация на бюджета, която би довела до бюджетен дефицит
надвишаващ 3% от БВП и по този начин отдалечаващ ни от влизането на България в Еврозоната”, коментира и Васил
Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България.
Междувременно, на метри от Министерския съвет служителите на държавното дружество „Напоителни системи”, които
от 14 дни спят пред президентството, защото от месеци нямат заплати, очакваха да чуят резултатите от тристранката. От
нас обаче научиха лошите новини - в проектобюджета за техните заплати не е предвиден нито лев.
„Срамно е, просто е срамно. Бяхме и в Мизия, от 19-и април не сме се прибирали вкъщи. Ние спасихме Северна
България от наводнения. Благодарността е това – без пари, хората без храна, гладуват, мизеруват”, коментира инж. Игор
Репкин от клона на дружеството в Мизия.
Надеждата обаче остава. Социалните партньори поискаха оттегляне на актуализацията и подготовка на ново експертно
предложение. Дали там ще има пари за заплати – никой не обещава.
Телевизия България Он Ер
√ Васил Велев: Най-правилно е новото правителство да внесе проект за актуализация на бюджета
Най-правилно е сформираното ново правителство да внесе проект за актуализация на бюджета, а служебният кабинет да
даде отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието, какъвто нямаме по приходите и разходите, както и анализ за
неизпълнението на приходите и преизпълнението на разходите, така и отчет за управлението на държавния дълг и
неговото състояние и за състоянието на фискалния резерв. Това коментира председателят на Асоциация на
индустриалния капитал в България Васил Велев в Сутрешния блок на България Он Ер. По негови думи, ако новото
правителство разполага с тези анализи, то бързо ще успее да формира позиция.
Велев заяви, че това е принципната причина синдикати и бизнес да отхвърлят и бюджета, но имат и същностни мотиви.
Един от тях е предлаганият голям дефицит.
"Дефицитът нараства според проекта. Дефицитът до 3,6% по методиката на ЕС на начислена основа, а на касова основа
до 4% към БВП. При таван от 2% при нашето законодателство и 3% при европейските изисквания. Това е един от
показателите, които определят пътя ни и влизането ни към еврозоната. Това е много важен праг, ойто не трябва да се
преминаваи има възможност това да се направи." - обясни Велев.
Прекомерният дълг е втората причина за несъгласието, подчерта Велев.
"4,5 млрд държавен дълг плюс още 2 млрд. държавно гарантиран. Само за 3 месеца се предлага държавният дълг да
скочи с 40% спрямо текущото състояние. Тези цифри са мотивирани с едно изречение, без стабилни анализи.
Изречението е: "Да се осигури сигурен буфер." Не се управлява така държава." - смята Велев.
Експертът коментира и казуса КТБ. По негови думи там има още много неяснота и недоверие.
"Има много голямо недоверие към тези, които трябва да хвърлят яснота върху тези въпроси-имам предвид УС на БНБ и
неговия председател. Обществото, в това число и социалните партньори не вярват на тази институция. Не вярват на този
управител. Това е и причината ние да предлагаме в актуализацията на тазгодишния бюджет, ако изобщо се увеличава
дългът, това да е до размера на новия дефицит, ако той не може да бъде покрит от фискалния резерв, защото не можем
да сме сигурни. Числата, които се дадоха са много условни, падежите могат да бъдат януари, но могат да бъдат и
февруари, нямам предвид погасяване на външния дълг. Имам предвид директни плащания, пенсии и т.н. Не е ясно
числата, които ни ги дават дали са със или без вземанията от ЕС, защото последния отчет, който имаме за фискалния
резерв е към 31 юли и то е за 8 млрд.и 850 млн. лева." - подчерта Велев.
ТВ Плюс
√ РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ НЕ ОДОБРИХА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА
Националният съвет за тристранно сътрудничество не одобри актуализация на държавния бюджет. Всички
работодателски и синдикални организации в съвета се подписаха под обща позиция, че не искат бюджетния дефицит да
надхвърля 3%, нито да бъде теглен нов външен дълг без ясна обосновка.
Актуализацията на бюджета на здравната каса беше одобрена от съвета. Още преди дни ви разказахме, че решението е
само процедурно и предвижда да се даде право на НЗОК да позлва свои стари активи от 2013-та година за разплащания
през настоящата бюджетна година.
Според работодателите и синдикатите, актуализация на бюджета е необходима, но при условие че я изготви редовен
парламент и не се преминава бариерата от 3% за дефицита. В проекта на служебния кабинет са заложени 4%.
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ВАСИЛ ВЕЛЕВ АИКБ
"Категорично се противопоставихме на актуализация на бюджета, която би довела до бюджетен дефицит, превишаващ
3% от БВП и по този начин отдалечаващ ни от влизането на страната ни в еврозоната."
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КНСБ
"Ние искаме да търсим такова оптимално движение на приходите и разходите, че да се вместим в тези 3% или поне да ги
надвишим с малко. Защото ако е 3.1-3.2 може да няма процедура по свръхдефицит независимо, че сме надвишили."
Социалните партньори се обявиха и против искането за теглене на нов дълг от 4.5 милиарда лева и даване на държавни
гаранции за пускане на облигации за 2 милиарда лева от фонда за гарантиране на влоговете в банките. Причините - не е
редно раздутите разходи вместо икономии в министерствата да се компенсират със заем И проблемите на КТБ не бива
да са повод за нов държавен дълг.
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КНСБ
"Основната всъщност причина да се противопоставяме на актуализацията на бюджета на държавата в този вид, който се
предлага е огромното число допълнителни дългове, които трябва да поемем всички ние с вас, за да спасяваме някакви
банки."
ВАСИЛ ВЕЛЕВ АИКБ
"И на тая база да планираме 4 и половина милиарда нов дълг + още 2 милиарда държавно гарантиран - общо 6 и
половина милиарда нов дълг, т.е. да увеличим с 40% дълга за няма и 2 години или да го увеличим двойно за последните
5 години, отнесено към БВП е крайно опасно предложение и ни води към сценарий, който доскоро изобщо не можехме
да си го помислим."
Правителството има право да не се съобрази с мотивите на социалните партньори. Решенията на Тристранния съвет имат
само съвещателен характер.
Прес ТВ
√ Работодатели и синдикати отхвърлят актуализацията
Необходимо е оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев, който прочете
декларация от името на социалните партньори при обсъждането на актуализация на бюджета за 2014 г.
Според социалните партньори проект за актуализация трябва да бъде представен от новото правителство и той да
отразява политическите реалности в страната след провеждането на парламентарни избори след 5 октомври.
Велев подчерта, че социалните партньори оценяват усилията на служебния кабинет, но радикална актуализация на
бюджета, особено в предлаганите размери, може да бъде предприета само по инициатива на действащо правителство и
при работещо Народно събрание. „Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект
за актуализация на бюджета, който предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3% от БВП“, заяви Велев от името на
социалните партньори. Според него актуализацията не може да бъде третирана като рутинна експертна работа, която
служебното правителство може да подготви и поднесе „за подпис“ на следващото правителство и Народното събрание.
В декларацията синдикати и работодатели заявяват, че „оценяваме усилията на служебното правителство да подготви
експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета, но радикална актуализация на бюджета, особено в
предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство
и при работещо Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.“
„Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото
парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се
третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис“ на
следващото правителство и на следващия парламент“, заявяват социалните партньори . В декларацията им се настоява
обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за изпълнението на
бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния
дълг. Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и
преизпълнението на разходната част, се посочва в документа.
Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който
да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до
опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в
Еврозоната“, категорични са работодатели и синдикати.
Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за
разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и настоящия състав на УС на Българската народна банка, е допустимо
единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в
състояние да го покрие, заявяват синдикалните партньори. /БГНЕС
Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: За съжаление, актуализация на бюджета ще се наложи и за тази година
София. За съжаление, актуализация на бюджета ще се наложи и за тази година. Това каза пред журналисти
председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев след заседание на Националния съвет за
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тристранно сътрудничество, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Правилно сформираното ново правителство трябва
да внесе проект за актуализация на бюджета, а служебният кабинет да даде отчет за изпълнението на приходите и
разходите по държавния бюджет за деветмесечието, както и анализ, да направи отчет за управлението на държавния
дълг и неговото състояние и за състоянието на фискалния резерв”, посочи Велев.
Той обясни, че четирите представителни на национално равнище организации на работодателите и двата
представителни на национално равнище синдиката са оценили високо усилията на служебното правителство да подготви
бърз старт на парламентарната процедура на актуализация на бюджета. „Ние сме категорично против без писмен анализ
на състоянието на фискалния резерв, без анализ на управлението на държавния дълг и без анализ на състоянието на
сметките на републиката към 30 септември по приходи и разходи по националния бюджет, да подкрепяме каквото и да е
увеличение на държавния дълг извън налагащото се от увеличението на дефицита, ако той не може да бъде покрит от
фискалния резерв”, допълни Васил Велев.
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се противопоставиха на актуализация
на бюджета, която би довела до бюджетен дефицит, превишаващ 3 % от БВП. „Противопоставяме се и на прекомерното
увеличаване на външния дълг. В проекта за актуализация на бюджета следва да се предвиди такова увеличение само в
случай, че увеличеният бюджетен дефицит не може да се финансира от съществуващия фискален резерв”, заяви Велев.
Той добави, че предложението за актуализация на бюджета на НЗОК е срещнало подкрепата на социалните партньори
или най-малкото несъпротивата на някои от тях предвид това, че пряко не води до увеличаване на дефицита.
√ Ивелин Желязков, АИКБ: Искането за конкретни средства при актуализацията на бюджета трябва да е обвързано с
резултати
Ивелин Желязков - директор в Асоциацията на индустриалния капитал в България в интервю за предаването „Това е
България” на Радио „Фокус”
Водещ: Представителните организации на работодателите и на синдикатите се обявиха против актуализацията на
бюджета. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда темата, срещу
ремонта на основния финансов документ на държавата се обявиха Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, КНСБ и Конфедерация на труда „Подкрепа“. Темата ще коментираме с
Ивелин Желязков – директор в Асоциацията на индустриалния капитал в България. Какви са доводите ви, г-н Желязков,
за да отхвърлите така предложената актуализация на държавния бюджет?
Ивелин Желязков: Те са изложени подробно в една съвместна позиция, която заедно работодатели и синдикати
изготвиха и която беше внесена на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Има няколко
момента, които не срещат нашата подкрепа и които ние не можем да припознаем. На първо място това са различните от
очакваните параметри, които виждаме. Какво имам предвид – от една страна прогнозираните приходи се предлага
тяхното намаление с над милиард лева. От друга страна същевременно разходите се увеличават с 448 милиона лева,
което погледнато като резултат води до дефицит в размер на 3,6 процента. Знаете, че Маастрихтският критерий за този
дефицит е 3 процента. Тоест приемайки подобен финансов план, ние ще го нарушим, което от своя страна ще ни
отдалечи от една важна за държавата ни цел, а именно ERN II и в последствие влизане в еврозоната.
Водещ: Смятате ли обаче, че следващото правителство редовно вече избрано, би могло да направи необходимите стъпки
и пак да приеме актуализация на държавния бюджет, така че да изкара до края на годината държавата?
Ивелин Желязков: Погледнато от правна гледна точка, това е напълно възможно. Наистина едно редовно правителство
ще има много по-голямо основание за преглед на бюджета, доколкото настоящото служебно няма как да има същите
планове, същите цели и същите резултати, които да очаква. Тоест новото редовно правителство ще има по-дългосрочни
перспективи и е възможно неговите виждания за развитие на страната да имат различия с тези на служебното
правителство.
Водещ: Ако обаче, следващото редовно правителство предложи актуализация със същите параметри, ще запазите ли
позицията си от днешното заседание на Тристранния съвет?
Ивелин Желязков: Казано честно не допускам, че параметрите ще бъдат абсолютно същите. Ще ви кажа защо. Когато ни
беше представен проекта за изменение на Закона за държавния бюджет, съответно той вървеше с мотиви. Преди
заседанието на Тристранния съвет ни бяха представени доста по-подробни и малко различни мотиви. Тоест дори в
рамките на настоящата процедура, ние имаме развитие в рамките на няколко дни. Това ни кара да мислим, че при едно
редовно правителство и при малко по-дълъг хоризонт ще имаме по-различни параметри. Но така или иначе в момента, в
който бъде представен проект на нашето внимание ние ще го обсъдим и ще изявим своята позиция. Не случайно и
работодатели, и синдикати имат единна позиция. Това не се случва често.
Водещ: За пореден път се очаква новоизбрано правителство да прави актуализация на държавния бюджет. Това се случи
горе-долу след всички парламентарни избори в последните години. Защо е така, според вас? Къде е грешката – в тези,
които залагат цифрите, в тези, които идват след това и ги променят?
Ивелин Желязков: Вижте, това не е нещо необичайно и нещо, което не се е случвало. Ще ви кажа, че от 2001 г. досега
има само 1 година, в която прогнозата и отчетените данни в последствие от статистиката са съвпаднали. Това е 2003 г.
Във всички останали години е имало разминавания – къде по-големи, къде по-малки. Но във всички останали години без
2003 г., разминавания в прогнозния резултат е имало.
Водещ: Посочвате в позицията си, че не сте съгласни с непрекъснато растящите разходи на министерствата, които не
спазват бюджетната дисциплина. Какво може и трябва да направи следващото правителство, за да не е така тази
ситуация?
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Ивелин Желязков: Така или иначе ние не бяхме убедени в липсата на резерви. Ще ви кажа в момента по данни на
финансовото министерство, фискалният резерв е 8,2 милиарда лева – толкова, колкото е бил и при встъпването в
длъжност на настоящото служебно правителство. Тоест фискален резерв наличен има. Сега се предлага 4,5 милиарда нов
държавен дълг, плюс 2 милиарда държавни гаранции или 6,5. Това са прекалено големи суми на фона на държава като
България и нейната икономика, за да може така с едни кратички необстоятелствени мотиви да бъдат подкрепени на
доверие. искаме по-подробна разбивка, от която да е видно какво е необходимо, защо е необходимо, дали е
необходимо. Последната преценка ще е направим на база на конкретните цифри, които бъдат посочени. Ето, например в
първоначалния вариант на мотивите в частта „разходи“ нямаше разбивка, никаква разбивка къде се предвижда да
отидат тези пари. В представените на заседанието мотиви такава разбивка има. Вярно не е подробна, но все пак дава
някаква картина. И трябва да ви кажа, че това е важно, разбира се – на всички първостепенни разпоредители бяха
ограничени средствата, които се предвиждаха за тази година. Но забележете, в момента в предложението се прави
искане за увеличаване на средствата не за всички, има такива, които не са поискали.
Водещ: В своя позиция един от икономическите експерти у нас посочва следното: Дадеш ли повече пари на
министерствата, те искат още. Съгласен ли сте с тази теза?
Ивелин Желязков: Не е лошо толкова да искат още. По-лошо е, ако тези средства, които се искат в допълнение за тях се
използват за конкретен обществено приемлив и желан резултат. Това е по-големият проблем. Иначе ето, вижте – другият
бюджет не знам поради каква причина, но той някак остава по-встрани, а именно изменението в бюджета на НЗОК. Ето
ви един пример – от 2008 г. до днес разходите са се увеличили точно двойно, от 1,8 милиарда на 3,6 милиарда.
Резултатите обаче в положителна посока, не бих казал в никакъв случай, че са два пъти по-добри. И не виждам кой не би
се съгласил с това, гледайки финансовите резултати.
Водещ: В такъв случай не е ли двоен аршинът? Ако на министерствата, според вашата позиция, не могат да се отпуснат
повече пари, защото не се реформират, здравната система също не изглежда да е много реформирана, но пак се искат
още и още, и още средства.
Ивелин Желязков: Идеята на това, което ви казвам е, че искането на конкретни средства трябва да е обвързано с някакъв
резултат. Самият факт, че ограниченията в парите на министерствата бяха в еднакъв размер и сега за някои се предлага
различно допълнително плащане, а за други – не, показва, че в самата структура на Министерски съвет няма общо
виждане за плана, за перспективата, за резултата от нея.
Информационна агенция БГНЕС
√ Васил Велев: Не приемаме предложението за актуализация
Необходимо е оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев, който прочете
декларация от името на социалните партньори при обсъждането на актуализация на бюджета за 2014 г., предаде
репортер на БГНЕС.
Според социалните партньори проект за актуализация трябва да бъде представен от новото правителство и той да
отразява политическите реалности в страната след провеждането на парламентарни избори след 5 октомври. Очаквайте
подробности. /БГНЕС
investor.bg
√ В. Велев: Не може да се правят сметки на коляно за бюджета
Ако дългът се увеличава, той трябва да е до размера на новия дефицит, ако не се покрива от фискалния резерв, смята
председателят на АИКБ
"Когато става дума за такива сериозни числа, не може да се правят сметки на коляно". По този начин председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментира пред телевизия Bulgaria on Air
позицията на работодателите и синдикатите по отношение на актуализацията на бюджета, подготвена от служебното
правителство.
“Не се управляват така публични финанси, не се управлява така държава, една баничарница се управлява от едноличните
търговци по-добре, отколкото ни се демонстрира при управлението на публичните финанси в момента”, посочи Велев.
Той изтъкна две групи причини, поради които работодателските организации и синдикатите не приемат актуализацията.
Първата са принципните причини – по думите на Велев бюджетът е финансов израз на проведените политики и е
разумно актуализацията да бъде предложена от следващото правителство заедно с проектобюджета за следващата
година.
Другата група съображения са същностни – заложеният свръхдефицит (3,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) и нов
дълг в размер на 4,5 млрд. лева и още 2 млрд. лева държавни гаранции заради банковия сектор.
Велев изтъкна, че работодателските и синдикалните организации не са получили изисканите от тях анализи – за
изпълнението на бюджета за първите девет месеца на годината, анализ на приходите и разходите и на управлението на
държавния дълг.
Той подчерта, че бюджетният дефицит е един от показателите, който определя пътя на страната ни към еврозоната, и
като такъв важен праг не трябва да се преминава. Що се отнася до новия дълг, той допълни, че мотивите за
предложението са описани с “половин изречение” в проекта за изменение на Закона за държавния бюджет.
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Председателят на АИКБ посочи още, че работодателите и синдикатите предлагат, ако изобщо се увеличава дългът, то
това да е до размера на новия дефицит, ако той не може да се покрие от фискалния резерв.
Велев разкритикува и Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) за това, че не е предприел други действия
във връзка с поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ). "Акционерите и вложителите са
отстранени от управлението на парите си и някакви хора им продават активите. Особеният надзор е оздравителна
процедура, не ликвидация”, коментира той и допълни, че обществото вече не вярва на централната банка и на този
управител.
По думите му тази година вероятно ще се реализира ръст на БВП от около 1%. Прогнозите на Асоциацията са за
икономически растеж от 1,3 – 1,5%.
Той подчерта, че украинската криза и поставянето на КТБ под особен наздор са основните фактори, които влияят
негативно на икономиката. “Нееднократно сме говорили, че ЕС има абсолютно неадекватно поведение и политика по
отношение на този въпрос. Вместо проблемите да се решават заедно с Русия, се прави опит да се решават срещу Русия”,
посочи той и допълни, че бизнесът в цял свят не одобрява въведените икономически санкции срещу руската икономика.
Друг фактор, който също влияе на икономиката според Велев, е дефлацията, заради която са намалели приходите в
бюджета.
“Планираният ръст на БВП за следващите три години няма да бъде този, за съжаление и международната, и вътрешната
ситуация водят към задържане на ръста”, заключи Васил Велев.
√ Бизнес и синдикати искат оттегляне на проекта за актуализация на бюджета
В декларация те настояват бюджетният дефицит да не надхвърли 3% от БВП
Да бъде оттеглен проектът за актуализация на бюджета, предложен от служебния кабинет, искат работодатели и
синдикати.
Те излязоха с обща декларация на заседанието на Тристранния съвет, на което социалните партньори обсъждат
предлаганата от служебния кабинет актуализация на бюджета.
В документа се настоява бюджетният дефицит да не надхвърли 3% от БВП – максимумът, който допуска Брюксел.
В декларацията се посочва още, че нов държавен дълг е допустим само за покриване на новонатрупан бюджетен
дефицит до 3%, ако фискалният резерв не е в състояние да го покрие.
Социалните партньори настояват, че радикална актуализация на бюджета особено в предлаганите значими размери,
може да бъде предприета само по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след
предсрочните избори.
Според тях ремонтът на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство
може да предложи и да поднесе „за подпис“ на следващия кабинет и парламент.
Работодатели и синдикати искат от служебния кабинет отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и
информация за фискалния резерв и държавния дълг.
√ Минимална заплата от 380 лева предвижда Бюджет 2015
За бюджета за догодина ще се работи по преоценената макрорамка, по която е подготвена актуализацията на
Бюджет 2014
Минимална работна заплата от 380 лева предвижда готвеният от служебния кабинет бюджет за 2015 година.
Вицепремиерът и социален министър Йордан Христосков подчерта, че тя е в рамките на тригодишната прогноза,
заложена от кабинета „Орешарски“, но размерът й подлежи на дискусия.
От финансовото министерство заявиха пред социалните партньори, че няма никакво забавяне на процедурата за
подготовка на бюджета за следващата година и гледат „професионално и отговорно“ на този процес.
Финансовият министър Румен Порожанов заяви, че за бюджета за догодина ще се работи по преоценената макрорамка,
по която е подготвена актуализацията на Бюджет 2014.
„Това, което беше заложено в тригодишната прогноза, е изключително нереалистично“, заяви Порожанов.
Заместникът му Кирил Ананиев допълни, че е изтекъл срокът, в който министерства и ведомства да представят своите
проектобюджети. В момента се прави анализ и преценка на предложенията в Министерството на финансите от
ресорните дирекции.
„Работим все едно е едно нормално правителство, а след като дойде новото правителство, ще го запознаем с всички
тези неща, то ще продължи процедурата в зависимост от деня, в който бъде назначено“, заяви Ананиев.
По-рано по време на заседанието на Тристранния съвет социалните партньори не подкрепиха предложената от
служебния кабинет актуализация на бюджета за 2014 г., но застанаха зад ремонта на бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК).
Синдикати и работодатели възразиха срещу това бюджетният дефицит да надхвърли 3% и поискаха корекции в
предложенията за нов дълг от 4,5 млрд. лева.
Като заявиха, че актуализация е нужна, те настояха и че сериозни промени могат да се предлагат от действащо
правителство след предсрочния вот на 5 октомври.
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БТА
√ Синдикати и работодатели искат оттегляне на проекта за актуализация на бюджета, защото радикални промени
може да прави само следващото правителство
Радикална актуализация на бюджета, особено при предлаганите значими размери, може да бъде предприета само от
следващото правителство, при работещо Народно събрание. Това е позицията на работодатели и синдикати, която бе
изразена по време на
заседанието на Тристранния съвет за национално сътрудничество.
Актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може
да подготви и поднесе на следващото правителство и парламент, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния
капитал в България. Велев представи обща позиция на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа".
Настояваме в най-кратък срок обществото и социалните партньори да получат отчет за изпълнението на бюджета за
деветмесечието и анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв, каза Велев.
Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен
дефицит от 3 процента от БВП, настояват социалните партньори. Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса
на публично достъпна
информация и варианти за решение на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и при настоящия състав на УС на БНБ е
недопустимо, заяви още Велев.
Председателят на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че синдикатите не одобряват увеличаването на дълга и искат
актуализацията да отрази само натрупания бюджетен дефицит, а не хипотези за оздравяване на банкови институции.
Не приемаме огромните нови заеми и смятаме, че трябва да има нов УС на БНБ, подчерта и Васил Велев.
И синдикати, и работодатели настояха за оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на
ново експертно предложение в дефинираните рамки.
Вестник 24 часа
√ Работодателите и синдикатите се обявиха против актуализацията на бюджета за 2014 г.
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се обявиха против актуализацията на
бюджета за 2014 г., съобщи „Фокус”. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се
обсъжда проектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г., председателят на Асоциация
на индустриалния капитал в България Васил Велев представи декларация относно актуализацията на бюджета.
„Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета
на може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе
„за подпис” на следващото правителство и на следващия парламент”, посочи Велев.
„Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда
по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП”, добави той.
Като друг аргумент за несъгласие с предложения от служебния кабинет законопроект за промени в държавния бюджет
за 2014 г. Васил Велев посочи, че емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна
официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ ТБ Виктория и настоящия състав на
Управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания
бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска
търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на
независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа” са на мнение, че е необходимо оттегляне на
представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки.
Според тях такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в
страната след изборите.
√ Бизнес и синдикати не искат нов дълг, кабинетът го гласува
Въпреки отказа на работодатели и синдикати да подкрепят актуализацията на бюджета, кабинетът гласува поправките
С пълно единодушие вариантът за актуализиран бюджет, подготвен от финансовото министерство, бе отхвърлен от
тристранния съвет.
Работодатели и синдикати излязоха с обща позиция против, като одобриха единствено отпускането на още 100 млн. на
здравната каса. Въпреки това на заседанието си, започнало днес следобед, кабинетът включи точката за актуализиране
на бюджета и я прие.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал актуализацията на бюджета не можела да се третира
като рутинна работа, която служебното правителство да поднесе "за подпис" на следващите правителство и парламент.
Бизнес и синдикати се обявиха против вдигането на дефицита над 3% и емитирането на нов дълг при липсата на
публична официална информация и варианти за решение на казуса с КТБ. Нов дълг можел да се поеме само за
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покриване на дефицит до 3%, при условие, че фискалният резерв не стига. Последното "против" бе за непрозрачността на
исканите допълнителни разходи. В първоначалния вариант Министерството на финансите оповести само общия размер 448,5 млн. лв.
Раздадените днес документи бяха с разбивка. Така стана ясно, че парите се разпределят между МВР, фонд "Земеделие"
и 11 министерства. Най-много - 125,7 млн. лв., отиват в МВР за повишените заплати и издръжка. Фонд "Земеделие"
получава 92,1 млн. лв., като 60 млн. за доплащания на животновъдите, 22,1 млн. по програмата за селските райони и 10
млн. за зеленчукопроизводителите. Към социалното министерство отиват 50 млн. лв., от които 36 млн. за помощи.
Здравното министерство получава 24,2 млн. лв. за спешната помощ. МРРБ ще има още 16,4 млн. лв., от които 13 млн. са
за зимно почистване на пътищата. Земеделското министерство ще има още 16,4 млн. лв. към бюджета си, а
транспортното - 14,7 млн. лв. МО ще получи 10 млн. лв. за изплащане напросрочени задължения. За покриване на
закъснели плащания 10 млн. лв. ще получи и Висшият съдебен съвет. За правосъдното министерство са предвидени 5
млн. лв., за културното- 4 млн., а за Външно - 3 млн. лв. Предвидени са общо 77 млн. лв. за финансиране по европроекти
и за "други разходи".
"Бюджетната рамка бе заложена с доста амбициозни приходи - около 1,7 млрд. лв. повече само от данъчни приходи, при
планирана инфлация от 1,8%. При тези диспропорции това е било нереалистично от самото начало", мотивира се
служебният финансов министър Румен Порожанов.
Той съобщи, че очаква БВП да намалее до 79,2 млрд. лв., износът да се свие с 6,4% спрямо 2013 г. и в хазната да влязат
670 млн. лв. по-малко от ДДС.
Затова се предлага дефицит от 4, вместо 1,8%, 1,1 дефлация вместо 1,8% инфлация и ръст от 1,5 вместо 1,8%
Лимитът на дълга се вдига до 22,5 млрд. лв., за да може да се вземе нов от 4,5 млрд. От тях 2,9 млрд. лв. ще са за
подкрепа на банковата система и 700 млн. лв. се дават на фонда за гарантиране на влоговете. Освен това фондът ще
може да тегли още 2 млрд.лв. държавногарантиран дълг.
"Минимална заплата от 380 лв. предвижда бюджетът за догодина", съобщи социалният министър Йордан Христосков.
Той обаче добави, че тя се основава на тригодишната прогноза, заложена от кабинета „Орешарски", но подлежи на
дискусия. Порожанов пък допълни, че подготовката на бюджета за догодина се гледа професионално и че вариантът ще
се основава на преоценената за тазгодишния, тъй като прогнозата е била нереалистична.
Премиерът: От това зависят помощи
Увеличението на енергийните помощи зависи от актуализацията на бюджета, заяви премиерът Георги Близнашки. Той
допълни, че служебното правителство е обещало да ги вдигне с размера на поскъпването на тока. За целта били нужни
над 3,2 млн. лв.
Близнашки каза още, че поскъпването на тока било неизбежно. "Трябва да се излезе от дупката, в която сме попаднали.
Въпросът е това да бъде направено разумно при широк консенсус в нашето общество", допълни той.
Според премиера е редно заедно с вдигането на цената на тока да се предприемат и компенсаторни мерки за социално
слабите граждани. Създадохме енергийния борд, за да се търси решение на една много тежка ситуация, която се създаде
през последната година, каза Близнашки.
Дефицитът расте, гони 1,3 млрд.лв.
1,3 млрд. вл. е дефицитътв бюджета, сочи официалният отчет на финансовото министерство за края на август. Причината
продължават да са изпреварващ ръст на разходите, изоставане в приходите и бюджетно финансиране по двете спрени
оперативни програми - "Околна среда" и "Регионално развитие". Спрямо същия периода на м.г. дефицитът се е увеличил
с 1,062 млрд. лв., сочат данните.
Събраното от приходи и помощи в края на август е 19,2 млрд. лв., или 61,9% от плана за годината. В сравнение с 2013 г.
приходитете номинално са се увеличили с 218,7 млн. лв. при заложен за цялата 2014 г. ръст от 2,1 млрд. лв. Във
фискалния резерв има 8,7 млрд. лв. - 8,2 млрд. депозити и 500 млн. вземания от ЕК по сертифицирани разходи.
В същото време държавата вече е похарчила 20,5 млрд. лв., което е 63% от планираното за тази година. Това означава, че
разходите са се увеличили с 1,3 млрд. лв., точно колкото е новият размер на дефицита.
Междувременно на вчерашното си заседание, служебният кабинет раздаде малко над 3 млн. допълнителни бюджетни
пари. От тях 2,8 млн. лв. получава СУ "Св. Климент Охридски" за ремонт на сгради, които са обявени за културни
ценности. 44 хил. лв. са предоставени за стипендии на държавните спортни училища. Националната и общински
библиотеки получават над 290 000 лв. за нова литература.
400 млн.лв. трябва да се платят на 29 октомври
На 29 октомври е падежът на 9-месечните ценни книжа за 400 млн. лв., които бяха емитирани в края на януари тази
година. Предишният кабинет използва средствата за субсидии на земеделски производители, които бяха спрени от
Брюксел. Затова служебният кабинет ще опита да събере 238,5 млн. лв. чрез четири търга. Това става ясно от обявения
емисионен календар. На 6 октомври се планира емисия за 55 млн. лв., а на 20 октомври - нов аукцион за още 55 млн. лв.
Планът на министър Порожанов е през ноември да събере още 105 млн. лв. чрез две емисии - на 3 ноември за 55 млн. и
на 17 ноември - 60 млн. Ше има и аукцион за 35 млн. евро.
Вестник Труд
√ Ремонт на бюджета напук на бизнеса и синдикатите
Бизнесът и синдикатите отхвърлиха в тристранката вчера актуализацията на бюджета за 2014 г., предложена от
служебния кабинет. Въпреки многобройните критики, включително и от независими икономически експерти,
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правителството все пак прие проекта си в късния следобед. За да влезе в сила, актуализацията трябва да се одобри от
бъдещия парламент.
Според работодателите и синдикатите корекцията на финансовия план на държавата за тази година е неизбежна, но
трябва да се направи от редовен кабинет. Освен това не трябва да се залага повече от 3% дефицит, за да се спазят
изискванията на Брюксел и критериите за членство в чакалнята за еврозоната (ERM II), посочиха социалните партньори. В
проекта на Министерството на финансите се предвижда 4% дефицит на касова основа.
Работодателите и синдикатите възразиха остро и срещу намерението на служебния кабинет за вземане на нов държавен
дълг в размер на 4,5 млрд. лв., с част от които се предлага да се осигурят средства за подкрепа на банковата система.
Емитирането на нов държавен дълг при липса на публична информация за решаването на проблемите в КТБ и банка
“Виктория” е допустимо единствено за запълването на дефицита от приходите и разходите, ако сегашният фискален
резерв не е в състояние да го покрие, посочиха бизнесът и профсъюзите.
“Не приемаме големите числа. Имаме съмнения как се формират приходите и разходите”, каза президентът на КНСБ
Пламен Димитров. “Без писмен анализ на управлението на фискалния резерв няма да подкрепим каквото и да е
увеличение на държавния дълг”, добави Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Въпреки недостига на средства в актуализацията на бюджета се предвижда увеличение на разходите с 448,5 млн. лв.
Досега не беше ясно как точно ще бъдат разпределени допълнителните харчове. Вчера министърът на финансите Румен
Порожанов обяви, че над една четвърт (125,7 млн. лв. ) от завишените разходи са за МВР. Над 92 млн. лв. са предвидени
за фонд „Земеделие” за изплащане на субсидиите на животновъдите.
Допълнителни средства не са поискали само министерствата на образованието, на икономиката и парламента.
Актуализацията предвижда свиване на приходите с 1,06 млрд. лв.
Бизнесът и синдикатите подкрепиха ремонта на бюджета на здравната каса въпреки забележките си за липса на
реформи в сектора. Той се увеличава със 100 млн. лв.
Вестник Капитал Daily
√ Работодатели и синдикати отхвърлиха актуализацията на бюджета
Според социалните партньори промените трябва да се направят от редовно избрания кабинет след 5 октомври
Министерството на финансите опита да тушира част от критиките към подготвената актуализация на бюджета, като обяви
конкретно кое министерство колко предлага да получи от допълнителните 450 млн. лв. Ведомството, ръководено от
Румен Порожанов, представи публично Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на България
за 2014 г. на 27 септември. Едва четири дни по-късно и след доста критики от икономисти, политически партии и
неправителствени организации на сайта на финансовото министерство беше качена променена версия на проектозакона,
в която вече има информация за разходите по отделните пера (виж таблицата).
Работодатели и синдикати срещу актуализацията
Въпреки закъснелия опит за по-голяма прозрачност на допълнителните разходи по министерства в сряда на заседанието
на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) работодателите и синдикатите отхвърлиха единодушно
представения от министър Порожанов проект. Те настояват той да бъде оттеглен и да се подготви ново експертно
предложение, което да се представи от редовно избраното правителство. Няколко часа по-късно на редовното си
заседание правителството не се съобрази с позицията на работодателите и синдикатите и одобри актуализацията на
бюджета във вида, в който я предложи по-рано финансовото министерство.
От проекта стана ясно, че приходите за тази година са били планирани прекалено оптимистично от кабинета
"Орешарски", а направените разходи са доста над заложените. В него е заложено увеличаване на бюджетния дефицит на
касова основа по консолидираната фискална програма в края на 2014 г. до 4% от прогнозния брутен вътрешен продукт
(БВП). Това означава дефицитът да достигне 3.152 млрд. лв., което е с 1.51 млрд. над планирания в края на миналата
година (1.9% от прогнозния БВП). За да се финансира този недостиг, както и заради проблема с банките от групата на КТБ,
държавата залага в актуализацията допълнително 4.5 млрд. лв. дълг и още 2 млрд. лв. под формата на държавни
гаранции.
Най-спорната част от актуализацията са допълнителните 450 млн. лв. за министерствата. Според разчетите
неизпълнението на приходите ще бъде 1.062 млрд. лв., но въпреки това финансовото министерство увеличава
разходите, без да направи опит да ги свие.
На заседанието на НСТС социалните партньори не приеха бюджетен дефицит над 3% от БВП, както и поемането на нов
държавен дълг в размер на 4.5 млрд. лв. И работодателите, и синдикатите смятат, че свръхдефицитът отдалечава
България от еврозоната, а дупката трябва да се попълва с поемането на нов дълг само ако не може да се финансира от
фискалния резерв.
"Оценихме високо усилията на служебното правителство да подготви един бърз старт на парламентарната процедура за
актуализация на бюджета. Но смятаме, че бюджетът е израз на провежданата политика на управляващото мнозинство. И
тъй като в неделя народът ще реши със своя вот кой ще го управлява, е правилно сформираното ново правителство да
внесе проект за актуализация на бюджета", каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ). Той е на мнение, че единственото, което трябва да направи служебният кабинет, е да даде отчет за
изпълнението на приходите и разходите на бюджета и да направи анализ на изпълнението му за деветмесечието.
Според него актуализацията не може да бъде третирана като рутинна експертна работа, която служебното правителство
може да подготви и поднесе "за подпис" на следващото правителство и Народното събрание.
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"Основната причина да се противопоставим на актуализацията на бюджета във вида, в който се предлага, са огромните
допълнителни дългове, които трябва да поемем всички ние с вас, за да спасяваме някакви банки", коментира Пламен
Димитров, председател на КНСБ. Той е на мнение, че казусът КТБ може да се реши без използването на бюджетни
средства, но е необходима промяна в политическата ситуация.
Синдикатите и работодателите излязоха с обща декларация, в която е записано, че емитирането на нов държавен дълг е
допустимо единствено за покриване на новонатрупания бюджетен дефицит, който пък при никакви обстоятелства не
трябва да превишава 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Според социалните партньори не трябва да се
взима допълнителен заем за подкрепа на банки, особено ако управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) е
в сегашния си състав и ако няма публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в
КТБ и ТБ "Виктория".
Пари за НЗОК все пак ще има
Представителните организации на работодателите и на работниците все пак подкрепиха внесения за съгласуване Закон
за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. Той предвижда здравната каса да използва 100
млн. лв. от преходния си остатък (големия резерв). Половината от тази сума е предвидена за болнична помощ, 25 млн.
лв. – за лекарства за домашно лечение, 15 млн. лв. – за лечение на онкологични заболявания и 10 млн. лв. за
медицински изделия. Управителят на касата Румяна Тодорова заяви, че изкривяванията в здравеопазването са толкова
ярко очертани, че ако не се вземат спешни законодателни мерки, 2015 г. ще бъде още по-тежка от тази година.
Вестник Дневник
√ Синдикати и работодатели се обявиха против актуализацията на бюджета
Представителните организации на работодателите и на синдикатите се обявиха против актуализацията на бюджета. На
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда темата, срещу ремонта на
основния финансов документ на държавата се обявиха Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска
стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, КНСБ и Конфедерация на труда "Подкрепа".
"Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета
на може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе
"за подпис" на следващото правителство и на следващия парламент", се казва в обща декларация на организациите,
прочетена от председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Велев подчерта, че обществото и социалните партньори искат да получат от служебното правителство в най-кратък срок
отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на
фискалния резерв и държавния дълг. Според Васил Велев емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на
публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ "Виктория" и
настоящия състав на управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на
новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Дефицитът и размера на дълга бяха най-атакувани
Основната критика на синдикати и работодателски организации е към планирания дефицит, който трябва да е 4%.
Според тях обаче той не трябва да надвишава 3%, защото иначе поемаме санкции от Европа, обобщава "Нова телевизия".
Критика е имало и към предвиждания държавен дълг от 4,5 милиарда лева, който беше определен като прекалено
висок, особено за правителство, което на практика няма да управлява през следващите месеци. Според организациите,
дълг трябва да се тегли само, за да покрие преразходите в хазната, които обаче са около 2 милиарда лева.
Консенсус имаше единствено за актуализацията на бюджета за здраве, като работодатели и синдикати се съгласиха, че
към бюджета на НЗОК трябва да бъдат насочени допълнителни 100 милиона лева.
Позицията на кабинета
Заседанието на трастранката започна с изказване на финансовия министър Румен Порожанов, който представи
подготвените параметри, предаде БНР. Според него 8,2 милиарда лева е резервът. Парите обаче служат за покриване на
дефицита от 1.4 милиарда лева и плащанията по външния дълг от 1.7 млрд., които трябва да се направят до края на
януари, както и да се покрие дефицитът в НОИ от около 800 милиона лева, с които да се платят пенсиите през януари.
Чрез актуализацията правителството иска да даде на МВР за по-високи заплати до 127 милиона лева, а за социални
помощи и заплати на заетите по субсидирана заетост - до 50 милиона лева.
За здравеопазване са заложени допълнително 24 милиона лева, основно в рамките на спешната помощ, в рамките на
издръжката на психиатричните и другите болници, които са на директна издръжка, каза Порожанов. Според него голям
проблем е заложен и в бюджета на държавен фонд "Земеделие". Парите за тази година са равни на миналогодишните,
но са правени по-високи разходи за националните доплащания.
Вестник Преса
√ Васил Велев, АИКБ: Продажбата на кредитния портфейл на ТБ "Виктория" е безобразие
Не е нормално да се дава срок от 1 ден за представяне на оферти
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Предложението за продажба на кредитния портфейл на ТБ "Виктория" и самият начин, по който се извършва това говори
за безобразие. Така председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира
продажбата на кредитния портфейл на ТБ "Виктория", предаде репортер на БГНЕС.
Според Велев не е нормално да се дава срок от 1 ден за представяне на оферти. Като друго грубо нарушение Велев
определи участието в процедурата на небанкови институции.
"КТБ трябва да бъде оздравена, а в същото време не е предложена нито продажбата на банката, нито увеличаването на
капитала й. Това са действия все в правомощията на БНБ", припомни председателят на АИКБ.
Вчера синдикатите и работодателските организации реагираха остро срещу информацията за подготовка за продажба на
кредитите на търговска банка „Виктория“. В декларация до управителя на БНБ Иван Искров те заявиха, че продажбата на
въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. Социалните партньори настояват ръководството на
централната банка незабавно да оповести позицията си по незаконните според тях действия, предприети от квесторите
на ТБ „Виктория“, и да ги спре.
Бизнесът и синдикатите уведомяват гуверньора на БНБ, че ако подкрепи действията на квесторите или отговори с
мълчалив отказ от позиция, ще поискат отстраняването му от длъжност.
Още на 16 септември БНБ обяви, че започва процедура за продажба на търг на обособени части от ТБ „Виктория“. Срокът
за окончателните оферти е 15 октомври. Продажба няма да има, ако постъпи цялостно предложение за спасяване на
групата на КТБ, част от която е „Виктория“.
√ Васил Велев: Не приемаме предложението за актуализация
Според социалните партньори проект за актуализация трябва да бъде представен от новото правителство и той
да отразява политическите реалности в страната след провеждането на парламентарни избори след 5 октомври.
Необходимо е оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев, който прочете
декларация от името на социалните партньори при обсъждането на актуализация на бюджета за 2014 г., предаде
репортер на БГНЕС.
Според социалните партньори проект за актуализация трябва да бъде представен от новото правителство и той да
отразява политическите реалности в страната след провеждането на парламентарни избори след 5 октомври.
„Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда
по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП”, добави той.
Като друг аргумент за несъгласие с предложения от служебния кабинет законопроект за промени в държавния бюджет
за 2014 г. Васил Велев посочи, че емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна
официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ ТБ Виктория и настоящия състав на
Управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания
бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска
търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на
независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа” са на мнение, че е необходимо оттегляне на
представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки.
Според тях такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в
страната след изборите.
В същото време социалните партньори се обединиха около тезата, че актуализация трябва да има, но в нея дефицитът
трябва да не надхвърля 3%.
При обсъждането на актуализацията служебният министър на финансите Румен Порожанов заяви, че проблемите с
държавния бюджет са няколко. На първо място това е приходната част и нормативната база, тъй като приходите са
нереалистично заложени. Порожанов посочи като втори проблем административния и по-точно ведомствата, които се
занимават с приходната част. "Заварихме Агенция "Митници" в не добро функционално състояние, не че и в момента е
прекрасна", подчерта той.
Като проблеми на Агенция "Митници" служебният финансов министър предели неизпълнението на ДДС от внос около
670 млн. лв., както и събирането на акцизи и корпоративен данък. Според служебния финансов министър контролните
функции в агенцията не са били на задоволително ниво.
"При държавния бюджет има диспропорции, свързани с приходите, разходите и буферите", подчерта Порожанов. В
актуализацията на Държавния бюджет за 2014 г. той предложи да бъдат отпуснати 24 млн. лв. допълнително за
Министерството на здравеопазването, 16,4 млн. лв. повече за Министерството на регионалното развитие, 10 млн. лв. за
Министерството на отбраната, 10 млн. лв. за Висшия съдебен съвет, 4 млн. лв. за Министерството на културата.
Служебният министър на финансите обясни, че ако не се предприемат необходимите мерки и реформи през следващите
месеци, следващият бюджет отново ще бъде с проблеми в същите сектори. Порожанов заяви, че оценката на МФ
показва, че дефицитът ще бъде около 2,8 млрд. лв. или близо 3,6 % от БВП.
В същото време социалните партньори излязоха с декларация, в която се обявиха против дефицит, който надвишава 3%.
Синдикатите и работодателите поискаха актуализацията да бъде изготвена и приета при избрано правителство и
работещо Народно събрание след парламентарните избори на 5 октомври 2014
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Вестник Сега
√ Синдикати и работодатели отказаха да подкрепят актуализацията на бюджета
Тристранният съвет настоя от проекта изцяло да отпадне темата КТБ, а дефицитът да не надхвърля 3%
Синдикати и работодатели отказаха да подкрепят предложената от служебния кабинет актуализация на бюджет 2014,
макар да считат, че такава трябва да има. Социалните партньори са единодушни, че дефицит над 3% не трябва да се
допуска, а темата КТБ трябва изцяло да отпадне от законопроекта и решение по нея да се взима от редовно
правителство. С тези аргументи тристранният съвет не подкрепи проекта за актуализация на бюджета и настоя
служебното правителство да го оттегли. Министрите обаче не се съобразиха със становището на социалните партньори и
приеха промените в първоначалния им вариант.
Както "Сега" писа, проектът предвижда намаляване на планираните приходи в хазната с 1.06 млрд. лв. и допускане на
допълнителни разходи в размер на 448.5 млн. лв. С минуса при еврофондовете и НЗОК дефицитът по държавния бюджет
стига 4%, при първоначално планиран 1.8%. Извънредният дефицит ще се покрие с нов дълг в размер на 1.6 млрд. лв.,
допълнителен нов дълг от 2.9 млрд. лв. е предвиден и заради възможност за оказване на ликвидна подкрепа на КТБ (2
млрд. лв.) и ПИБ (900 млн. лв). В случай че КТБ няма да се спасява, проектът предвижда възможност за отпускане на
държавни гаранции в размер на до 2 млрд. лв. в полза на фонда за гарантиране на влоговете в банките, който да
емитира от свое име книжа на вътрешния пазар, за да попълни недостига за изплащане на гарантираните депозити от
около 1.6 млрд. лв.
Според синдикати и работодатели така предложената актуализация е радикална и не следва да се внася в парламента от
служебно правителство. "Проектът трябва да се ограничи до корекции в приходната и разходната част на бюджета, без
да засяга темата КТБ. Неразумно е да се предлагат решения в момента, при това решения, които ангажират публични
средства в огромни размери", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Сходна позиция изразиха и
работодателските организации.
Социалните партньори не са доволни и от липсата на обстоен анализ за изпълнението на бюджета и състоянието на
фискалния резерв, макар да признават, че приходите са нереалистично планирани и актуализация трябва да има.
Синдикати и работодатели обаче се разминават за мнението си по разходната част.
"Не може при дефлация да се предлага ръст на разходите. Това е знак за липса на всякаква бюджетна дисциплина и
неразумно предизборно харчене. Не приемаме твърденията, че тези разходи, които се предлагат, са неизбежни",
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Според Димитър Бранков от БСК
съществуват огромни резерви за оптимизиране на разходите, но никой не ги търси. На този фон синдикатите се
възмутиха защо в списъка с извънредни разходи отсъства "Напоителни системи", която наскоро получи извънредни
субсидии, но не в обещания размер.
Финансовият министър Румен Порожанов бе внимателен в коментарите и не пое ангажименти за евентуални корекции в
проекта и отпадане на частта, свързана с банковия сектор. Порожанов обаче счита, че ограничението за 3% дефицит няма
как да се спази. "Само заради намалените приходи ще стигнем този праг", изтъкна той. Финансовото министерство
продължава да твърди, че извънредните разходи от 448.5 млн. лв. трябва да бъдат одобрени, защото в противен случай
отделни министерства няма да могат да изпълняват функциите си.
НЕИЗБЕЖНОСТ
Като неизбежна социалните партньори определиха и втората за годината актуализация в бюджета на здравната каса.
Бюджетът на касата веднъж бе завишен с 225 млн. лв. за сметка на орязване на разходите на министерствата, сега се
вдига за втори път със 100 млн. лв. Този път като източник на средствата ще се ползват натрупани по сметки на касата
наличности от предходни години. И НЗОК, и синдикати, и работодатели обаче считат, че така не може да се продължава
и бюджет 2015 ще бъде още по-зле, ако не се променят законите и не се въведат механизми за ефективен контрол върху
изпълнителите на медицинска дейност.
√ Загубата на КТБ и "Виктория" вече надмина 400 млн. лева
Загубата на банковата група КТБ расте, показват данните на БНБ за състоянието на банковата система към края на август.
Към 1 септември положителният нетен финансов резултат на 27-те работещи банки у нас е 556 млн. лв. Но като се
добавят и затворените Корпоративна търговска банка и дъщерната й ТБ "Виктория", общият резултат спада на 143.2 млн.
лв. Това означава, че загубата на двете, поставени под специален надзор, банки е достигнала 412 млн. лв.
Към края на юли работещите банки бяха на плюс с 489 млн. лв., а с отчитане на данните за групата КТБ резултатът на
цялата банкова система намаляваше на 230 млн. лв. Това означава, че към края на юли групата КТБ е била на 259 млн. лв.
загуба, а към края на август загубата е набъбнала със 153 млн. лв. до 412 млн. лв. Вече над три месеца КТБ и "Виктория"
остават затворени от БНБ, което неизбежно води до влошаване на състоянието им.
До 20 октомври одиторите на КТБ трябва да изготвят окончателния доклад за състоянието й. Според финансовия
министър Румен Порожанов това може да стане и по-рано. На база на пълните данни до 20 ноември акционерите на КТБ
и други потенциални инвеститори ще могат да направят предложения за оздравяване на КТБ. Междувременно
квесторите започнаха подготовка за продажба на кредитния портфейл на банка "Виктория". Заинтересованите банки
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трябва да подадат оферти до 15 октомври. Бизнесът и синдикатите са против, защото смятат, че тези действия ще
доведат до ликвидация на банката.
БАНКОВ СЕКТОР
Активите на банките са нараснали през август с 968 млн. лв. до 80.4 млрд. лв. Растат и привлечените средства - с 888 млн.
лв., или 1.3%. Най-голямо е увеличението при средствата от институции, различни от кредитни (вкл. предприятия) - 830
млн. лв. (3.7%). Депозитите на граждани са нараснали с 293 млн. лв. Потребителските заеми нарастват леко с 24 млн. лв.,
или 0.3%, докато жилищните кредити се свиват с 36 млн. лв., или 0.4%.
Вестник Монитор
√ Синдикати и работодатели скочиха срещу редакцията на финансовата рамка
Служебният кабинет прие актуализацията на бюджета
Отпусна още 100 млн. лв. за здравната каса
МС прие актуализацията на бюджета въпреки съпротивата на синдикати и работодатели. Така служебното правителство
ще предложи на 43-тото НС, което трябва да бъде конституирано след вота в неделя, да увеличи тавана на дълга с 4,5
млрд. лв. до 22,5 милиарда.
Актуализацията ще увеличи дефицита до 4%. Причината за нея са надценените прогнози за приходите в хазната и необходимостта от още средства за покриване на разходите в някои бюджетни системи. Заради това МС предлага отпускане
на допълнителни 488,5 млн. лв. за няколко министерства.
Най-много ще получи МВР 125,7 млн. лв. До 92 млн. лв. пък са предвидени за ДФ „Земеделие”, а 50 млн. лв. за МТСП.
По-рано през деня на заседание на тристранката синдикати и работодатели отхвърлиха предложението. Според социалните партньори корекцията е нужна, но трябва да се направи от следващото правителство на база на политиките, които
ще реализира то. Основният аргумент за отпора е, че дефицит над 3 на сто ще отдалечи България от влизане в еврозоната. От КНСБ пък изразиха готовност да подкрепят актуализация само при условие, че средствата от фискалния резерв не
стигнат за покриване на неотложните разходи. От МФ обаче заявиха, че към момента резервът е 8,2 млрд. лв. Парите били за покриване на дефицита, плащанията по външния дълг и недостига на НОИ за пенсии в размер на около 800 млн. лв.
Единственото, за което се споразумяха социалните партньори, е актуализация на бюджета на НЗОК със 100 млн. лв.
Според проекта на МС до 2 млрд. лв. от дълга ще бъдат заделени като буфер, който да послужи за ликвидна подкрепа на
поставената под спецнадзор на БНБ КТБ. Идеята на кабинета „Близнашки“ е при условие, че лицензът на банката бъде отнет, да се осигурят допълнителни средства за фонда за гарантиране на влогове. От него ще се изплащат гарантираните по
закон суми на вложителите в трезора. Тези пари ще бъдат нужни след изтичането на срока, в който банката е поставена
под специален надзор. За да се изплатят влоговете, са нужни около 3,6 3,7 млрд. лв. А във фонда има 2 млрд. лв., показват данни на МФ. „Това ще означава недостиг за фонда от 1,6 млрд. лв., който може да бъде осигурен чрез излизане на
вътрешния пазар на облигационни емисии”, заяви финансовият министър Румен Порожанов. Това е една от трите хипотези за справяне с банковата криза, която била заложена в плана за преструктуриране на КТБ, изпратен на ЕК. Вторият вариант е фондът да се финансира от националния бюджет със 700 млн. лв., а останалите средства да бъдат набрани от облигационната емисия. Третата опция била да се предприеме оздравителен план от инвеститори, каквито вече имало.
„Надяваме се заявеният интерес да бъде сериозен, но не изключваме да бъде поискана допълнителна ликвидност от
държавата, ако се появи напрежение при отваряне на банката”, каза още Порожанов. „Това трябва да е крайна мярка. Не
желаем данъкоплатците да платят за това“, категоричен бе обаче лидерът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев.
„Ние не предопределяме и не искаме да го правим, що се отнася до конкретния казус, който е не само финансово, но и
обществено наболял”, декларира по-късно след заседанието на МС Порожанов.
Вестник Стандарт
√ Работодатели и синдикати отхвърлиха предложението за актуализация
София. Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се обявиха против
актуализацията на бюджета за 2014 г. Това стана ясно от заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, на което се обсъжда актуализацията на държавния бюджет и този на НЗОК, съобщи "Фокус".
Необходимо е оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от
БГНЕС. Той прочете декларация от името на социалните партньори.
„Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда
по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП", обясни Велев.
Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за
разрешаване на проблемите в КТБ ТБ Виктория и настоящия състав на Управителния съвет на Българската народна банка,
е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален
резерв не е в състояние да го покрие. Това е друга причина, заради която работодатели и синдикати не са съгласни с
предложението за актуализация.
"Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото
парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се
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третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе "за подпис" на
следващото правителство и на следващия парламент", обясняват социалните партньори.

Вестник Дума
√ Тристранката отхвърли актуализацията на бюджета, иска дефицит под 3%
Кабинетът все пак прие промените в основния финансов план на държавата
Представителните организации на работодатели и синдикати, които излязоха с обща декларация, поискаха да бъде
оттеглен проектът на Министерството на финансите за актуализация на тазгодишния държавен бюджет. Причината да
отхвърлят проекта бе заложеният дефицит от 3,6%. По време на вчерашното си заседание социалните партньори се
обединиха около идеята, че актуализация е необходима, но дефицитът не бива да надхвърля 3%.
Служебният министър на финансите Румен Порожанов заяви, че проблемите с държавния бюджет са няколко. По думите
му приходите са нереалистично заложени. Фискалният резерв е 8,2 млрд. лв., уточни той. В актуализацията на
държавния бюджет за 2014 г. служебният финансов министър предложи да бъдат отпуснати 24 млн. лв. допълнително за
МЗ, 16,4 млн. лв. повече за МРР, 10 млн. лв. за МО, 10 млн. лв. за ВСС, 4 млн. лв. за МК.
В декларацията си синдикатите и работодателите поискаха актуализацията да бъде изготвена и приета при избрано
правителство и работещо Народно събрание след парламентарните избори в неделя.
Ако бъдат обосновани разходите по-прецизно и бъдем убедени, че приходите ще бъдат неизпълнени с над 1 млрд. лева,
можем да подкрепим промяната без частта дълг 4,5 млрд. плюс 2 млрд. лева. Това каза пред журналисти президентът на
КНСБ Пламен Димитров след заседанието. По думите му основната причина работодатели и синдикати да се
противопоставят на актуализацията е огромното число допълнителни дългове, които трябва да се поемат.
Актуализация на бюджета ще се наложи и за тази година, призна председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев. Правилно сформираното ново правителство трябва да внесе проект за актуализация на
бюджета, а служебният кабинет да даде отчет за изпълнението на приходите и разходите по държавния бюджет за
деветмесечието, посочи Велев. "Ние сме категорично против без писмен анализ на състоянието на фискалния резерв, на
управлението на държавния дълг и на състоянието на сметките към 30 септември по приходи и разходи, да подкрепяме
каквото и да е увеличение на държавния дълг извън налагащото се от увеличението на дефицита, ако той не може да
бъде покрит от фискалния резерв", допълни Велев.
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество социалните партньори единодушно приеха
предложението за актуализация на бюджета на НЗОК със 100 млн. лв., които не се вземат от държавния бюджет, а са по
сметките на касата. Това са пари, които не са изразходвани през 2013 г. и са сформирани от надсъбрани вноски,
трансфери от МЗ, санкции и пр. За да бъдат използвани парите за здравноосигурителни плащания обаче, трябва
парламентът да ги одобри. Управителката на НЗОК д-р Румяна Тодорова припомни, че законодателството не позволява
НЗОК да затегне контрола на разходите.
В крайна сметка правителството актуализира държавния бюджет на заседанието си вчера, без да се съобрази със
становището на синдикатите, работодателите и на политически партии. От пресцентъра на МС обясниха пространно
мотивите си за промяната.
Вестник Класа
√ Работодатели и синдикати не искат свръхдефицит по бюджета за 2014 г.
Социалните партньори се съгласиха с актуализация на бюджета на НЗОК
Актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по
инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на
5 октомври 2014 г. Това заяви общата позиция на социалните партньори председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
Токо основните работодателски и синдикални организации в България (БСК, АИКБ, БТПП, КРИБ, КТ „Подкрепа" и КНСБ) не
подкрепиха предложението на слежебното правителство за актуализация на бюджета за 2014 г., стана ясно по време на
проведеното на 1 октомври заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), в което от името на
служебния кабинет участваха вицепремиерът Йордан Христосков и министрите на финансите и на здравеопазването.
Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в близке дни отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и писмена информация за състоянието на
фискалния резерв и държавния дълг, каза още Велев.
Емитирането на нов държавен дълг в голям размер, особено при липса на публично достъпна официална информация и
варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ „Виктория" и при настоящия състав на на УС на Българската народна
банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит – но само до 3 на сто - ако
сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Предложеният от служебния кабинет преди дни проект за актуализация на бюджета предвижда възможността за
емитиране на нов допълнителен държавен дълг, като 2 млрд. лева от него са само за поемане на евентуални рискове във
връзка с КТБ и ТБ „Виктория". Така бюджетният дефицит на 2014 г. по Консолидираната фискална програма (КФП) би се
вдигнал с 3,6% на начислена основа.
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Сега обаче работодатели и сигнали са съгласни, че по всяка вероятност ще се наложи актуализация на бюджета за 2014 г.,
но са категорични, че не трябва да бъде приеман проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям
бюджетен дефицит от 3% БВП. Това е максималната стойност на показателя за страните от ЕС и надвишаването му би
довело по процедура по свръхдефицит за страната ни и съответно до отдалечаване на приемането ни в еврозоната.
Проектът за актуализация на бюджета на Здравната каса, който предвижда вдигане на разходите й за годината с още
около 100 млн. лева, беше подкрепен от социалните партньори, макар и с някои резерви от страна на работодателите.
Въпреки неодобрението на социалните партньори, по-късно същия ден на своето заседание служебният кабинет одобри
проекта за актуализация не само на бюджета на НЗОК, но и на държавния бюджет. Въпросният проект с (големи)
изменения вероятно ще бъде внесен за разглеждане от следващия парламент, който от своя страна може да направи
нови промени, преди окончателното приемане или не на актуализацията на бюджета за 2014 г.
√ Бизнес и синдикати се обединиха против актуализацията на бюджета
Според тях това не е работа на служебния кабинет, освен това дефицитът не трябва да надхвърля 3 на сто
Представителните организации на работодателите и на синдикатите се обявиха против актуализацията на бюджета. На
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда темата, срещу ремонта на
основния финансов документ на държавата се обявиха Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска
стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, КНСБ и Конфедерация на труда "Подкрепа"."Радикална актуализация на
бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на
действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета не може да се третира като
рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе "за подпис" на следващото
правителство и на следващия парламент", се казва в обща декларация на организациите, прочетена от председателя на
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той подчерта, че обществото и социалните партньори искат да получат от служебното правителство в най-кратък срок
отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на
фискалния резерв и държавния дълг. Според Васил Велев емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на
публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ "Виктория" и
настоящия състав на управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на
новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Основната критика на синдикати и работодателски организации е към планирания дефицит, който трябва да е 4%.
Според тях обаче той не трябва да надвишава 3%, защото иначе поемаме санкции от Европа, предаде "Нова телевизия".
„Ние сме категорично против без писмен анализ на състоянието на фискалния резерв, без анализ на управлението на
държавния дълг и без анализ на състоянието на сметките на републиката към 30 септември по приходи и разходи по
националния бюджет да подкрепяме каквото и да е увеличение на държавния дълг извън налагащото се от
увеличението на дефицита, ако той не може да бъде покрит от фискалния резерв", допълни Васил Велев.
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се противопоставиха на актуализация
на бюджета, която би довела до бюджетен дефицит, превишаващ 3 % от БВП. „Противопоставяме се и на прекомерното
увеличаване на външния дълг. В проекта за актуализация на бюджета следва да се предвиди такова увеличение само в
случай, че увеличеният бюджетен дефицит не може да се финансира от съществуващия фискален резерв", заяви Велев.
Той добави, че предложението за актуализация на бюджета на НЗОК е срещнало подкрепата на социалните партньори
или най-малкото несъпротивата на някои от тях предвид това, че пряко не води до увеличаване на дефицита.
Критика е имало и към предвиждания държавен дълг от 4,5 милиарда лева, който беше определен като прекалено
висок, особено за правителство, което на практика няма да управлява през следващите месеци. Според организациите,
дълг трябва да се тегли само, за да покрие преразходите в хазната, които обаче са около 2 милиарда лева.
Консенсус имаше единствено за актуализацията на бюджета за здраве, като работодатели и синдикати се съгласиха, че
към бюджета на НЗОК трябва да бъдат насочени допълнителни 100 милиона лева.
Заседанието на тристранката започна с изказване на финансовия министър Румен Порожанов, който представи
подготвените параметри, предаде БНР. Според него 8,2 милиарда лева е резервът. Парите обаче служат за покриване на
дефицита от 1.4 милиарда лева и плащанията по външния дълг от 1.7 млрд., които трябва да се направят до края на
януари, както и да се покрие дефицитът в НОИ от около 800 милиона лева, с които да се платят пенсиите през януари.
Чрез актуализацията правителството иска да даде на МВР за по-високи заплати до 127 милиона лева, а за социални
помощи и заплати на заетите по субсидирана заетост - до 50 милиона лева.
За здравеопазване са заложени допълнително 24 милиона лева, основно в рамките на спешната помощ, в рамките на
издръжката на психиатричните и другите болници, които са на директна издръжка, каза Порожанов. Според него голям
проблем е заложен и в бюджета на държавен фонд "Земеделие". Парите за тази година са равни на миналогодишните,
но са правени по-високи разходи за националните доплащания.
Списание Мениджър
√ Бизнесът поиска проектът за актуализация на бюджета да бъде оттеглен
Работодателите и синдикатите настояват проектът за актуализацията на бюджета за тази година да бъде оттеглен, като го
определят като "радикален". Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, който
изложи съвместната позиция на работодателите и синдикатите.
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На предварителното заседание на работната група към съвета подкрепа на актуализатията е получена само от
представителите на кабинета, предаде "Дарик".
След като очерта сериозни проблеми при събираемостта на приходите в бюджета, финансовият министър Румен
Порожанов представи редица сектори, към които ще бъдат насочени допълнителни пари. Това стана по време на
заседание на тристранния съвет, където социалните партньори разглеждат актуализацията на бюджета за тази година.
Той посочи че в разчетите от 448 млн. лв. са заложени допълнително: за МВР - до 125,7 млн. лв.; за социалното
министерство - до 50 млн. лв.; за здравното министерство са заложени допълнително 24 млн. лв., основно в рамките на
спешната помощ и психиатричните и другите болници, които са на директна издръжка на ведомството; за регионалното
министерство - 16,4 млн. лв.; земеделското министерство - 16,4 млн. лв.; за транспортното министерство - до 14,7 млн.
лв.; Министерството на отбраната - до 10 млн. лв.; ВСС - до 10 млн.; Министерство на правосъдието - до 5 млн.;
Министерство на културата - до 4 млн. лв.; външно министерство - до 3 млн. лв.; ДФ Земеделие - до 92 млн. лв.
Основният проблем, който се е появил в рамките на недостига на Фонд "Земеделие", е "неразумното управление на
ресурса" за национални доплащания и държавни помощи, каза Порожанов.
В актуализирания вариант на бюджета се залага дефицит от 4% и поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева, в което се
включва и евентуалното подкрепяне на Фонда за гарантиране на влоговете.
Малко по-рано от финансовото министерство отчетоха състоянието на хазната до края на август. Дефицитът е набъбнал
близо до 1,3 млрд. лева. Фискалният резерв е 8,7 млрд. лева.
Вестник Банкеръ
√ Работодатели и синдикати отхвърлиха актуализацията на бюджета
"Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен
дефицит от 3 процента към БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и
една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в Еврозоната". Това е категоричната позиция на
шестте национално представителни работодателски и синдикални организации относно проекта за актуализация на
държавния бюджет за 2014 г., представен за обсъждане в НСТС.
Бизнесът и синдикатите не са съгласни служебното правителство да предприема "радикална актуализация на бюджета,
особено в предлаганите значими размери". Социалните партньори са на мнение, че това може да бъде извършено
"единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след провеждане на
предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.". Въпреки това, те оценяват усилията на служебното правителство да
подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета.
"Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото
парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се
третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе "за подпис" на
следващото правителство и на следващия парламент", се казва още в декларацията на шестте организации.
Те настояват още в най-кратък срок да получат от кабинета "Близнашки" отчет за изпълнението на бюджета за
деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Този
анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и
преизпълнението на разходната част.
"Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за
разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и настоящия състав на УС на Българската народна банка, е допустимо
ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е
в състояние да го покрие", категорични са работодателите и синдикатите.
Според тях тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект
за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. "Такъв проект следва
да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на
парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.", завършват те.
Позицията подкрепят Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - съюз на българския
бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа".
На предварителното заседание на работната група към съвета подкрепа на актуализацията е получена само от
представителите на кабинета.
Финансовият министър Румен Порожанов защити предлаганата от служебния кабинет актуализация на бюджета, като
изтъкна, че предишното правителство е заложило „доста амбициозни приходи“.
Това, което сме предложили, е абсолютно експертно, без натиск или комуникация за едно или друго нещо по какъвто и
да е политически признак, заяви той на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Заложеният дефицит в държавният бюджет е 3.6% от БВП, а по Консолидираната фискална програма – до 4% от БВП.
Финансовото министерство предлага и поемане на нов държавен дълг в размер до 4,5 млрд. лв. в рамките на годината.
С предлаганата актуализация министерствата получават общо 448 млн. лв. допълнително.
Порожанов призна, че разходите не се насочват към реформирани системи, и посочи, че в нереформирани сектори
следващият бюджет би бил със същите проблеми.
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Вестник Строител
√ Актуализацията на бюджета предвижда 16,4 млн. лв. повече за МРР, синдикати и работодатели са против промените
в закона
Националният съвет за тристранно сътрудничество разглежда проектите за изменение и допълнение на законите за
държавния бюджет за 2014 г. и за бюджета на НЗоК. Заседанието в Министерския съвет е председателствано от
вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков.
В началото на разговорите министъра на финансите Румен Порожанов заяви, че преразглеждането на бюджета се налага
заради нереалистично заложените приходи в него. По думите му проблемът ескалира и заради ведомствата, които са
ангажирани със събирането на средства за хазната.
„Заварихме Агенция „Митници“ в не добро функционално състояние, не че и в момента е прекрасна“, обясни министър
Порожанов.Той напомни, че предвидените приходи са били около 1,7 млрд. лв. повече само от данъци при заложена
инфлация 1,8%, като подчерта, че при подобна диспропорция няма как очакванията за приходите да бъдат изпълнени.
„БВП ще бъде намален до 79 млрд. и 178 млн.лв. Факторите, които повлияха на ДДС от внос, са понижените цени на
основните суровини – горива, метали и други. Отчита се спад на стойността на износа с близо 6,4% спрямо 2013 г.. Има
670 млн. лв. неизпълнение на ДДС от внос”, заяви Румен Порожанов.
В актуализацията на Държавния бюджет за 2014 г. министърът на финансите предлага да бъдат отпуснати 24 млн. лв.
допълнително за Министерството на здравеопазването, 16,4 млн. лв. за Министерството на регионалното развитие, 10
млн. лв. за Министерството на отбраната, 10 млн. лв. за Висшия съдебен съвет и 4 млн. лв. за Министерството на
културата.
„Ако не се предприемат необходимите мерки и реформи следващият бюджет отново ще бъде с проблеми в същите
сектори“, допълни Порожанов. Той беше категоричен, че предложението за актуализацията е експертно и без никаква
политическа прогноза. По думите му се очаква дефицитът в хазната да бъде около 2,8 млрд. лв. или близо 3,6 % от БВП. В
промените на закона за бюджета е заложен буфер от близо 2 млрд.лв.Порожанов коментира още, че страната ни има и
трудности с еврофондовете, защото нередностите се връщат към нас като бумеранг при одитирането и санкциите.
Синдикатите и някои от работодателските организации обаче се обявиха против актуализацията. Председателят на
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев представи декларация, в която се казва: „Радикална
актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по
инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета на може да се
третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис” на
следващото правителство и на следващия парламент”.
Велев настоя обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Той
посочи, че дефицитът в проектобюджета не бива да надвишава 3 на сто от БВП. Според социалните партньори
надвишаването на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите за подготовка на страната ни за
влизане в Еврозоната.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Конфедерацията на
независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа” смятат, че е необходимо оттегляне на представения проект за
актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Според тях то трябва да
бъде представено от новото правителство след изборите.
dir.bg
√ Васил Велев: Високият дефицит ни отдалечава от еврозоната
Не приемаме разходите, тъй като високият дефицит ни отдалечава и от еврозоната.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев при обсъждането на
актуализацията на бюджета за 2014 г. в НСТС, предаде репортер на БГНЕС.
Според Велев трябва да се прояви повече характер и да не се правятдопълнителни разходи. Той даде пример и с МВР,
където са увеличени заплатите. Велев заяви, че в България има най-много служители на глава на населението, които
отговарят за сигурността. От друга страна имаме и най-много охранители на глава от населението, а в същото време не се
чувстваме по-сигурни.“Питат ме какво да правят, след като са увеличени заплатите в МВР, но никой не пита
работодателите какво да правят, когато административно и без споразумение се увеличават минималната работна
заплата и минималния осигурителен доход“,заяви председателят на АИКБ.“Не искаме и да хвърляме боб дали на някой
няма да му хрумне да срути Валутния борд“,каза Велев.“Нямаме доверие на Управителния съвет на БНБ и гуверньора
Иван Искров. Не приемаме предложението за огромни заеми и предложените числа“,каза още той. /БГНЕС
√ Васил Велев: Не приемаме предложението за актуализация
Необходимо е оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение.
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Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев, който прочете
декларация от името на социалните партньори при обсъждането на актуализация на бюджета за 2014 г., предаде
репортер на БГНЕС.
Според социалните партньори проект за актуализация трябва да бъде представен от новото правителство и той да
отразява политическите реалности в страната след провеждането на парламентарни избори след 5 октомври. Очаквайте
подробности. /БГНЕС
dariknews.bg
√ Бизнес и синдикати искат проектът за актуализация на бюджета да бъде оттеглен
За актуализация на бюджета, но с дефицит до три процента и без ново увеличение на дълга се обявиха работодатели и
синдикати. На заседанието на тристранния съвет социалните партьори поискаха оттегляне на проектоактуализацията,
изработена от служебния кабинет. Според тях, единствената задача на служебното правителство е да изготви подробен
анализ на състоянието на хазната до края на септември, върху който новият кабинет ще може да стъпи, за да предложи
собствен вариант на актуализацията.
Решението за КТБ трябва да дойде след смяна на ръководството на Централната банка, смятат още синдикатите и
работодателите. Те са категорични, че все още има шанс за оздравяването без публичен ресурс.
След като изслушаха подробното представянето на актуализация на бюджета, в който е заложено вдигане на дефицита
до 4 % и увеличение на дълга с още 4,5 млрд. лева, синдикатите и работодателите поискаха оттеглянето на проекта.
"За съжаление, актуализация на бюджета за тази година ще се наложи. Ние смятаме, че бюджетът на държавата е израз
на провежданата политика от управляващото мнозинство и тъй като в неделя народът ще вземе решение кой да го
управлява, е правилно сформираното ново правителство да внесе проект за актуализация на бюджета", каза Васил Велев
от асоциация на индустриания капитал.
Социалните партньори настояха да се даде справка за реалното разпределение на 8,2 млрд. лева, които в момента са във
фискалния резерв. Според тях, ако се стигне до увеличение на дълга, то трябва да е само с толкова, колкото да се покрие
новия дефицит и то при доказана възможност, че това не може да стане от резерва.
"Основната причина да се противопоставим на актуализацията на бюджета на държавата в този вид, в който се предлага,
е огромното число допълнителни дългове, които трябва да поемем всички ние с вас, за да спасяваме някакви банки. Как
трябва да се спасява КТБ и че трябва да се оздравява мисля, че всички разбраха, многократно коментирахме и експертите
от нашия консултативен съвет и експертите, които се водещи в България в тази област. Там дадоха конкретните
механизми. Това, че господин Искров не иска да ги чуе и никой от квесторите не ги съобразява е други въпрос. Очевидно
е, че политическата картина и ситуация трябва да се смени, за да позволи в решението за КТБ да не стигнем до
използването на нашите пари", каза Пламен Димитров от КНСБ.
И синдикати, и работодатели подкрепят актуализацията на бюджета на Здравната каса със сто млн. лева, защото според
тях „те са за оцеляване на касата, а не за реформи", а и сумата няма да доведе до увеличението на дефицита. В същото
време социалните партньори припомниха, че от години се „изливат" пари в здравеопазването, но реално подобрение на
системата така и не се наблюдава.
bnews.bg
√ Бизнесът за заемите: Велев: С фалита на КТБ се опитват да откраднат 5 млрд.!
КТБ е резултат от действието на българските политици и отговорни представители на различни институтиции.
Това доведе до влошаване на парамерите и забавяне на икономическия растеж, има и друг, подценяван резултат: забавя
се изсветляването на икономиката, когато пред цялото общество се прави опит да се окрадат 5 млрд. лева с фалита на
една банка. Това води до упадък на нравите.
Това коментира по време на обсъждане на актуализацията на бюджета в рамките на тристранния съвет Васил Велев от
АИКБ.
По повод плановете за емитирането на нов държавен дълг, в който се предвиждат и пари за спасяване на КТБ, Велев
заяви, че бизнесът няма доверие на УС на БНБ и на шефа му Иван Искров.
„Поставяме под съмнение всяка информация оттам, всеки разчет с този управителен съвет е под въпрос за нас. Затова не
приемаме новите огромни заеми, смятаме, че тези числа трябва да се обсъдят с нов УС на националната банка", допълни
още председателтят на работодателската организация.
Велев изрази учудване защо има увеличаване на разходната част на актуализирания бюджет при дефлация.
„При дефлация искаме близо половин милиард повече разходи, и това говори за липса на бюджетна дисциплина,
на липса на реформи, и за изборни харчове", заяви той и даде пример, че България има най-много полицаи на глава от
населението в ЕС и най-много охранители, без да сме станали по-сигурни.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че синдикатите са против да се емитира дълг, за да се запушат дупки,
предизвикани в частния сектор.
"Основната причина да се притивопоставим на актуализацията на бюджета на държавата е огромното число
допълнителни дългове, които трябва да поемем всички ние, за да спасяваме някакви банки!",
заяви той.
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Споре Велев не е сериозно "на коляно" да се изчисляват милиарди, с които да задлъжнее държавата. Припомняме, че в
проекта за актуализация, отхвърлен днес от бизнес и синдикати, се залагаше нов държавен дълг в размер на 4,5
милиарда лева и дефицит до 4 процента от прогнозния БВП.
От бизнеса и синдикатите отново заявиха, че според тях оздравяванвто на КТБ и ТБ Виктория трябва да стане с пари на
акционери и големи вложители в тях, както и с ликвидна подкрепа на фонда за гарантиране на влоговете.
"Банката като група не е предложена за продажба и до момента, в същото време са предприети действия не за
разпродажба на части от портфейла , а на целия портфейл на "Виктория", за която нееднократно се твръди, че няма
проблеми", заяви Велев и нарече тези действия "ликвидация".
Велев разкри, че банките имали един ден срок да подадат обвързващи оферти за банка "Виктория", а освен тях били
поканени да участват в разпродажбата и небанкови институции, което е грубо нарушение на закона.
mediapool.bg
√ Въпреки несъгласието на бизнеса, синдикатите, БСП и ДПС
Правителството одобри проект за нов дълг от 4.5 млрд. лв. и 4% свръхдефицит
Въпреки принципното несъгласието на бизнеса, синдикатите, БСП и ДПС, че не е работа на служебен кабинет да внася
актуализация на бюджета в Народното събрание, правителството на Георги Близнашки одобри промени, които ще бъдат
предложени за одобрение от бъдещия парламент. Мотивът за решението, срещу което се обявиха социалните
партньори, е да може страната да функционира нормално до края на годината.
Основните промени в бюджета са свързани с увеличаването на държавния дълг с нови 4.5 млрд. лв. до 8.9 млрд. лв.,
свърхдефицит от 4% на касова основа, намален икономически растеж от 1.5% от БВП, намалени приходи с 1.062 млрд. лв.
и увеличаване на разходите за централната власт с нови 448.5 млн. лв.
Дават се и две възможности за решаване на проблема в банковата система. Едната предвижда отпускането на нови 2.9
млрд. лв. в рамките на одобрената вече 3.3 млрд. лв. държавна помощ за банковия сектор от Европейската комисия.
Тази опция е валидна в случай, че се вземе решение за оздравяването на "Корпоративна търговска банка" (КТБ) и
Търговска банка "Виктория". Другата възможност е изплащането на гарантираните влогове до 100 000 евро в двете
банки, ако се вземе решение за отнемане на лиценза. За тази цел се дава право на Фонда за гарантиране на влоговете да
емитира облигации до 2 млрд. лв. В случай, че не може да пласира такава емисия, е предвидена възможност за
отпускане на заем до 700 млн. лв. от държавата на фонда, обясни финансовият министър Румен Порожанов. Той уточни,
че бъдещето на КТБ и банка "Виктория" ще бъде взето от новото Народно събрание и редовното правителство.
Отделно до края на годината Първа инвестиционна банка (ПИБ) ще продължи да получава ликвидна подкрепа от
държавата в рамките на до 1 млрд. лв. Това е заложено в плана за преструктуриране на ПИБ, който е изпратен за
одобрение в Европейската комисия, съобщи Порожанов. Спопред плана преструктурирането на ПИБ ще продължи до
юни 2015 г. Банката вече получи 1.2 млрд. лв. подкрепа по време на правителството на Пламен Орешарски, които трябва
да бъдат върнати в края на ноември.
Служебният кабинет е взел предвид критиките, отправени от финансисти и икономисти, и подробно е разписал, за какво
ще бъдат похарчени допълнителните 448.5 млн. лв. от министерства и държавни ведомства. Най-голямата част от
средствата – около 130 млн. лв. отиват за заплати в МВР, а над 90 млн. лв. за фонд "Земеделие" за изплащане на
субсидии за животновъдите и ДДС за общините по селската програма.
Допълнително се отпускат и 100 млн. лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Така за първи
път от много години Здравната каса ще влезе без дългове в новата 2015 г., каза зам.-министърът на финансите Кирил
Ананиев.
По-нисък икономически ръст от 1.2% и минимална заплата от 380 лв. през 2015 г.
По-нисък икономически растеж през 2015 г. от 1.2% и вдигане на минимална работна заплата на 380 лв. е заложено в
работния вариант на подготовката на бюджета за следващата година.
Причината е в ревизираните макроикономически показатели в актуализацията на бюджета – дефлация вместо
първоначално заложената инфлация от 1.8%, по-нисък икономически растеж от 1.5% вместо заложените 1.8%, което
означава намаление на брутния вътрешен продукт с около 2.4 млрд. лв. до над 79 млрд. лв.
За да не бъде нарушена бюджетната процедура за следващата година, подготовката на бюджет 2015 г. е в ход.
Приемането на актуализацията на бюджета за тази година е първата стъпка, каза зам.-министърът на финансите Кирил
Ананиев пред Mediapool. От обясненията му стана ясно, че служебният кабинет се е отказал от идеята си да внесе готов
законопроект и за държавния бюджет през следващата година, защото той зависи от политиките на следващото
правителство.
ГЕРБ, която според социологическите проучвания ще е първа политическа сила в новото Народно събрание, подкрепя
направената актуализация на бюджета и биха я подкрепили и в пленарна зала при леки корекции на определени
параметри, каза Менда Стоянова пред Mediapool. По думите й, без промени в бюджета някои ведомства може да не
приключат годината.
Липса на реформи и отдалечаване от Еврозоната
Синдикати и бизнес са против актуализация на бюджета, надхвърляща дефицит от 3%, каквито са изискванията на
Еврокомисията. "Остро се противопоставяме на всякакъв бюджетен дефицит, който ни отдалечава от Еврозоната", каза
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Според финансовия министър Румен Порожанов, най-големият риск за влизане на България в Еврозоната не е
превишаването на бюджетния дефицит над 3%, а конкурентоспособността на икономиката.
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Бизнесът и синдикатите не са съгласни и с непрекъснато растящите разходи на министерствата, които не спазват
бюджетната дисциплина. Не виждаме реформи, може да се продадат ненужни активи, да се направят съкращения в
администрацията, България има най-много полицаи на глава от населението в ЕС, каза Васил Велев.
Димитър Бранков от Българската стопанска камара го подкрепи, като заяви, че има "голям резерв за намаляване на
разходите на министерства и агенции", като някои ненужни звена могат да бъдат закрити.
"Прави сте, че трябва да се свият разходи, но нищо не може да се направи в края на годината. Ако отидем на съкращения
в МВР ще трябва да платим обезщетения", отговори им Порожанов. Част от присъстващите се съгласиха, че за два месеца
служебен кабинет няма как да направи реформи.
Именно заради това социалните партньори смятат, че актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна
експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе "за подпис“ на следващото
правителство и на следващия парламент.
Нов дълг при смяна на шефа на БНБ
Синдикати и бизнес са категорично против и емитирането на нов държавен дълг при липса на публично достъпна
официална информация и варианти за решаване на проблемите в затворените "Корпоративна търговска банка" и
дъщерната й банка "Виктория" и при сегашната управа на БНБ.
"Не искаме да хвърляме боб дали някой няма да направи отново опит да разклати валутния борд... Нямаме доверие в
Управителния съвет на БНБ и в управителя на Централната банка. Това поставя под съмнение всякаква информация,
която ни се предоставя, и затова сме против тегленето на нов дълг. Искаме смяна на ръководството на БНБ", каза Велев.
Финансовият министър Румен Порожанов отговори, че този въпрос не зависи от служебното правителство.
Актуализацията на бюджета предвижда няколко решения за покриване на недостига на средства в зависимост от това
какъв вариант се избере по отношение на КТБ и банка "Виктория", както и каква част от държавната подкрепа ще бъде
изплатена от Първа инвестиционна банка (ПИБ) в края на ноември. Вариантите са при отнемане на лиценза на двете
банки или ако се върви към тяхното оздравяване. Желанието на държавата е това да стане с капитали на акционерите,
чийто оздравителен план все още се очаква, каза Порожанов. Той обаче допусна, че най-вероятно ще се наложи
държавна помощ за осигуряване на ликвидност в КТБ и "Виктория".
Затова в актуализирания вариант на бюджета е заложен нов дълг до 2.9 млн. лв. за подкрепа на банковата система.
Предлага се и допълнително емитиране на държавно гарантирани облигации от Фонда за гарантиране на влоговете за
покриване на недостига на гарантираните депозити до 100 хил. евро, които се оценяват на 3.6 – 3.8 млрд. лв.
Отделно се два право на Министерския съвет да предостави на Фонда за гарантиране на влоговете в банките заеми от
централния бюджет до 700 млн. лв.
МВР и фонд "Земеделие" взимат най-много допълнителни пари
Междувременно Министерството на финансите си е взело критика за неразписаните допълнителни 448.5 млн. лв. За
централната власт и в новия вариант на мотивите на законопроекта е посочено за какво ще бъдат похарчени.
Допълнителните средства отиват за 11 министерства и ведомства, като най-голямата сума от 125.7 млн. лв. се отпуска на
Министерството на вътрешните работи (МВР). Средствата са необходими за изплащане на допълнителните
възнаграждения на полицаите, които бяха вдигнати от 1 юли със задна дата, посочи Порожанов. За това ще отидат 110
млн. лв., останалите 15.7 млн. лв. са за издръжка на системата на МВР.
На Държавен фонд "Земеделие” се отпускат 92.1 млн. лв. Основната част от средствата – около 60 млн. лв. - са нужни за
изплащане на националните доплащания на животновъдите. Останалите пари се разпределят за плащане на ДДС на
общините по Програмата за развитие на селските райони и други програми – 22.1 млн. лв., за борба с болестта "син език”
и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци – 10 млн. лв.
Министерството на труда и социалната политика ще получи до 50 млн. лв., от които 36 млн. лв. ще отидат за помощи за
домакинства, за програми за заетост и гарантиране изплащането на социалните помощи. Останалите 14 млн. лв. са за
издръжка на ведомството.
На Министерството на здравеопазването се отпускат допълнително до 24.2 млн. лв. за спешната и психиатричната
помощ, както и за болници в отдалечени и трудно достъпни райони.
Министерството на регионалното развитие ще получи 16.4 млн. лв. Основната част от тях - 13 млн. лв. - ще отидат за
подготовката на пътищата преди зимата. Останалите средства са за изплащане на обезщетения по отчуждаване на имоти
по важни инфраструктурни проекти.
Министерството на земеделието и храните също ще получи допълнително до 16.4 млн. лв. Те са разпределени между
Българската агенция по безопасност на храните – 5.4 млн. лв., Селскостопанската академия – 5 млн. лв., Изпълнителна
агенция по горите – 4 млн. лв. и Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури” – 2 млн. лв.
По бюджета на Министерството на транспорта се отпускат 14.7 млн. лв., които ще отидат за разплащане на дължими
суми по договора за строителството на втория мост над Дунав при Видин – Калафат.
Министерството на отбраната ще получи до 10 млн.лв. за разплащане на просрочени задължения към доставчици на
консумативи и медикаменти.
За Висшия съдебен съвет са предвидени 10 млн. лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и на
дължими обезщетения по Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди, както и за издръжка на съдилищата. Отделно Министерството на правосъдието ще получи още 5
млн. лв., които ще отиат основно за затворите и за правна помощ.
На Министерството на културата се отпускат още 4 млн. лв. за субсидии на театрите и оперите, както и за основен ремонт
на сградата на Националната гимназия за древни езици и култура.
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До 3 млн. лв. ще получи и Министерството на външните работи, като средствата са за изплащане на командировки на
служителите в чужбина.
Предвидени са и 77 млн. лв. за финансирането на европейски проекти и други разходи.

news.bg
√ Бизнес и синдикати отхвърлиха проекта на кабинета за нов държавен дълг
Подготвяната актуализация на държавния бюджет от служебното правителство на проф. Георги Близнашки срещна
твърдо „Не" от страна на синдикатите и работодателите у нас. Те са на категоричната позиция, че корекция на парите в
държавата може да се прави само от следващото официално правителство и Народно събрание.
Припомняме, че още от първите дни на своето управление кабинетът „Близнашки" се захвана да пише актуализация на
държавния бюджет за настоящата година с основен мотив за надценени приходи и появилите се по-големи разходи.
Ключова роля за парите в държавната хазна изиграха спрените Оперативни програми от Европа и казусът с Корпоративна
търговска банка (КТБ).
След като в началото на тази седмица синдикати и работодатели отказаха да седнат да преговорят за актуализацията с
основен мотив малкото време за запознаване с предложенията, то днес те дойдоха в Министерски съвет и заявиха „Не"
на актуализацията.
Още преди да чуе мнението на партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) служебният
министър на финансите Румен Порожанов обясни защо се налага корекция на парите в държавната каса, а именно написаната бюджетна рамка с доста амбициозни приходи и като цяло нереалистичното планиране на бюджета за
настоящата година.
Като друга причина за актуализация на бюджета финансовият министър посочи и нефункционалното състояние на
приходните агенции и по-специално на Агенция „Митници". „Не, че тя в момента вече е прекрасна, но се опитваме поне
да засилим физическия контрол като има повече мобилни групи и проверки", отбеляза още Порожанов по адрес на
оглавяваната от Ваньо Танов Агенция „Митници".
Големи са и проблемите на приходите от ДДС при внос, призна още министърът на финансите.
И днес той напомни, че държавата трябва да даде спрените от Европа по Оперативна програма „Околна среда" и
„Регионално развитие" средства.
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков също се опита да покаже
необходимостта от актуализация, като изтъкна, че служебният кабинет има за цел да помогне на институциите да
функционират нормално, както и държавата да може да се разплаща по линия на Оперативните програми, което ще
съхрани бизнеса.
„Трябва да се подготви ново експертно предложение за актуализация на бюджета, което да бъде направено от новото
правителство и да отразява политическите реалности в страната след изборите на 5 октомври", заяви от името на двата
синдиката и на четирите национално представени работодателски организации председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев.
Пред Тристранката той прочете обща декларация, в която синдикатите и бизнеса обясняват защо не подкрепят
предлаганата от кабинета „Близнашки" корекция на държавните пари.
Обединените социални партньори заемат и твърдата позиция, че страната ни трябва да вземе нов държавен дълг само
ако парите се използват за покриване на новонатрупания бюджетен дефицит, за да може той да остане под 3% и да не
влезем в процедура по свръх дефицит.
Нов заем е необходим, според работодателите и синдикатите, само ако тази дупка в бюджета не може да бъде
запълнена с парите от фискалния ни резерв. В тази връзка Велев напомни на служебното правителство, че синдикатите и
работодателите са категорично против по-голям дефицит от 3 на сто. „В този момент не е добре да се говори за нов
държавен дълг в такива размери", заяви и президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Бизнес и синдикати формулираха пет основни възражения срещу идеята за актуализиране на бюджета.
Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране
на бюджета. Същевременно, радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да
бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след
провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.
Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото
парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се
третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис" на
следващото правителство и на следващия парламент.
Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната
част на бюджета и преизпълнението на разходната част.
Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който
да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до
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опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в
Еврозоната.
Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за
разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и настоящия състав на УС на Българската народна банка, е допустимо
ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е
в състояние да го покрие.
inews.bg
√ Бизнесът и синдикатите скочиха срещу Близнашки: Не щат актуализация
Вместо нея социалните партньори чакат отчета на кабинета
Бизнесът и синдикатите скочиха срещу служебния премиер Георги Близнашки – не искат актуализация на държавния
бюджет, а отчет на кабинета. По време на заседанието на Тристранката, на което се обсъждат предлаганите промени,
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите представиха декларация с позицията
си по въпроса.
В документа се казва, че радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде
предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след
провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.
Бизнесът и синдикатите настояват обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в найкратък срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за
състоянието на фискалния резерв и държавния дълг.
"Актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство
може да подготви и да поднесе "за подпис" на следващото правителство и на следващия парламент", аргументират се
още организациите.
Работодатели и синдикати застават зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за
актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3% към БВП. "Всяко надвишаване на този
размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната
за влизане в Еврозоната", пише още в декларацията.
Като друг аргумент за несъгласие с предложения от служебния кабинет законопроект за промени в държавния бюджет
за 2014 г. се посочва, че емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална
информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ, ТБ "Виктория" и настоящия състав на Управителния съвет
на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3
на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
"Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за
актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Такъв проект следва да
бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на
парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.", се посочва още в декларацията.
Тя е подписана от Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, и е от името на Асоциация на
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговскопромишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа".
econ.bg
√ Тристранката обсъжда актуализацията на бюджета
Това е втори опит за провеждане на заседанието
Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на ново заседание, за да обсъди актуализацията на
бюджета, предложена от Министерството на финансите.
Първото заседание бе насрочено за понеделник (29 септември), но бизнесът и синдикатите отказа да участват, тъй като
не им бяха предоставени в срок необходимите документи, с които да се запознаят с планираната актуализация.
Вследствие на това заседанието на Тристранката бе насрочено за днес – 1 октомври.
Планът на финансовото министерство предвижда тегленето на нов държавен дълг от 4,5 млрд. лева и увеличаване на
бюджетния дефицит до 4%. В проекта е планирана и актуализация на бюджета на Здравната каса.
По-рано през седмицата представители на работодателските организации обявиха, че мотивите за предлагането на
драстичен ръст в бюджетния дефицит не са убедителни. Според председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с 6
и половина милиарда – в това число 4 и половина нов дълг и 2 млрд. държавни гаранции. От тях милиард и половина
трябва да покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с половин изречение в мотивите, което е крайно
неубедително, заяви Велев.
dnes.bg
√ Още милиард искали министерства и ведомства от бюджета
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Сумата обаче е сведена до 448 млн. лв., обяви Ананиев
над 1 млрд. лева са били исканията на министерства и ведомства за допълнителни пари. Това съобщи зам.-министърът
на финансите Кирил Ананиев на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се разглежда
предложената от служебния кабинет актуализация на бюджета.
По думите му те са сведени до 448 млн. лева.
Допълнителни пари не са поискали МОН, МИЕ и Народното събрание, както и няколко агенции и комисии.
Ананиев заяви, че няма проблем с възстановяване на ДДС на бизнеса, и беше категоричен, че задълженията на
държавата към фирмите не са в големи размери.
Макар да не подкрепиха актуализацията на бюджета, предложена от служебния кабинет, синдикати и работодатели
признаха, че няма да се мине без ремонт на бюджета. Те обаче настояха да не се допуска дефицит над 3%.
В отговор финансовият министър Румен Порожанов заяви, че виждането на служебния кабинет е, че следващият бюджет
трябва да се вмести в рамките на 3% дефицит. По думите му не е приятно те да бъдат надхвърлени, но големият проблем
са надценените приходи.
Той подчерта, че последната актуализация на бюджета, при която от министерствата бяха взети пари и дадени на НЗОК,
не била направена във финансовото министерство, но не уточни къде е станало това.
Остро се противопоставяме на всякакъв бюджетен дефицит, който би ни отдалечил от еврозоната, подчерта Васил Велев
от Асоциацията на индустриалния капитал.
По думите му дефлацията не е природно бедствие, а до известна степен е била провокирана от политиците. Според
Велев украинската криза и неадекватната политика по отношение на кризата от страна на европейските политици са
повлияли на икономическия растеж.
Велев беше категоричен, че бизнесът в цял свят е против икономическите санкции на ЕС срещу Русия.
По думите му ситуацията с КТБ допълнително е довела до забавяне на икономическия растеж и до пряко намаляване на
приходите.
От асоциацията не приемат и предложените "огромни нови заеми“ и смятат, че тези числа трябва да бъдат обсъдени с
нов Управителен съвет на БНБ, защото нямат доверие на настоящия.
Законопроектът би трябвало да бъде преработен в частта за увеличение на дълга, настоя и Пламен Димитров, президент
на КНСБ. Не мислим за разумно да се коментират такива огромни числа, каза Димитров, според когото актуализацията на
бюджета трябва да е по-прецизна и справедлива и да се вмести в критериите от Маастрихт.
Константин Тренчев от КТ „Подкрепа“ настоя служебният кабинет категорично да осъди бюджета, написан от
предишното правителство.
cross.bg
√ Бизнес и синдикати искат проектът за актуализация на бюджета да бъде оттеглен
/КРОСС/Работодателите и синдикатите настояват да бъде оттеглен проектът за актуализацията на бюджета за тази
година, като го определят като "радикален". Това обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев, който изложи съвместната позиция на работодателите и синдикатите.
"Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приеман проект за актуализация на бюджета,
който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 на сто от БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до
опасно отдалечаване от параметрите и реалистична времева рамка за подготовка за влизане на страната ни в
еврозоната. Емитиране на нов държавен дълг особено при липса на публично достъпна официална информация и
варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ "Виктория" и при настоящия състав на УС на БНБ, е недопустимо.
Допустимо е единствено с оглед на новонатрупания бюджетен дефицит в рамките на до 3 на сто от БВП, ако сегашният
фискален резерв не е в състояние да го покрие", каза Васил Велев.
По думите му тези и редица други аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на предоставения проект за
актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение.
На предварителното заседание на работната група към съвета подкрепа на актуализатията е получена само от
представителите на кабинета.
Няколко са проблемите с държавния бюджет. На първо място това е при приходната част и нормативната база, тъй като
приходите са нереалистично заложени, отчете служебният министър на финансите. Като втори проблем той посочи
администрацията и по-точно ведомствата, които се занимават с приходната част. "Заварихме Агенция "Митници" в не
добро функционално състояние, не че и в момента е прекрасна", подчерта Порожанов.
Като проблеми на Агенция "Митници" Порожанов определи неизпълнението на ДДС от внос около 670 млн. лв., както и
събирането на акцизи и корпоративен данък. Според служебния финансов министър контролните функции в агенцията
не са били на задоволително ниво.
Порожанов подчерта, че проблеми са възникнали и в Държавния фонд "Земеделие" (ДФЗ), като сред тях са неразумното
управление на ресурса за национално доплащане и държавни помощи. "Ако не се предприемат необходимите мерки и
реформи през следващите месеци, следващият бюджет отново ще бъде с проблеми в същите сектори", категоричен бе
Порожанов.
Служебният финансов министър каза, че голям проблем има и при еврофондовете, защото нещата се връщат като
бумеранг при одитирането и санкциите. Допълнителни разходи ще има и НЗОК.
След като очерта сериозни проблеми при събираемостта на приходите в бюджета, финансовият министър Румен
Порожанов представи редица сектори, към които ще бъдат насочени допълнително пари.
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По време на заседание на тристранния съвет, където социалните партньори разглеждат актуализацията на бюджета за
тази година, Порожанов посочи, че в разчетите от 448 млн. лв. са заложени допълнително: за МВР - до 125.7 млн. лв.; за
социалното министерство - до 50 млн. лв.; за здравното министерство са заложени допълнително 24 млн. лв. основно в
рамките на спешната помощ и психиатричните и другите болници, които са на директна издръжка на ведомството; за
регионалното министерство - 16.4 млн. лв.; земеделското министерство - 16.4 млн. лв.; транспортното министерство - до
14.7 млн. лв.; Министерството на отбраната - до 10 млн. лв.; ВСС - до 10 млн.; Министерство на правосъдието - до 5 млн.;
Министерство на културата - до 4 млн. лв.; външно министерство - до 3 млн. лв.; ДФ Земеделие - до 92 млн. лв.
Основният проблем, който се е появил в рамките на недостига на Фонд "Земеделие" е "неразумното управление на
ресурса" за национални доплащания и държавни помощи, каза Порожанов.
В актуализирания вариант на бюджета се залага дефицит от 4 % и поемане на нов дълг от4,5 млрд. лева, в което се
включва и евентуалното подкрепяне на Фонда за гарантиране на влоговете.
Малко по-рано от финансовото министерство отчетоха състоянието на хазната до края на август. Дефицитът е набъбнал
близо до 1,3 млрд. лева. Фискалният резерв е 8,7 млрд. лева.
infostock.bg
√ Правителството одобри актуализацията на Бюджет 2014
Въпреки становището на социалните партньори, че актуализацията на Бюджет 2014 трябва да бъде направена от
правителството, което ще избере следващото Народно събрание, служебното правителство одобри законопроект за
актуализация на Бюджет 2014. По-рано на заседание на тристранния съвет (НСТС) синдикатите и работодателите
поискаха оттеглянето на проекта.
Като аргумент да приеме законопроект за актуализацията служебното правителство посочва необходимостта от
изготвяне на проекта произтича от невъзможността да бъдат постигнати заложените фискални цели по държавния
бюджет за 2014 г. Причините за това са, от една страна, значително отклонение от допусканията по основни показатели в
макроикономическата рамка и надценените прогнози за приходите по държавния бюджет, и от друга - необходимост от
осигуряване на допълнителни разходи в някои бюджетни системи.
Реално социалните партньори се обявиха за актуализация на бюджета, но с дефицит до 3 процента и без ново
увеличение на дълга. Според работодателите и синдикатите, единствената задача на служебното правителство е да
изготви подробен анализ на състоянието на хазната до края на септември, върху който новият кабинет ще може да стъпи,
за да предложи собствен вариант на актуализацията.
Решението за КТБ трябва да дойде след смяна на ръководството на Централната банка, смятат още от НСТС. Те са
категорични, че все още има шанс за оздравяването без публичен ресурс.
След като изслушаха подробното представянето на актуализация на бюджета, в който е заложено вдигане на дефицита
до 4 на сто и увеличение на дълга с още 4,5 млрд. лева, синдикатите и работодателите поискаха законопроектът да бъде
оттеглен.
"За съжаление, актуализация на бюджета за тази година ще се наложи. Ние смятаме, че бюджетът на държавата е израз
на провежданата политика от управляващото мнозинство и тъй като в неделя народът ще вземе решение кой да го
управлява, е правилно сформираното ново правителство да внесе проект за актуализация на бюджета", каза Васил Велев
от асоциация на индустриалния капитал.
Социалните партньори настояха да се даде справка за реалното разпределение на 8,2 млрд. лева, които в момента са във
фискалния резерв. Според тях, ако се стигне до увеличение на дълга, то трябва да е само с толкова, колкото да се покрие
новия дефицит и то при доказана възможност, че това не може да стане от резерва.
"Основната причина да се противопоставим на актуализацията на бюджета на държавата в този вид, в който се предлага,
е огромното число допълнителни дългове, които трябва да поемем всички ние с вас, за да спасяваме някакви банки. Как
трябва да се спасява КТБ и че трябва да се оздравява мисля, че всички разбраха, многократно коментирахме и експертите
от нашия консултативен съвет и експертите, които се водещи в България в тази област. Там дадоха конкретните
механизми. Това, че господин Искров не иска да ги чуе и никой от квесторите не ги съобразява е други въпрос. Очевидно
е, че политическата картина и ситуация трябва да се смени, за да позволи в решението за КТБ да не стигнем до
използването на нашите пари", каза Пламен Димитров от КНСБ.
В мотивите на вносителя на законопроекта - Министерство на финансите, се казва още:
През м. септември т. г. бе направена актуализация на макроикономическите прогнози, която отразява текущото развитие
на националната икономика, както и променените допускания за международната среда до края на 2014 г. и през
следващата 2015 г. Започналото още през 2013 г. намаление в международните цени на неенергийните суровини
продължи и през текущата година. Допълнителен фактор, който ограничи номиналния растеж не само в България, беше
по-силното от очакваното поскъпване на еврото спрямо щатския долар. Инфлацията в ЕС е на исторически ниски
равнища, с тенденция това да продължи за по-дълъг период от очакването преди година.
За България актуализираните прогнози предвиждат отрицателна инфлация на потребителските цени в размер на 1,1%
при планирана в предишната прогноза положителна стойност от 1,8%. Дефлаторът на БВП също се прогнозира да бъде
отрицателен в размер на 0,1% (предишната прогноза бе за положителна стойност от 1,5%), което отразява променената
прогноза за размера на инфлацията. Ревизираните прогнози за 2014 г. предвиждат реален ръст на БВП от около 1,5 на сто
на годишна база, което е малко по-песимистичен сценарий от заложения в макрорамката към Бюджет 2014 ръст от 1,8 на
сто. Въпреки малката промяна при прогнозата за растежа на икономиката за 2014 г., актуализираните
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макроикономически прогнози ревизират в негативна посока оценката за номиналния размер на БВП за 2014 г. с над 2,4
млрд. лв. (от 81 582 млн. лв. на 79 178 млн. лв.).
По-ниският номинален размер на БВП при други равни условия означава понижаване на прогнозата за възможностите на
икономиката да генерира по-високи данъчни приходи. Това се свързва с рискове за изпълнението на приходите по
бюджета не само през 2014 г., но и в средносрочен план, и налага придържане към консервативен подход при
планирането на приходите по националния бюджет.
Неизпълнение на приходите по държавния бюджет
Причините за прогнозираното неизпълнение на разчетите за приходите по държавния бюджет са комплексни макроикономически, административни, нормативни и др. Надценена е прогнозата за икономическата ситуация и е
подценено влиянието на неблагоприятното развитие на външната среда. Сред основните фактори могат да се посочат
нереалистичните допускания на етапа на планиране за основни макроикономически показатели, все още слабото
влияние на възстановяването на вътрешното потребление върху постъпленията от косвени данъци, задълбочаването на
дефлационните процеси в икономиката, надценените ефекти от мерките за повишаване на събираемостта на приходите
и др.
Изготвените оценки за параметрите по приходите по държавния бюджет отразяват нетните ефекти в данъчните и
неданъчните приходи от прогнозираното неизпълнение на плана, респективно превишение на плана, при някои
показатели и оценка за ефектите от мерките за повишаване на събираемостта на приходите. Основните данъци, по които
приходите се прогнозират да бъдат по-ниски от планираните със ЗДБРБ за 2014 г., са ДДС от внос, акцизи, корпоративни
данъци и др. Актуализираните прогнози за приходите по държавния бюджет предвиждат неизпълнението на
планираните със ЗДБРБ за 2014 г. параметри да възлезе на 1 061,8 млн. лв. (1,3% от прогнозния БВП), което е разчетено в
изготвения проект на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г.
Натиск от страна на разходите в редица бюджетни системи
На база на извършените одитни проверки (назначени от служебното правителство) и изготвения обобщен доклад бяха
идентифицирани сериозни проблеми и недостиг за финансиране на вече поети ангажименти за разходи в редица
разпоредители с бюджет по държавния бюджет. Някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да
изпълняват своите функции и отговорности след като разходните им тавани бяха намалени за последните четири месеца
на годината. В МВР, например, където над 80 на сто от разходите се формират от разходите за персонал, се създава
обективна невъзможност бюджетът за годината да обезпечи изпълнението на вменените му функции и отговорности.
Проблемът в системата на министерството се изостря допълнително от приетия Закон за МВР, с който се предвижда
увеличение на разходите за възнаграждения, материалното и социалното осигуряване за служителите, без в бюджета за
2014 г. на министерството да са планирани средства за тази цел.
Недостиг се очертава и при финансирането на социални плащания по бюджета на МТСП поради увеличения брой
бенефициенти при осигуряването на социална закрила на най-уязвимите групи от населението, тези в неравностойно
положение, както и за гарантиране подкрепата на децата и семейството.
Министерството на здравеопазването изпитва трудности за обезпечаването на необходимото финансиране на
психиатричната помощ, хемодиализата, лечението на болни от ХИВ/СПИН, финансирането на спешната помощ, както и за
финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони, в които
липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението.
Проблеми с недостиг за обезпечаване на поетите ангажименти за разходи съществуват и в редица други бюджетни
системи, като в тази връзка в разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. е предвиден ресурс за структурни и допълнителни
фискални мерки в размер на 448,5 млн. лв. (0,6% от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи. В мотивите на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. изчерпателно са посочени направленията на предложените
допълнителни разходи.
Промяна на фискалната цел за салдото по държавния бюджет
В контекста на изложеното в проекта на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. е предвидено влошаване на салдото по държавния
бюджет с 1 510,3 млн. лв. (1,9% от прогнозния БВП) спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2014 г., с което дефицитът по
държавния бюджет за 2014 г. става в размер на 2 846,5 млн. лв. (3,6% от прогнозния БВП).
Освен по държавния бюджет сериозно напрежение съществува и в други бюджетни системи, което допълнително
влошава прогнозата за размера на дефицита по консолидираната фискална програма (КФП) за 2014 г. Влошаване на
бюджетното салдо спрямо заложените параметри с разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. се очаква главно по сметките за
средствата от Европейския съюз на Националния фонд и бюджета на НЗОК. Поради тази причина в мотивите към проекта
на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. е посочено, че се налага и ревизия на прогнозата за размера на дефицита по КФП след
отразяване на влошаването на салдото по държавния бюджет и други бюджетни системи.
Разчетите към проекта на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. предвиждат влошаване на годишната прогноза за дефицита на касова
основа по КФП до 4% от прогнозния БВП (3 152,3 млн. лв.), като в тази оценка са отразени ефектите от мерките за
повишаване на събираемостта на приходите и мерките за реализиране на целесъобразни икономии в разходите,
основно по проектите по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
В контекста на предлаганото увеличаване на дефицита и осигуряването на надежден буфер за ликвидна подкрепа се
поражда необходимост от поемане на нов държавен дълг, респективно промяна на предвидените дългови ограничения
за 2014 г., които да позволят да бъде обезпечено допълнително дългово финансиране в размер до 4,5 млрд. лв. в
рамките на годината. В предвидения нов дълг е включена възможност за дългово финансиране с оглед предоставяне на
ликвидна подкрепа в рамките на одобрената държавна помощ от ЕК в размер до 2,9 млрд. лв. или в рамките на същия
лимит поемане на нов държавен дълг за предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в размер
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до 700 млн. лева. Посочените обстоятелства налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг
към края на годината до 22,5 млрд. лв. (28,4% от прогнозния БВП).
Предвижда се максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, да
бъде увеличен с 2 млрд. лв. във връзка с предвидената възможност за издаване на държавни гаранции в полза на Фонда
за гарантирането на влоговете в банки.
От изложеното е видно, че бюджетната позиция за 2014 г. не може да бъде стабилизирана в краткосрочен план с
мерките в приходите и разходите, защото възможните корективни действия могат да посрещнат само частично
негативните ефекти върху бюджетния баланс от неизпълнението на приходите и необезпечените ангажименти за
разходи за 2014 г. Това е и основната причина за изготвения проект на актуализация на ЗДБРБ за 2014 година.
Правителството одобри и проект на закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2014 г., който беше одолбрен и от НСТС. С него се осигуряват допълнително 100 млн. лв. за
здравноосигурителни плащания за подлежащата на заплащане през 2014 година медицинска помощ по чл. 45 от Закона
за здравното осигуряване, оказана на здравноосигурените лица. Това ще гарантира финансовата стабилност за системата
и сигурност за осигуряване лечението на пациентите и за работата на изпълнителите на медицинска помощ.
Средствата ще се преразпределят както следва:
- за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални
медицински цели - 25 млн. лева;
- за здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 10 млн. лева;
- за лекарствена терапия при злокачествени заболявания - 15 млн. лева;
- за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - 50 млн. лева;
Средствата ще бъдат покрити с наличността в началото на 2014 г. по бюджетната сметка на НЗОК в размер на 100 248 хил.
лв. За компенсиране на преразхода и за финансовата стабилност на системата ще се предприемат допълнителни мерки,
свързани с контролните механизми на НЗОК, както и мерки по ограничаване разходите за лекарствени продукти.
Промяната се налага поради недостиг на средства в бюджета на НЗОК за 2014 г. към настоящия момент.
novinite.bg
√ Работодатели и синдикати против актуализацията на бюджета
Работодателите и синдикатите се обявиха против актуализацията на бюджета за 2014 година.
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, председателят на Асоциация на индустриалния
капитал в България Васил Велев представи декларация от името на социалните партньори относно актуализацията на
бюджета.
Според социалните партньори проект за актуализация трябва да бъде представен от новото правителство и той да
отразява политическите реалности в страната след провеждането на парламентарни избори след 5 октомври.
„Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание”, посочи Велев.
„Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета,
който предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3% от БВП”, заяви Велев от името на социалните партньори.
Васил Велев посочи, че емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална
информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и настоящия състав на Управителния съвет
на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3
на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Според социалните партньори актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която
служебното правителство може да подготви и да поднесе "за подпис" на следващото правителство и на следващия
парламент.
komentator.bg
√ Синдикати и работодатели единни против ремонта на бюджета
Проект за актуализация следва да бъде представен от новото правителство и да отразява политическите
реалности след изборите
Синдикалните централи и работодателските органидации, участващи в Националния съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС) се обявиха категорично против проекта на служебното правителство за актуализация на бюджета и единодушно
обвиниха кабинета на Георги Близнашки в превишаване на правата, които конституцията дава на едно служебно
правителство.
Пред участниците в НСТС председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев прочете обща
декларация на синдикатите и работодателите. В нея се изтъква, че „радикална актуализация на бюджета, особено в
предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство
и при работещо Народно събрание“.
Декларацията е подписана от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на
българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”. Според всички тях,
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ако се налага, проект за актуализация на бюджета трябва да бъде изработен след изборите от легитимно и избрано от
парламента правителство, а самият проект трябва да отразява политическите реалности в България след изборите.
faktor.bg
√ Бизнес и синдикати се обявиха против актуализацията на бюджета
Обявиха се за ново експертно предложение в дефинираните от тях рамки
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се обявиха против актуализацията на
бюджета за 2014 г., предаде Агенция „Фокус”. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на
което се обсъжда проектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г., председателят на
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев представи декларация относно актуализацията на
бюджета.
„Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета
на може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе
„за подпис” на следващото правителство и на следващия парламент”, посочи Велев.
„Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда
по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП”, добави той.
Като друг аргумент за несъгласие с предложения от служебния кабинет законопроект за промени в държавния бюджет
за 2014 г. Васил Велев посочи, че емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна
официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ ТБ Виктория и настоящия състав на
Управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания
бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес,
Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа” са на мнение, че е
необходимо оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение в дефинираните рамки. Според тях такъв проект следва да бъде представен от новото правителство,
отразяващо политическите реалности в страната след изборите.
webcafe.bg
√ Тристранката не иска актуализация на бюджета
Работодателите и синдикатите не одобриха предложената от служебния кабинет промяна на държавния бюджет.
Актуализацията не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви
и да поднесе „за подпис" на следващото правителство и на следващия парламент, каза Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България. По думите му радикални промени в бюджета могат дасе предприемат само и
единствено при действащо правителство и работещ парламент.
Работодателите поискаха заедно със синдикатите и обществото, да получат от служебното правителство в най-кратък
срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на
фискалния резерв и държавния дълг.
Велев се обяви и срещу бюджет, в който се надвишава 3-процентовата бариера на дълга. Той изтъкна и неяснотата около
ситуацията в КТБ и банка „Виктория" като аргумент срещу промени в бюджета. По думите му емитирането на нов
държавен дълг е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на 100), ако
сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Синдикатите също поискаха оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново
експертно предложение в дефинираните рамки. Според тях такъв проект следва да бъде представен от новото
правителство, отразяващо политическите реалности в страната след изборите.
vsekiden.com
√ Бизнес и синдикати дружно: Актуализацията на бюджета - при работещ парламент
Бизнес и синдикати се обявиха актуализация на бюджета да се прави при действащо правителство и работещ
парламент.
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда проектът за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г., шефът на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил
Велев представи декларация за актуализацията на бюджета.
„Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета
на може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе
„за подпис" на следващото правителство и на следващия парламент", се казва в документа.
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„Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда
по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП", обяви още Велев.
Обединенията на бизнеса, в това число и Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата,
заедно с двата синдиката - КНСБ и КТ „Подкрепа" са на мнение, че е необходимо оттегляне на представения проект за
актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение. Според тях такъв проект следва да бъде
представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след изборите.
В предложението за актуализация на държавния бюджет трябва да се заложи буфер за КТБ, смята пък служебният
финансов министър Румен Порожанов. Считаме, че трябва да добавим към дефицита до края на годината и
необходимостта от префинансиране на предоставяне на помощ към банкова институция, заяви той при представянето
пред социалните партньори на предложението за актуализация на бюджета.
Оценката ни показва, че дефицитът на ниво държавен бюджет е 2 млрд. 846 млн. лв., или 3,6 процента от БВП, а на ниво
консолидирана фискална програма е 4 процента или 3 млрд. 152 млн. лв., посочи Порожанов.
novini.bg
√ Синдикати и бизнес искат оттегляне на актуализацията на бюджета
Радикални промени може да прави само следващото правителство, посочиха профсъюзи и работодатели
Радикална актуализация на бюджета, особено при предлаганите значими размери, може да бъде предприета само от
следващото правителство, при работещо Народно събрание. Това е позицията на работодатели и синдикати, която бе
изразена по време на заседанието на Тристранния съвет за национално сътрудничество.
Актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може
да подготви и поднесе на следващото правителство и парламент, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Велев представи обща позиция на Асоциацията на индустриалния кабинет в
България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда
"Подкрепа". Настояваме в най-кратък срок обществото и социалните партньори да получат отчет за изпълнението на
бюджета за деветмесечието и анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв, каза Велев. Не следва да
бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3% от
брутния вътрешен продукт настояват социалните партньори. Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на
публично достъпна информация и варианти за решение на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и при настоящия състав на
Управителен съвет на БНБ е недопустимо, заяви още Велев. Председателят на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че
синдикатите не одобряват увеличаването на дълга и искат актуализацията да отрази само натрупания бюджетен
дефицит, а не хипотези за оздравяване на банкови институции. Не приемаме огромните нови заеми и смятаме, че трябва
да има нов УС на БНБ, подчерта и Васил Велев. И синдикати, и работодатели настояха за оттегляне на представения
проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки.
pik.bg
√ Бизнесът и синдикатите скочиха: Актуализация на бюджета се прави от действащо правителство и работещ
парламент!
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се обявиха против актуализацията на
бюджета за 2014 г., предаде „Фокус”.
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда проектът за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г., председателят на Асоциация на индустриалния капитал в
България Васил Велев представи декларация относно актуализацията на бюджета. „Радикална актуализация на бюджета,
особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо
правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета на може да се третира като рутинна
експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис” на следващото
правителство и на следващия парламент”, посочи Велев.
„Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда
по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП”, добави той.
Като друг аргумент за несъгласие с предложения от служебния кабинет законопроект за промени в държавния бюджет
за 2014 г. Васил Велев посочи, че емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна
официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ ТБ Виктория и настоящия състав на
Управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания
бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска
търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на
независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа” са на мнение, че е необходимо оттегляне на
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представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки.
Според тях такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в
страната след изборите.

glasove.com
√ Работодатели и синдикати против актуализация на бюджета
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се обявиха против актуализацията на
бюджета за 2014 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара – съюз на
българския бизнес, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа” смятат, че е
необходимо оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение. Според тях такъв проект трябва да представи новото правителство, което ще отразява политическите
реалности в страната след изборите.
„Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета
на може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе
„за подпис” на следващото правителство и на следващия парламент”, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, съобщава "Фокус".„Настояваме обществото и социалните партньори да получат от
служебното правителство в най-кратък срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ,
както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Не следва да бъде предлаган и приет проект
за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП”, добави Васил
Велев. Като друг аргумент срещу предложения от служебния кабинет законопроект за промени в държавния бюджет за
2014 г. Велев посочи, че емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална
информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ ТБ Виктория и настоящия състав на Управителния съвет на
Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на
сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
vevesti.bg
√ Синдикати и работодатели поискаха проектът на актуализацията на бюджета да бъде оттеглен
Те определиха проектодокумента като "радикален"
Работодателите и синдикатите настояват да бъде оттеглен проектът за актуализацията на бюджета за тази година, като го
определят като "радикален". Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, който
изложи съвместната позиция на работодателите и синдикатите, цитиран от "Дарик радио".
"Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета
на може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе
"за подпис" на следващото правителство и на следващия парламент", се казва в обща декларация на организациите,
прочетена от Васил Велев.
"Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приеман проект за актуализация на бюджета,
който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 на сто от БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до
опасно отдалечаване от параметрите и реалистична времева рамка за подготовка за влизане на страната ни в
еврозоната. Емитиране на нов държавен дълг особено при липса на публично достъпна официална информация и
варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ "Виктория" и при настоящия състав на УС на БНБ, е недопустимо.
Допустимо е единствено с оглед на новонатрупания бюджетен дефицит в рамките на до 3 на сто от БВП, ако сегашният
фискален резерв не е в състояние да го покрие", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
По думите му тези и редица други аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на предоставения проект за
актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение.
На предварителното заседание на работната група към съвета подкрепа на актуализатията е получена само от
представителите на кабинета.
След като очерта сериозни проблеми при събираемостта на приходите в бюджета, финансовият министър Румен
Порожанов представи редица сектори, към които ще бъдат насочени допълнително пари. Това стана по време на
заседание на тристранния съвет, където социалните партньори разглеждат актуализацията на бюджета за тази година.
Той посочи, че в разчетите от 448 млн. лв. са заложени допълнително: за МВР - до 125.7 млн. лв.; за социалното
министерство - до 50 млн. лв.; за здравното министерство са заложени допълнително 24 млн. лв. основно в рамките на
спешната помощ и психиатричните и другите болници, които са на директна издръжка на ведомството; за регионалното
министерство - 16.4 млн. лв.; земеделското министерство - 16.4 млн. лв.; транспортното министерство - до 14.7 млн. лв.;
Министерството на отбраната - до 10 млн. лв.; ВСС - до 10 млн.; Министерство на правосъдието - до 5 млн.; Министерство
на културата - до 4 млн. лв.; външно министерство - до 3 млн. лв.; ДФ Земеделие - до 92 млн. лв. Основният проблем,
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който се е появил в рамките на недостига на Фонд "Земеделие" е "неразумното управление на ресурса" за национални
доплащания и държавни помощи, каза Порожанов.
В актуализирания вариант на бюджета се залага дефицит от 4% и поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева, в което се
включва и евентуалното подкрепяне на Фонда за гарантиране на влоговете.
Малко по-рано от финансовото министерство отчетоха състоянието на хазната до края на август. Дефицитът е набъбнал
близо до 1,3 млрд. лева. Фискалният резерв е 8,7 млрд. лева.
novina.bg
√ Синдикати и работодатели се обявиха против актуализацията на бюджета
Представителните организации на работодателите и на синдикатите се обявиха против актуализацията на бюджета. На
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъжда темата, срещу ремонта на
основния финансов документ на държавата се обявиха Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска
стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, КНСБ и Конфедерация на труда "Подкрепа".
"Радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и
единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание. Актуализацията на бюджета
на може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе
"за подпис" на следващото правителство и на следващия парламент", се казва в обща декларация на организациите,
прочетена от председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Велев подчерта, че обществото и социалните партньори искат да получат от служебното правителство в най-кратък срок
отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на
фискалния резерв и държавния дълг. Според Васил Велев емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на
публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ "Виктория" и
настоящия състав на управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на
новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Дефицитът и размера на дълга бяха най-атакувани
Основната критика на синдикати и работодателски организации е към планирания дефицит, който трябва да е 4%.
Според тях обаче той не трябва да надвишава 3%, защото иначе поемаме санкции от Европа, обобщава "Нова телевизия".
Критика е имало и към предвиждания държавен дълг от 4,5 милиарда лева, който беше определен като прекалено
висок, особено за правителство, което на практика няма да управлява през следващите месеци. Според организациите,
дълг трябва да се тегли само, за да покрие преразходите в хазната, които обаче са около 2 милиарда лева.
Консенсус имаше единствено за актуализацията на бюджета за здраве, като работодатели и синдикати се съгласиха, че
към бюджета на НЗОК трябва да бъдат насочени допълнителни 100 милиона лева.
Позицията на кабинета
Заседанието на трастранката започна с изказване на финансовия министър Румен Порожанов, който представи
подготвените параметри, предаде БНР. Според него 8,2 милиарда лева е резервът. Парите обаче служат за покриване на
дефицита от 1.4 милиарда лева и плащанията по външния дълг от 1.7 млрд., които трябва да се направят до края на
януари, както и да се покрие дефицитът в НОИ от около 800 милиона лева, с които да се платят пенсиите през януари.
Чрез актуализацията правителството иска да даде на МВР за по-високи заплати до 127 милиона лева, а за социални
помощи и заплати на заетите по субсидирана заетост - до 50 милиона лева.
За здравеопазване са заложени допълнително 24 милиона лева, основно в рамките на спешната помощ, в рамките на
издръжката на психиатричните и другите болници, които са на директна издръжка, каза Порожанов. Според него голям
проблем е заложен и в бюджета на държавен фонд "Земеделие". Парите за тази година са равни на миналогодишните,
но са правени по-високи разходи за националните доплащания.
3e-news.net
√ Бизнес и синдикати: Без актуализация на бюджета
Емитирането на нов държавен дълг, при липса на публично достъпна официална информация и варианти за
разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и при настоящия състав на УС на БНБ, е допустимо само за
покриване на новонатрупания бюджетен дефицит до 3 на сто
За оттегляне на представения от служебното правителство проект за актуализация на държавния бюджет за 2014 г. и
изготвяне на ново експертно предложение призоваха национално представителните работодателски и синдикални
организации в декларация, адресирана до служебния министър председател Георги Близнашки и социалния министър
Йордан Христосков. Документът обощава становищата на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/,
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес /БСК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, Конфедерация на независимите синдикати в
България /КНСБ/ и Конфедерация на труда „Подкрепа“ /КТ "Подкрепа".
Председателят на АИКБ Васил Веле огласи декларация от името на социалните партньори при обсъждането на
актуализация на бюджета за 2014 г. в Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се провежда днес.
Според социалните партньори проект за актуализация трябва да бъде представен от новото правителство и да отразява
политическите реалности в страната след провеждането на парламентарни избори след 5 октомври. В пет точки, които
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публикуваме дословно, социалните партньори излагат становището си по въпроса налага ли се актуализация на бюджета
и ако има нужда от такава, в какъв размер да бъде тя:
1. Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за
актуализиране на бюджета. Същевременно, радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими
размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо
Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.
2.Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото
парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се
третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис“ на
следващото правителство и на следващия парламент.
3. Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за
изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния
резерв и държавния дълг. Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната
част на бюджета и преизпълнението на разходната част.
4. Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приеман проект за актуализация на бюджета,
който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента от БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до
опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в
Еврозоната.
5. Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за
разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и при настоящия състав на УС на Българската народна банка, е
допустимо ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален
резерв не е в състояние да го покрие.
"Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за
актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Такъв проект следва да
бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на
парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.", , обобщават социалните партньори в декларацията си.
Междувременно Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална
програма към 31 август 2014 г. Според тях, размерът на фискалния резерв към края на август е 8,7 млрд. лева, в т.ч. 8,2
млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и други банки и 0,5 млрд. лева вземания от фондовете на Европейския
съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31-ви август 2014-а година е
отрицателно и в размер на 1,2756 млрд. лева, което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9
млн. лева и дефицит по европейските средства в размер на 564,7 млн. лева. Изпреварващият ръст в разходите и
изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за
първите осем месеца на годината. Продължава да се осигурява и финансиране за временно спрените плащания от ЕК по
ОП „Околна среда" и по две оси на ОП „Регионално развитие", като се очаква след отблокиране на плащанията на
България да бъдат възстановени сертифицираните разходи. Спрямо дефицита за същия период на 2013-а г. (212,7 млн.
лв.) бюджетната позиция се влошава с 1 062,9 млн. лв. (1,3 % от БВП).
Данните на финансовото министерство показват, че бюджетният дефицит на страната се е разширил значително (с цели
1,0629 млрд. лева) до 1,2756 млрд. лева в края на август 2014-а година, след като за същия период на миналата година
беше отчетен финансов недостиг от едва 212,7 млн. лева.
clubz.bg
√ Бизнес и синдикати отхвърлиха ревизията на бюджета
Тристранката предлага нов проект, в който дефицитът да остане под 3%
Предложената от кабинета "Близнашки" драматична актуализация на бюджета най-вероятно няма да получи зелена
светлина. Това стана ясно на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По предложение
на работодатели и синдикати председателят на съвета - вицепремиерът и социален министър, прие решение, че
аактуализация е необходима и трябва да се направи нов проект за нея, но не и в предложените параметри. Целта е
бюджетният дефицит да остане в рамките на 3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Вероятно това ще бъде прието и на
днешното заседание на служебния кабинет.
Проектът за ревизия на бюджета на служебното правителство предвижда увеличение на дефицита до 4% от БВП, както и
емитирането на нов дълг до 4,5 млрд. лева. Идеята е той да се подготви за редовното правителство, което да го приеме.
В началото на заседанието финансовият министър Румен Порожанов обясни подробно защо са необходими промените спад на приходите, увеличение на разходите, спрени евросредства, банкова криза, международни проблеми.
Той хвърли светлина и върху предложението за увеличаване на бюджетните разходи за ведомствата с 448 млн. лв. От тях
до 125 млн. отиват за МВР, а до 50 млн. лв. - в социалното министерство. От думите му се разбра, че до края на ноември
Първа инвестиционна банка ще върне осигурената ликвидна подкрепа от 1,2 млрд. лв., но ще получи обратно 1 млрд.
лв., като схемата е координирана с Брюксел.
Но след изказването му Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ Подкрепа, огласиха съвместна декларация, с която поискаха
оттеглянето на проекта.
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Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който
да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт, пише в декларацията.
Прескачането на границата от 3% бюджетен дефицит е опасно отдалечаване от еврозоната, смятат работодатели и
синдикати.
Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна информация и варианти за решаване на
проблемите в КТБ и ТБ "Виктория" и настоящия състав на УС на БНБ, е допустимо единствено с оглед покриване на
новонатрупания бюджетен дефицит, и то в рамките на 3 на сто от БВП, продължава текстът.
Екипът, който е подготвил актуализацията, показва отново загриженост за държавата, държавните институции и
ведомствата коментира шефът на БТПП Цветан Симеонов:
Има ли ведомство, което в тези трудни времена да не е поискало увеличение на бюджета? Какво подобриха в работата
си, че да получат увеличение на бюджета? И то в условия, когато бизнесът се затруднява, реже печалба, излиза на загуба,
отлага увеличения на заплатите.
Председателят на КНСБ Пламен Димитров добави, че актуализацията е необходима, но не и в такъв размер.
Не може да се предлагат такива гигантски разходи. От два месеца искаме промени в ръководството на БНБ, нищо не
става ясно, каза той.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев беше категоричен:
Не сме съгласни данъкоплатецът да плати 5 млрд. за покриване на случая с КТБ, това е упадък на нравите. При дефлация
имаме увеличаване на планираните разходи, и сега искаме близо нов половин милиард, което говори за липса на
всякаква бюджетна дисциплина и реформи, както и за предизборни харчове.
Той настоя и за промени в ръководството на БНБ:
Нямаме доверие на управителния съвет на БНБ и на председателя му и затова поставяме под съмнение всякаква
информация, която се дава. Затова и не приемаме предложените огромни нови заеми, затова смятаме, че тези числа
трябва да бъдат обсъждани с един нов управителен съвет на БНБ.
forumnews.bg
√ Бизнес и синдикати отхвърлиха актуализация на бюджета
Без реформи следващият бюджет отново ще бъде с проблеми, смята служебният финансов министър Румен
Порожанов
аботодатели и синдикати отхвърлиха предложения от служебното правителство проект за актуализация на бюджета по
време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде БГНЕС.
„Необходимо е оттегляне на представения проект и подготовка на ново експертно предложение”, заяви председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По време на обсъждането той представи декларация
от името на социалните партньори. В документа се казва, че радикална актуализация на бюджета, особено в
предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство
и при работещо Народно събрание след предсрочните избори на 5 октомври.
„Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета,
който предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3% от БВП”, заяви Велев. Според него актуализацията не може да бъде
третирана като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и поднесе „за подпис” на
следващото правителство и Народното събрание.
В съвместната си декларация работодатели и синдикати посочват, че емитирането на нов държавен дълг при липсата на
публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ „Виктория” и
настоящия състав на Управителния съвет на Българската народна банка, е допустимо единствено с оглед покриване на
новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Порожанов: Без реформи следващият бюджет отново ще бъде с проблеми
„При държавния бюджет има диспропорции, свързани с приходите, разходите и буферите”, коментира служебният
финансов министър Румен Порожанов. Той предлага в актуализацията на Държавния бюджет за 2014 г. да бъдат
отпуснати 24 млн. лв. допълнително за Министерството на здравеопазването, 16,4 млн. лв. повече за Министерството на
регионалното развитие, 10 млн. лв. за Министерството на отбраната, 10 млн. лв. за Висшия съдебен съвет, 4 млн. лв. за
Министерството на културата.
„Ако не се предприемат необходимите мерки и реформи през следващите месеци, следващият бюджет отново ще бъде
с проблеми в същите сектори”, прогнозира Порожанов.
Той подчерта, че предложението за актуализацията е експертно и без никаква политическа прогноза. „То показва каква е
картината в момента и в същото време целта е да не се създават допълнителни проблеми в администрациите”, добави
служебният министър.
Според социалните партньори обаче евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни
промени в политиките на новото парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство.
zadkulisite.com
√ Работодатели и синдикати отхвърлят проекта за актуализацията на бюджета
Необходимо е оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно
предложение. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев,
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който прочете декларация от името на социалните партньори при обсъждането на актуализация на бюджета за 2014 г.,
пише БГНЕС.
В декларацията синдикати и работодатели заявяват, че "оценяваме усилията на служебното правителство да подготви
експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета, но радикална актуализация на бюджета, особено в
предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство
и при работещо Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г."
"Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото
парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се
третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе "за подпис" на
следващото правителство и на следващия парламент", заявяват социалните партньори . В декларацията им се настоява
обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за изпълнението на
бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния
дълг. Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и
преизпълнението на разходната част, се посочва в документа.
Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за
разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и настоящия състав на УС на Българската народна банка, е допустимо
единствено с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в
състояние да го покрие, заявяват синдикалните партньори.
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска
търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на
независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа” са на мнение, че е необходимо оттегляне на
представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки.
Според тях такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в
страната след изборите.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Със 100 милиона се актуализира бюджетът на Здравната каса
Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри нова актуализация в НЗОК, предаде БГНЕС.
100 млн. лв. от банковата сметка на здравната каза се прехвърлят за здравноосигурителни плащания. "Не бе направена
промяна в нормативната уредба на НЗОК. Тя не може да въведе никаква финансова дисциплина, защото е с орязани
права", заяви при обсъждането управителят на НЗОК д-р Румяна Тодорова.
50 млн. лв. от средствата ще отидат за болнична помощ, 25 млн. лв. за лекарства за домашно лечение, 15 млн. лв. за
онколекарства, а 10 млн. лв.ще бъдат отделени за медицински изделия.
Тези 100 млн. лв. трябва задължително да бъдат вкарани в бюджета на Касата за тази година. В противен случай
задълженията през 2015 г. щели да натежат.
√ Дадеш ли повече пари на министерства, искат още
НАД 1 милиард лева допълнително са поискали министерствата като допълнителни разходи.
Министерството на финансите казва, че е свело исканията до необходимия минимум от 450 милиона лева и това са
средства, без които няма да може да се завърши годината.
Дават се примери с МВР, където е приет нов закон и са повишени заплатите, но не са осигурени пари за плащането им до
края на годината.
Здравната каса е друг пример за постоянни заплахи, че здравеопазването ще спре, ако не се отпуснат допълнителни
средства. И т.н.
Безспорно тези аргументи съществуват. Проблемът обаче е много сериозен. Оказва се, че точно нереформираните и
неефективни структури успешно изнудват правителството за допълнително финансиране.
Вместо неефективността да се "лекува" с реформи, тя се захранва с все повече и повече пари. Де факто даваме повече
пари точно там, където знаем, че те няма да произведат добър резултат.
Ефектът от такава политика в дългосрочен план е това, което виждаме в момента - неефективен публичен сектор,
некачествени публични услуги, недоволство в данъкоплатците, растящи дефицити.
И МВР, и здравната каса, и други министерства вече получиха допълнителни средства през настоящата година. Вместо
това да ги задоволи, те искат още повече. Оказа се, че когато дадеш малко пари, не решаваш проблем, а го
задълбочаваш - защото мигновено се получават искания за още повече пари. Това разпускане на дисциплината
обикновено се случва именно в изборни години. А тъй като последните две години изборите са постоянни, резултатът е
още по-лош.
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На това трябва да се сложи край. Трябва да се изпрати ясен знак на неефективните министерства и ведомства, че
неефективността няма да се търпи повече. И именно сега по време на актуализацията на бюджета е най-добрият момент
да се изпрати този знак.
Трябва да се приеме едно просто правило - за да получат допълнителни средства от актуализацията, министерствата
трябва да направят определени реформи. Например здравната каса трябва да запуши дупките и да ограничи стимулите и
възможностите за източване на системата.
МВР трябва най-после да проведе реформите, да се откаже от привилегиите (ранно пенсиониране, 20 заплати при
напускане и т.н.).
ВСС трябва да прехвърли щатни бройки от малките към големите населени места, министерството на труда трябва да
реформира минималните осигурителни прагове и т.н.
С други думи, първо трябва да се направи някаква реформа, а едва след това да се дават допълнителни средства.
По този начин даването на пари няма да захранва звяра на неефективността, а ще насърчава реформите.
И министерствата ще знаят, че ако прахосват парите и искат допълнително, това ще им се върне обратно като бумеранг
под формата на дълбоки реформи.
По същия начин стои въпросът и с приходната част на бюджета. Вярно е, че събирането на данъчните приходи изостава и
това създава дупка в бюджета. Но не бива просто да констатираме този факт - с актуализацията трябва да се приемат и
мерки за неговото решаване. Например в закона трябва да се запише срок, в който всички производители и търговци на
акцизни стоки да въведат измервателни уреди. Тези и други реформи ще гарантират, че през следващите години няма да
се налага отново да правим актуализация.
Вестник Капитал Daily
√ Енергийният регулатор не отстъпи за увеличението на тока
Електроенергията поскъпна с малко под 10%
След два дни на умуване Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прие новите цени на
електроенергията, които влизат в сила от 1 октомври. Така под небивал обществен и политически натиск регулаторът
увеличи цената на тока за битовите потребители с малко под 10%. Окончателното решение на комисията е абонатите на
ЧЕЗ да плащат с 9.97% по-високи сметки, потребителите на ЕВН с 9.70%, a абонатите на "Енерго-про" - с 9.80%.
Мотивите
Мотивите на ДКЕВР за промяната на цените преди зимния период и непосредствено преди изборите са натрупаните
дефицити в енергийната система. Основната причина за поскъпването е по линия на Националната електрическа
компания (НЕК), която само за периода юли - септември 2014 г. е натрупала дефицит в размер на 236 млн. лв. Като
причина за това от самата компания изтъкват, че досега действащата цена не отразявала направените от нея разходи.
Така цената, по която НЕК ще продава електроенергията за регулирания пазар, поскъпва от 114.10 лв. за мегаватчас на
125.32 лв., каквито бяха и първоначалните намерения на ДКЕВР. Цената за така наречените задължения към обществото,
която включва добавките за зелена енергия, електроенергията от топлофикациите и на американските "AES Марицаизток 1" и "Контур глобал Марица-изток 3" също се увеличава от 17.37 лв. за мегаватчас на 18.93 лв., което е повишение
от 8.93%. По този начин приходите на НЕК ще се увеличат със 199.3 млн. лв.
От самата компания обаче са поискали двойно по-високо увеличение, за да могат да компенсират натрупания дефицит
за предишни ценови периоди, което засега остава неудовлетворено. От регулатора обаче заявиха, че цената на НЕК ще
продължи да се покачва плавно. Причина за поскъпването е и увеличението на цената, която потребителите плащат за
мрежовите услуги на ЕРП-тата. Мотивите на ДКЕВР са тези дружества да имат средства да обезпечат нормалното
функциониране на мрежата през зимния сезон и да имат приходи за изпълнение на инвестиционните си програми.
Комисията обаче е отхвърлила напълно искането на Електроенергийния системен оператор за по-високи цени за достъп
и пренос до електропреносната система.
Разнобой
Ден преди цените да бъдат окончателно приети, от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
изпратиха протестна декларация срещу поскъпването на електроенергията и най-вече увеличението на цената
"задължения към обществото". Според тях по този начин проблемите в енергетиката се решават на парче. "Това
унищожава всички предпоставки за нормална инвестиционна активност в индустрията", пишат още те.
От своя страна премиерът Георги Близнашки коментира, цитиран от "Медиапул": "Плавно нарастване на цените на тока е
неизбежно. Въпросът е това да бъде направено разумно, при широк консенсус в нашето общество, като заедно с това се
предприемат и компенсаторни мерки за социално слабите граждани."
Вестник Стандарт
√ 700 млн.евро от ЕС за малките фирми
21% от парите по "Конкурентоспособност" ще бъдат за иновации
Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще бъдат за малките и средните фирми.
Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката
след заседание на работната група за разработване на оперативната програма. 50% от парите по програмата ще отидат
за финансиране на малките и средните предприятия, каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена
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Младенова. Това предвижда последният вариант на програмата, по който вече се чакат отзивите на Европейската
комисия.
Средствата за малкия и средния бизнес ще се отпускат по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растежа
на малките и средните предприятия". Над 25% от парите по програмата пък са предвидени за внедряване на технологии
за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност по ос 3. 21% от
средствата ще се отделят за приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации". За подпомагане на управлението,
изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП "Иновации и конкурентоспособност" са отделени 3% от
предвидените средства по програмата. В началото на август са получени коментари и препоръки от Европейската
комисия по програмата, в момента се чакат отзивите за новия вариант на ОПИК, каза зам.-министърът Ирена Младенова,
която ръководеше заседанието.
√ Банките с печалба от 556 млн. лева
Загуба от 87 млн. лв. отчита българската банкова система за август, сочат данните на БНБ. През юли отрицателният
финансов резултат на бранша беше 100 млн. Това е третият пореден месец, в който родните трезори излизат "на
червено".
Съвкупната печалба от началото на годината пък е 143 млн. лв. Ако не се смятат лошите резултати на КТБ и ТБ "Виктория"
обаче, останалите 27 банки у нас ще са на печалба с 556 млн. лв. от началото на годината, отчитат от БНБ. От данните
става ясно, че двете затворени кредитни институции теглят банковия сектор надолу. За сравнение - в края на август 2013
г. финансовият бранш е приключил с печалба от 53,3 млн., като КТБ имаше сериозен дял в този резултат. Съпоставянето
на данните показва, че сега банковата ни система е много по-добре, отколкото преди една година и затварянето на КТБ
не оказва негативно влияние на останалите трезори. Това личи и от данните за ликвидността и по-специално от
коефициента за ликвидност, който се е повишил до 28,5% - с 2,5% в сравнение с 2013 г. Нараства и общата сума на
активите на банките с 968 млн. лв. само за август 2014 г. В края на месеца тя е 80,4 млрд. лв., без да се броят активите на
КТБ и "Виктория". Другата добра новина е, че намаляват обезценките, т. е. има спад на лошите кредити. В края на месеца
натрупаните обезценки са 588 млн. лв. при 626 млн. година по-рано. В посоченото число отново не са включени
несъбираемите заеми на двата трезора, поставени под специален надзор. Заедно с тях сумата набъбва двойно до 1,081
милиарда.
√ Китайци харесаха Пловдив за инвестиции
Увеличават се вложенията във високите технологии
Повишен интерес има от страна на китайски компании към инвестиции в Пловдивска област. Това стана ясно от думите
на зам.-кмета по инвестициите в община Пловдив инж. Димитър Кацарски. Той участва на кръгла маса в рамките на
Международния технически панаир в Пловдив. Кацарски подчерта ангажимента на общината да създаде съвместно с
Българската агенция за инвестиции подходящи условия за привличане на чуждестранни инвестиции в региона. "Имаме
план за изграждане на зона за високотехнологични производства на мястото на военните поделения. В напреднали
преговори сме с Министерството на отбраната и това ще стане сърцето на Индустриална зона Тракия. Амбициите ни са тя
да се превърне в най-голямата икономическа зона в страната", обяви г-н Кацарски.
Увеличава се интересът на инвеститорите към най-бедния регион на ЕС - Северозападна България, каза изпълнителният
директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов. Той уточни, че последните пет проекта, които
агенцията сертифицира, са в Северозападна България. Според Младенов през последните месеци се забелязва и
повишена активност сред инвеститорите във високотехнологични производства в областта на машиностроенето,
електротехниката и химията, а не толкова в строителството, както беше преди. "Така се дава възможност за реализация
на кадри с добро образование в иновативни компании", заяви Младенов. Сектори, привличащи интереса на
инвеститорите, са и хранително-вкусовата промишленост, логистиката, туризмът, аутсорсингът, информационните
технологии.
Вестник Класа
√ Трябва да усвоим 1,2 млрд. евро, иначе ги губим
1,209 млрд. евро трябва да усвои България за по-малко от 100 дни от еврофондовете, за да не бъдат загубени.
Това показва справка за изпълнението на оперативните програми и програмите за развитие на селските райони,
цитирана от БГНЕС. Информацията се позовава на кабинета на служебния вицепремиер по управление на европейските
средства Илияна Цанова.
Оптимистичната прогноза на управляващите органи на европейските програми сочи, че загубите за България на 31
декември тази година ще възлизат на 190 359 069 евро или близо 400 млн. лв.
Най-сериозни се очакват да бъдат загубите по временно замразената от Европейската комисия Оперативна програма
"Околна среда" - почти 82 млн.евро. Още 80 млн. евро България ще загуби по програмите за развитие на селските
райони. По Оперативна програма "Регионално развитие", по която Брюксел спря плащанията по две от осите - за
"Туризъм" и за "Градско развитие", се очакват загуби от 18 млн. евро. Почти 3 млн. евро ще са загубите и по Оперативна
програма "Техническа помощ". Управляващият орган на Оперативна програма "Административен капацитет" твърди, че
няма риск от загуба на средства.
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По прогнози на ЕК, обаче, по ОПАК ще се загубят 7 млн. евро. Загуби по същите оперативни програми (без ОП
"Регионално развитие") имаше и към 31 декември 2013 г., но техния размер бе значително по-малък. За миналата година
България не успя да усвои 62 млн.евро.
Предизвикателството страната ни да успее да усвои над 1,2 млрд. евро през оставащите три месеца до края на годината
е много сериозно. Почти сигурно е, че загубите ще бъдат значително по-големи от прогнозираните към 25 септември
2014 г. За това говорят и данните за обема на сертифицираните разходи в изминалия месец и половина. От началото на
мандата на служебното правителство 6 август до 25 септември по еврофондовете са сертифицирани разходи в размер на
1,11%, което в абсолютна стойност възлиза на 103 846 092 евро. Това се дължи и на факта, че по програми с най-голям
бюджет - "Транспорт", "Околна среда", "Регионално развитие" не са сертифицирани никакви разходи. По Програмата за
развитие на селските райони също няма сертифицирани разходи, заради продължаващата липса на избор на
сертифициращ орган. 5% ръст на сертифицирани разходи бележи Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", която е с най-добро темпо на изпълнение още от миналата година.
Вчера икономическият вицепремиер и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева потвърди, че
Европейската комисия няма да възстанови до края на годината плащанията по спряната изцяло ОПОС и частично ОПРР.
Така Захариева призна, че служебното правителство няма да изпълни един от приоритетите си, заявени при обявяването
му от президента Росен Плевнелиев, а именно: възстановяване на плащанията от ЕК по европейските фондове.
Вестник Сега
√ Дефицитът в хазната стигна близо 1.3 млрд. лв.
Последните данни за изпълнение на бюджета показват, че изоставането в приходите няма как да се навакса до края
на годината
Последните данни на финансовото министерство за изпълнението на държавния бюджет към края на август носят само
лоши новини. Минусът в държавната хазна вече възлиза на 1.276 млрд. лв. Това е с 1.06 млрд. лв. повече спрямо
дефицита по консолидираната фискална програма, отчетен в края на август 2013 г. Основен принос за дефицита имат
замразеното финансиране по две оперативни програми и фрапиращо изоставащите приходи, което едва ли ще бъде
наваксано до края на годината.
Към края на август постъпленията в хазната - и по линия на националния бюджет, и по линия на ЕС, възлизат на 19.2
млрд. лв. Това е едва с 219 млн. повече от събраното за същия период на миналата година при заложен годишен ръст от
2.1 млрд. лв. Т.е. за да изпълнят плана, за 4 месеца приходните агенции трябва да реализират 1.9 млрд. лв. ръст в
събираемостта.
Това изглежда все по-невъзможно. Изоставането е факт при почти всички данъци, с изключение на данъка върху
доходите на физическите лица. Минусът е най-драстичен при постъпленията от ДДС - основния приходоизточник в
бюджета. Към края на август от ДДС са събрани 4.846 млрд. лв. - с 38.5 млн. лв. по-малко в сравнение с август 2013 г., при
заложен годишен ръст от 915 млн. лв. Продължават сериозно да изостават и приходите от акцизи. Към август митниците
са събрали 2.57 млрд., или с 20.1 млн. по-малко спрямо същия период на миналата година. Очакваният ръст при
акцизите е 322 млн. лв. От корпоративен данък за първите 8 месеца на годината са събрани с 22 млн. лв. повече от м.г.,
но се чака годишен ръст от 78 млн. лв.
Срещу тези приходи стоят сериозни разходи на държавата по авансово финансиране на европрограмите, както и
изпреварващи разходи за заплати, издръжка и трансфери към различни национални бюджети. Европейските средства
формират 564.7 млн. лв. от дефицита. Минусът при националния бюджет към края на август възлиза на 710.9 млн. лв.
Натрупаният общ дефицит по консолидираната програма до август вече е съвсем близо до допустимото ниво за цялата
година от 1.472 млрд. лв.
По видове разходи изпреварващо в държавния бюджет спрямо миналата година растат разходите за заплати, повече
пари са преведени и на социалноосигурителните фондове. За заплати в държавния сектор за първите 8 месеца на
годината са платени 1.614 млрд. лв., при 1.34 млрд. лв. към август 2013 г.
Към края на август фискалният резерв възлиза на 8.7 млрд. лв. 8.2 млрд. лв. са налични по депозити в БНБ и търговски
банки, 0.5 млрд. са бъдещи вземания от ЕС.
√ Условията за пенсионерите у нас се влошават през 2014 г.
Нашите възрастни са предпоследни по стандарт на живот в ЕС и на 56-о място в света
Условията за живот на пенсионерите у нас са се влошили през тази година и страната ни пада до 56-о място от 96
държави в световната класация Global AgeWatch Index, за хората над 60 години. За сравнение през 2013 г., откогато се
прави класацията, България е била на 47-о място. Страната ни се влошава по всички показатели, по които се мери нивото
на условията за живот на хората от т.нар. трета възраст. За българите над 60 г. най-неблагоприятни са достъпността на
градската среда и на здравеопазването.
Класацията се прави на базата на няколко показателя в четири категории - сигурност на доходите, здравеопазване,
възможност за обучение след навършване на 60 години и достъпност на средата за възрастните хора. В дъното на
класацията и през двете години на съществуването й е Афганистан. На първото място Норвегия изпреварва Швеция през
2014 г. Третата най-добра страна за възрастните е Швейцария. Румъния, която миналата година се класира една позиция
след нас, сега ни изпреварва значително и вече е на 41-во място. Непосредствено преди нас са Малта (55), Никарагуа
(54), Албания (53), Колумбия (52), Боливия (51). От страните в ЕС единствено Литва се представя по-зле от нас в тази
класация, като заема 60-о място.
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По условия за здравеопазване и достъпна среда страната ни се нарежда още по-назад - съответно на 68-о място, а по
достъпна среда дори е с една позиция по-надолу. В подреждането за условията за здравеопазване България се срива с 9
позиции, а за достъпността - с две. В показателя за достъпността на средата са включват критерии като физическа
безопасност, гражданска свобода и удовлетворение от обществения транспорт. По всички тях също се влошаваме. По
показателя за сигурност на доходите на възрастните хора страната ни е на 47-о място. Година по-рано сме били на 32-ра
позиция. Според данните 18.8% от хората в тази група са бедни, което според класацията означава, че толкова хора над
60 г. живеят с по-малко от половината от средния за страната доход.
Българите над 60 г. са около 1.9 млн. души (с около 100 хил. повече спрямо м.г.), или 26.6 на сто от населението ни.
Според прогнозата на организацията през 2030 г. възрастните хора у нас ще са близо 30%, а през 2030 г. - 36.5 на сто.
Очакваната продължителност на живота за 60-годишен българин според класацията е 19 години, което е с една година
по-малко спрямо очакваната продължителност на живота през 2013 г. От тях според данните 14.5 години средно може да
се очаква да бъдат преживени в добро здраве (тук няма промяна). С най-висока очаквана продължителност на живота е
Япония - 26 години, от които 20.3 г. в добро здраве. С най-ниска продължителност на живота е Афганистан, където 60годишен човек очаквано може да живее още 16 г., а в добро здраве - 9.2 г.
Почти 46% от хората над 60 г. работят, което е нисък процент, като се има предвид възрастта за пенсиониране у нас.
Реалната възраст за пенсия у нас обаче все още е под 60 г. заради ранното пенсиониране. Освен това безработицата сред
хората над 55 години е висока.
ПО СВЕТА
Първите осем в класацията за най-добрите страни за пенсионерите са Норвегия, Швеция, Швейцария, Канада, Германия,
Холандия, Исландия и САЩ. Десетката допълват Япония и Нова Зеландия. Страните от Африка заемат половината от
местата в класацията за най-зле представящи се. Тук са и Венецуела (76), Сърбия (78) и Турция (77).
√ МОН предлага нов начин на финансиране на вузовете
Очакваната с години реформа в областта на висшето образование претърпя пореден обрат, след като вчера
правителството одобри актуализиран вариант на стратегия за развитие на сектора до 2020 г. Стратегията беше приета в
последните седмици от правителството "Орешарски" и се оказа поредният документ, който служебното правителство се
зае да ревизира. Не е ясно обаче дали по идеите в документа, който трябва да бъде приет и от парламента, има
политически консенсус или дискусията за промените ще тръгне отначало след конституирането на новия парламент.
В новия вариант на стратегията се предвижда качествено нов модел за финансиране на държавните вузове - субсидията
да зависи в много по-голяма степен от качеството, вместо от броя на записаните студенти. Промяната трябва да започне
още от следващата година. При откриването на новата академична година в СУ служебният министър на образованието
Румяна Коларова обяви, че парите няма да следват студента, а качеството. Тя прогнозира, че към края на периода делът
на парите за качество ще е 40%. В документа обаче е записано, че 40 на сто е частта от субсидията, която ще се
разпределя въз основа на броя на обучаваните студенти.
Останалата част ще се определя въз основа на коефициент за качество на обучението, който ще зависи от реализацията
на студентите - колко са успели да си намерят работа след дипломирането и каква е стартовата им заплата. За
специалностите, по които има висока безработица сред завършилите студенти и ниски заплати, няма да се обявява
държавна поръчка. Още от следващата календарна година приемът в университетите ще се определя в зависимост от
търсенето и предлагането на работна сила. Наред с това държавата ще се опита да създаде и минимални стандарти за
качество, а специалностите, които са под този минимум, няма да получават субсидия. Според Коларова това ще прекрати
ширпотребата във висшето образование.
ИДЕИ
Предвижда се нов ред за отпускането на стипендии - освен стипендии за успех и по социални критерии, да има и такива
за върхови постижения, а стипендиите в стратегически направления да бъдат по-високи от останалите. Финансирането на
научните изследвания в държавните вузове също ще се промени - според броя на публикуваните статии и заявки за
патенти, а не на институционален принцип, както е в момента. Вузовете, в които не се провеждат научни изследвания,
няма да получават субсидия.
investor.bg
√ Ръст в разходите и изоставане при данъчните приходи формират бюджетния дефицит
За периода януари-август салдото се влошава с над 1 млрд. лв. на годишна база
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа през август е на дефицит от 128,4 млн. лв.
спрямо минус 44,5 млн. преди година (влошаване с 83,9 млн. лв.), показват данните на МФ
За първите осем месеца на годината салдото е отрицателно в размер на 1 275,6 млн. лв., като бюджетната позиция се
влошава с 1 062,9 млн. лв. (1,3% от БВП) спрямо същия период на миналата година, когато дефицитът бе 212,7 млн. лв.
Отрицателното салдо за осеммесечието се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9 млн. лв. и
дефицит по европейските средства в размер на 564,7 млн. лева, съобщава Министерството на финансите.
Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за
формирането на дефицита по КФП за първите осем месеца на годината. Продължава да се осигурява и финансиране за
временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда“ и по две оси на ОП „Регионално развитие“, като се очаква след
отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи, посочват от МФ.
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Законопроектът за изменение на бюджета за 2014 г., публикуван миналата седмица от служебното правителство,
предвижда влошаване на салдото с 1,510 млрд. лв. (1,9% от прогнозния БВП) и дефицит в размер на 2,847 млрд. лв. (3,6%
от прогнозния БВП).
Актуализацията отразява текущото развитие на националната икономика, както и променените допускания за
международната среда до края на 2014 г. и през следващата 2015 г. Ревизираните прогнози за 2014 г. предвиждат
реален ръст на БВП от около 1,5 на сто на годишна база, което е малко по-песимистичен сценарий от предвидените порано 1,8 на сто.
Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за осеммесечието са в размер на 19 215,1 млн.
лв. или 61,9% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година приходите по
КФП нарастват номинално с 1,2% (218,7 млн. лв.) при планиран номинален ръст по разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. спрямо
отчета за 2013 г. от 7,1% (2,1 млрд. лв.)
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 15
122,6 млн. лв., което представлява 62,2% от годишните разчети за 2014 година при 64,4% изпълнение на годишните
разчети за осемте месеца на 2013 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления
нарастват номинално с 405,5 млн. лв. (2,8%), но същевременно има значително изоставане спрямо планирания ръст в
разчетите за годината спрямо отчетените постъпления за 2013 г. от 8,8 процента.
Приходите в частта на преките данъци са 2 849,4 млн. лв., което е 66% от планираните за годината и нарастват с 9,6%
спрямо същия период на 2013 г.
Приходите от косвени данъци са в размер на 7 532,5 млн. лв., което е 58,7% от програмата за годината при 63,6%
изпълнение на разчетите към края на август 2013 година.
Изоставането с 4,9 пр.п. в изпълнението на разчетите спрямо отчетеното изпълнение за същия период на предходната
година е главно при ДДС и акцизи, отбелязват от министерството.
Постъпленията от ДДС са в размер на 4 845,7 млн. лв. или 58,5%; от акцизи – 2 569,7 млн. лв., или 58,7%; от мита – 99,4
млн. лв., или 73 на сто. Съпоставено със същия период на предходната година косвените данъци намаляват номинално с
49,9 млн. лв. основно в резултат на по-ниските приходи от ДДС от внос. Нивото на невъзстановения данъчен кредит
намалява с 98 млн. лв. - от 202 млн. лв. към август 2013 г. на 104 млн. лв. към месец август 2014 година.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 604,5 млн. лв., или
67,3% изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 4 136,3 млн. лв., което представлява 65,8% от разчетените за
годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват
номинално с 4,4% (175,7 млн. лв.).
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 4 092,5 млн. лв. или 61% от разчета за годината. Спрямо същия период
на 2013 г. неданъчните приходи са намалели с 243,5 млн. лв. (9,1%), което се дължи в най-голяма степен на по-ниския
размер на постъпилите приходи и доходи от собственост, включително и поради постъпили през 2013 г. приходи с
еднократен характер. В частта на помощите се отчита ръст от 3,5% (56,7 млн. лв.)
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към
31.08.2014 г. възлизат на 20 490,7 млн. лв., което представлява 63% от годишния разчет. Спрямо август 2013 г. общо
разходите по КФП са нараснали с 1 281,6 млн. лв. (6,7%), което се дължи основно на по-високите разходи по програмите
и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания.
Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 40,2% (754,7 млн. лв.)
спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет - с 3,2% (538,8 млн. лв.).
Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и
на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., включително и за разплащане на
задължения от предходната година и др.
Нелихвените разходи са в размер на 19 349,5 млн. лв., което представлява 64,9% от годишните разчети. Текущите
нелихвени разходи към края на август 2014 г. са в размер на 16 790,2 млн. лв. (67,7% от разчета за годината),
капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 559,3 млн. лв. (51,2% от разчетите към
ЗДБРБ за 2014 г.) Лихвените плащания са в размер на 478,4 млн. лв. (71,4% от планираните за 2014 г.).
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2014 г. от централния бюджет, възлиза
на 662,8 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за
прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.
Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и
банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния
резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси
и други, уточняват от финансовото ведомство.
√ С нови държавни гаранции ще се осигури подкрепа за Фонда за влоговете
Целта е да бъде обезпечено изплащането на гарантираните влогове в КТБ, обясни Румен Порожанов
С 2 млрд. лв се увеличава максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през
годината. Така ще бъде обезпечена възможността за издаване на държавни гаранции в полза на Фонда за гарантирането
на влоговете в банките (ФГВБ). Това е записано в проекта за актуализация на бюджета, която бе одобрена от кабинета на
днешното му заседание.
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Актуализацията ще бъде внесена в парламента след съставянето му след изборите, проектът ще е една база предвид
оставащото малко време до края на годината. Той може да бъде разгледан или от следващия кабинет, или директно от
парламента, каза финансовият министър Румен Порожанов.
Във връзка с казуса "КТБ" той отбеляза, че ако се отнеме лицензът на банката, ФГВБ трябва да разплати гарантираните
влогове.
"В случая с конкретната банка има недостиг около 1,6-1,7 млрд. лв. Затова е предвидена хипотезата те да реализират
емисия, която държавата да подкрепи с държавна гаранция", каза Порожанов.
Той обясни, че след като има предоставена държавна гаранция, цената на ресурса ще е по-ниска.
В разговори с ФГВБ станало ясно, че ако Фондът не успее да реализира емисия от 1,6-1,7 млрд. лв, а около 1 млрд. лв, ще
е необходим допълнителен ресурс от бюджета.
Затова се предвижда в рамките на планирания нов държавен дълг до края на годината от 4,5 млрд. лв. да бъде заложена
възможността за предоставяне на заем на Фонда в размер до 700 млн. лева.
"Защо са 2 млрд. лв - те кореспондират с разликата между разрешението за държавна помощ от Европейската комисия
от 3,3 млрд. лв. и реализираната подкрепа към банките. Това не предполага и не предопределя каквото и да по
отношение на казуса КТБ", уточни Порожанов.
Той припомни защо се налага бюджетът да бъде ревизиран – заради корекцията на основни показатели в
макроикономическата рамка като БВП и инфлация и надценените прогнози за приходите по държавния бюджет, също и
заради необходимостта от осигуряване на допълнителни разходи за администрацията.
Порожанов обясни за пореден път, че е направен анализ на разходите на ведомствата и посочи, че бюджетите на
министерствата са били намалени с 12%, за да се осигурят средства за публичната инвестиционна програма за растеж,
след това с още 5% от началото на годината плюс още 5% заради последната актуализация на бюджета от НС (заради
НЗОК).
Финансовият министър призна, че администрацията ще получи повече пари – 448 млн. лв, въпреки че не са проведени
реформи. Той беше категоричен, че въпреки нереформираните системи, трябва да бъдат осигурени допълнителните
средства за администрацията, защото тя трябва да продължи да работи.
√ Разходите за отбрана достигат 2% от БВП до 2016 г.
Новата национална стратегия дава насоки за целите на Въоръжените сили за следващите 6-10 години
Правителството одобри Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“ като дългосрочна
стратегия за модернизация на Въоръжените сили.
Документът дава насоки за постигане на реални способности на Въоръжените сили за период от 6 до 10 години за
гарантиране на националната сигурност в рамките на колективната отбрана на НАТО и на общата европейска отбрана,
съобщиха от правителствената информационна служба.
С Националната програма се предлага съгласие за нарастване на разходите за отбрана в следващите 6 години за
достигане на ниво от 2% от БВП, като поне 20 на сто от тях да бъдат инвестиции в способности. За гарантиране на реална
сигурност е необходимо още през 2015 г. разходите за отбрана да достигнат 1,5% от БВП, като всяка следваща година се
увеличават с 0,1% до 2020 г.
С реализацията на Програмата трябва да бъде постигнато балансирано финансиране на основни бойни способности от
Сухопътни войски, ВВС и ВМС.
С документа се предвижда създаване на нов целеви държавен фонд „Интелигентна отбрана“ за превъоръжаване.
Предвижда се фондът да се финансира основно с приходите от ефективно управление и реализация на излишна
движима и недвижима собственост с отпаднала необходимост за армията.
Фондът ще има за цел осигуряване на допълнителни средства за финансиране на приоритетни инвестиционни проекти.
Предвижда се структурата да осъществява дейността си съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили и действащата
нормативна уредба, като не е част от консолидирания държавен бюджет.
Предлага се и създаване на отбранителен клъстер от предприятия, институти и търговски дружества за поддръжка на
изпълнението на Националната програма, като ще се работи за развитие на иновационен капацитет по програми на
НАТО и ЕС.
С Програмата се залага оптимално използване на агенциите на НАТО и ЕС за максимална оперативна съвместимост и
намаляване на цената за придобиване и поддържане на способности. Предвиден е и механизъм за мониторинг и
управление на риска на ниво Народно събрание, правителство и Министерство на отбраната.
В Програмата са заложени основните инвестиционни проекти за превъоръжаване на Въоръжените сили по приоритети.
Сред тях са придобиването на нов тип основен многофункционален боен самолет и интегрирана логистична поддръжка;
модернизация на фрегати клас E-71; изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните бригади,
включително придобиване на нова бойна бронирана машина; придобиване на четири до шест броя трикоординатни
радара за създаване на основно радарно покритие; придобиване на нов тип модулен патрулен кораб; технически
системи за водене на стратегическо разузнаване; кибернетична защита и други.
Документът е изработен в изпълнение на Решение на правителството от 4 септември т. г. и е в съответствие с приетия на
Съвета по сигурността към МС и представен на Срещата на върха на НАТО в Уелс работен документ „Визия: България в
НАТО и в Европейската отбрана 2020“.
√ За над 1 млрд. лева били исканията на ведомства до края на годината
Няма проблем с възстановяване на ДДС на бизнеса, заяви зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев
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За над 1 млрд. лева са били исканията на министерства и ведомства за допълнителни пари. Това съобщи зам.министърът на финансите Кирил Ананиев на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което
се разглежда предложената от служебния кабинет актуализация на бюджета.
По думите му те са сведени до 448 млн. лева.
Допълнителни пари не са поискали Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и
енергетиката и Народното събрание, както и няколко агенции и комисии.
Ананиев заяви, че няма проблем с възстановяване на ДДС на бизнеса и беше категоричен, че задълженията на
държавата към фирмите не са в големи размери.
Макар да не подкрепиха актуализацията на бюджета, предложена от служебния кабинет, синдикати и работодатели
признаха, че няма да се мине без ремонт на бюджета. Те обаче настояха да не се допуска дефицит над 3%.
В отговор финансовият министър Румен Порожанов заяви, че виждането на служебния кабинет е, че следващият бюджет
трябва да се вмести в рамките на 3%. По думите му не е приятно те да бъдат надхвърлени, но големият проблем са
надценените приходи.
Той подчерта, че последната актуализация на бюджета, при която от министерствата бяха взети пари и дадени на НЗОК,
не била направена във финансовото министерство, но не уточни къде е станало това.
„Остро се противопоставяме на всякакъв бюджетен дефицит, който би ни отдалечил от еврозоната“, подчерта Васил
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
По думите му дефлацията не е природно бедствие, а до известна степен е била провокирана от политиците. Според
Велев украинската криза и неадекватната политика по отношение на кризата от страна на европейските политици са
повлияли на икономическия растеж.
Велев беше категоричен, че бизнесът в цял свят е против икономическите санкции на ЕС срещу Русия.
По думите му ситуацията с КТБ допълнително е довела до забавяне на икономическия растеж и до пряко намаляване на
приходите.
От асоциацията не приемат и „предложените огромни нови заеми“ и смятат, че тези числа трябва да бъдат обсъдени с
нов Управителен съвет на БНБ, защото нямат доверие на настоящия.
„Законопроектът би трябвало да бъде преработен в частта за увеличение на дълга, настоя и Пламен Димитров“,
президент на КНСБ. Не мислим за разумно да се коментират такива огромни числа, каза Димитров, според когото
актуализацията на бюджета трябва да е по-прецизна и справедлива, и да се вмести в критериите от Маастрихт.
Константин Тренчев от КТ „Подкрепа“ настоя служебният кабинет категорично да осъди бюджета, написан от
предишното правителство.
√ Расте интересът към кредитите за проекти по програмата за селските райони
За два месеца са отпуснати заеми за 7,8 млн. лв.
ДФ „Земеделие“ отчита засилен интерес към кредитирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони
2007-2013, което се осъществява чрез рефинансиране на търговските банки, съобщиха от Фонда.
През последните два месеца във фонда са постъпили искания за 39 кредита, предимно по наскоро сключените договори
за модернизиране на земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони.
Размерът на кредитите, които ще бъдат предоставени, е 7,8 млн. лв., а стойността на инвестициите, които ще се
реализират чрез тях, е 11,4 млн. лв.
По схемата се отпускат кредити за реализация на одобрени проекти по мерките на ПРСР за стратегии за местно развитие,
модернизиране на стопанствата, подобряване на икономическата стойност на горите, добавяне на стойност към
земеделски продукти, залесяване, възстановяване на горския потенциал, разнообразяване към неземеделски дейности,
развитие на микропредприятия и обновяване на населените места.
Рефинансирането e в размер до 100% от одобрените за финансиране инвестиционни разходи, но не повече от 1 млн. лв.
при лихва до 7%.
Срокът за прилагане на схемата е удължен до 30 април 2015 г. ДФ „Земеделие“ има сключени договори за
рефинансиране с 21 търговски банки.
Кандидатстването по схемата се осъществява чрез избрана от кандидата търговска банка.
Инвестиции в областта на селското стопанство, за които не се кандидатства по ПРСР, могат да бъдат реализирани и чрез
кредити по реда на Кредитната схема на ДФ „Земеделие“. По нея се кредитират проекти, свързани с животновъдството,
растениевъдството и закупуването на нова техника. Кредитите се отпускат при лихва от 5% при пряко финансиране от
Фонда и 7% при рефинансиране на кредитите чрез търговска банка.
Максималният размер за един кредит е 2 млн. лева, а сроковете за погасяване са от 12 до 114 месеца, в зависимост от
вида на инвестицията. Кандидатстването се осъществява целогодишно чрез Областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
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