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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Ресорните комисии одобриха на първо четене Бюджет 2015 
Бюджетът на държавата, на Здравната каса и на общественото осигуряване бяха приети с гласовете на мнозинството, на 
първо четене в ресорните комисии. Левицата заплаши, че няма да подкрепи така разписания бюджет, синдикатите 
заплашиха с протести заради пенсионната възраст, а работодателите отново настояха за премахването на класа за 
прослужено време. 
Трите ресорни комисии заседаваха заедно около 2 часа и 30 минути по бюджетните разчети на държавата за следващата 
година. Основният приоритет, отразен в републиканския бюджет, е възстановяването на финансовата стабилност на 
държавата, обяви финансовият министър Владислав Горанов и без да говори по секторните политики, изтъкна: 
Имаме готовност до края на годината да финансираме и разплатим всички изостанали досега разходи по оперативните 
програми. Най-вече "Околна среда" и "Регионално развитие". Имаме механизъм, ако се наложи да започнем авансово да 
префинансираме разходите по оперативните програми, така че да не повтаряме като държава грешката от началото на 
предходния програмен период. 
Корнелия Нинова от БСП възрази, че така разписан бюджетът натоварва слабите доходни групи и амбицията по този 
начин да се пълни държавната хазна е социално несправедлива и финансово невъзможна и затова Левицата няма да го 
подкрепи. 
Синдикатите също се обявиха против най-вече заради повишаването на възрастта и стажа за пенсия с по 4 месеца за 
трета категория труд. Николай Ненков от КНСБ предупреди: 
Категорично не сме съгласни и ще протестираме тези дни. Това е възстановяване на нарастването на възрастта и стажа за 
трета категория работници. 
Позицията на работодателите е срещу запазването на трите дни платен болничен от страна на работодателя и срещу 
ръста на минималната работна заплата, заради което Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал поиска 
отново: 
Затова ние предлагаме две решения. Или да се премахнат класовете, което е сравнително лесно, или да се въведе 
диференцирана минимална работна заплата по икономически дейности, което би било по-адекватно. Не е проблем 
такива да бъдат договорени между социалните партньори. 
80 млн. лв. по-малко за Здравната каса, бюджет в размер на 3,155 млрд. и отново прогноза за дефицит от 150 млн.лв. 
направи председателят на Българския лекарски съюз Цветан Райчинов. За да има поне Национален рамков договор, той 
предложи: 
Да се намали резервът на Здравната каса, той да стане между 5 и 8%, а с по 10-15 млн. лв. да се завишат дейностите в 
първична и в специализирана медицинска помощ, както и с поне около 5 млн. да се качат средствата в медико-
диагностични дейности. Основният проблем и основните жалби са от липса на направления, изследвания, изобщо от 
възможностите на доболничната помощ. С този бюджет те се ограничават още. 
Министърът на здравеопазването Петър Москов обаче беше удовлетворен от този бюджет: 
Този бюджет означава финансова стабилност, липса на финансова причина за трудове в системата на болничната и на 
доболничната помощ, спокойна база за провеждане на промените, за които всички говорим, за които и аз съм готов да 
обоснова какво точно възнамерявам и какво точно правим в момента. Ангажиментът, който има Министерството и 
съответно МС, е поддържане на разходите на системата такива, каквито са заложени в Бюджет 2015. 
Заради поредния побой над лекар от Спешна помощ министърът се закани, че ще наложи линейките да пристигат само 
ако кметът на съответното населено място гарантира безопасността на медицинските екипи. 
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Вестник Монитор 
 
√ Горанов: Без актуализация на бюджета за 2015 г. 
Държавата обеща да не бави връщането на ДДС на бизнеса 
Потребителската такса за джипито за пенсионерите остава 1 лв. 
Бюджетът за 2015 г. е така разчетен, че догодина няма да се наложи той да бъде актуализиран. Това стана ясно по време 
на съвместното заседание на парламентарните комисии по бюджет, по здравеопазване и на социалната комисия. След 
близо тричасови дебати вчера депутатите от трите комисии приеха на първо четене проектобюджетите на здравната 
каса, на Държавното обществено осигуряване и републиканския бюджет  за догодина. „Смятаме, че няма да се налага 
актуализация на бюджета за догодина”, каза в отговор на депутатски питания финансовият министър Владислав Горанов. 
Той отговори и на въпроси за новия дълг от 8,1 млрд. лв., който е планирано да бъде поет от държавата догодина. 2,5 
млрд. лв. от тази сума ще бъдат получени в заем от държавата, за да бъде покрит бюджетният дефицит. 
С други 4,2 млрд. лв. ще бъдат рефинансирани стари задължения 
като най-голямото от тях е в размер на 3 млрд. лв. и става въпрос за мостовия заем, който предстои съвсем скоро да бъде 
получен от 4 чужди банки. Още 1 млрд. лв. от общата сума на новия дълг се падат на борчове към Европейската 
инвестиционна банка, които ще бъдат направени, за да се осигури националното съфинансиране по европрограмите. 
Последните 0,4 млрд. лв. до сумата от 8,1 млрд. лв. представляват буфер, който се залага, за да обере евентуални 
флуктуации на фискалния резерв. Чисто догодина държавният дълг ще се вдигне с около 2 млрд. до 24,5 млрд. лв., 
посочи още министърът. 
Той успокои депутатите, че сривът в цените на петрола няма да удари сериозно бюджета, тъй като основна част от 
приходите по линия на горивата идва от акциза, а не от ДДС от вноса. В същото време по-ниските цени на бензина ще 
намалят разходите на бизнеса и на домакинствата, посочи Владислав Горанов. 
Държавата ще бъде коректен платец, подчерта за пореден път той и посочи, че до края на годината ще бъдат разплатени 
всички изостанали плащания по ОПОС и ОПРР. Горанов обеща на бизнеса, че ще продължи практиката от времето на 
предишния министър Петър Чобанов да не бави връщането на ДДС към фирмите. 
От работодателските организации 
подкрепиха запазването на данъчните ставки за догодина 
както и вкарването на дефицита в рамките на 3%. Те обаче отново реагираха остро срещу повишаването на минималната 
работна заплата с две стъпки до 380 лева. От Асоциацията на индустриалния капитал казаха, че могат да се съгласят на 
компромис само ако бъдат премахнати класовете за прослужено време или се въведе диференцирана минимална 
заплата по сектори. Синдикатите пък (КНСБ) потвърдиха готовността си за протест в началото на следващата година 
заради планираното вдигане на възрастта и стажа за пенсиониране с 4 месеца. От здравното министерство увериха 
депутатите, че таксата, която ще плащат догодина пенсионерите, остава 1 лв. Освен това успокоиха лекарския съюз, че 
бюджетът на здравната каса не намалява с 80 млн. лв., както са сметнали от съюза. Разминаването идва от платени през 
2014 г. 110 млн. лв. разходи, които обаче са били извършени през 2013 г. Така реално има едно увеличение от 30 млн. лв. 
в бюджета на НЗОК, които ще служат като буфер. Очаква се проектобюджетът да влезе за първо четене в пленарната зала 
на извънредно заседание на НС понеделник. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Три парламентарни комисии одобриха бюджет 2015 
Управляващата коалиция прие и финансовите рамки на общественото осигуряване и здравната каса 
Бюджетът на държавата, както и двата прилежащи към него – на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), бяха приети на първо четене едновременно от три комисии – 
бюджетна, социална и здравна. Против се обявиха ДПС, БСП, като депутатите от тези партии заедно с работодателските 
организации бяха сред най-големите критици на предложените законопроекти. Основните им съображения бяха 
свързани с липсата на реформи, с отказа на правителството да провежда икономическа политика чрез бюджета, 
повишаването на минималната работна заплата (МРЗ), вдигането на минималните и максималния осигурителни доходи. 
Какви са целите 
Финансовият министър Владислав Горанов определи двете основни цели на представения от него бюджет – връщане на 
финансовата стабилност и оставане на бюджетния дефицит в рамките на 3% от брутния вътрешен продукт. "Имах 
интензивен диалог с представители на Европейската комисия (ЕК). Те ме увериха, че ако успеем да сведем тази година 
дефицита на начислена основа до 3.5%, те ще гледат на свръхдефицита от тази година като на еднократен ефект", каза 
министърът. И добави, че ако изпълним това условие, ЕК няма да придвижи процедурата по свръхдефицит към 
следващите етапи. 
Горанов увери, че планираното 10-процентно орязване на разходите за персонал в бюджетните ведомства ще бъде 
заложено в закона за бюджета и няма да може да бъде променено, освен ако не се измени самият закон. "Ние не 
планираме през следващата година да променяме закона за бюджета за 2015 г.", категоричен е Горанов. Той обаче не 
отговори на своя предшественик Петър Чобанов дали съкращенията на бюджетите ще действат от 1 януари и дали 
съкращенията вече са започнали. 
По отношение на бюджета на здравната каса ресорният министър Петър Москов увери, че той връща стабилността в 
системата и дава спокойствие както на пациентите, така и на служителите. Размерът на бюджета ще е колкото касовото 
изпълнение през тази година, тоест заложеният бюджет на касата плюс двете актуализации. Министърът обясни, че 
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бюджетът на касата за 2015 г. е с 80 млн. лв. по-малко спрямо всички направени разходи през 2014 г., защото някои 
разходи през тази година всъщност са прехвърлени от 2013 г. 
Петър Москов се похвали и със заложените мерки, с които трябва да се спре изтичането на пари от здравната каса. 
"Пакетът от мерки, който сме предложили във връзка със здравната каса, има за цел да удържи бюджета в рамките на 
гласувания размер", каза здравният министър. Той обаче беше репликиран от председателя на Българския лекарски 
съюз (БЛС) Цветан Райчинов, според когото разходите на касата няма как да подсигурят дейностите, които трябва да 
изпълнява. "Лекарският съюз предвижда, че и през 2015 г. ще има дефицит и той ще е между 100 и 150 млн. лв.", каза 
Райчинов. 
Някои съображения 
Най-остро срещу държавния бюджет се изказаха представителите на "БСП – Лява България". За Румен Гечев основният 
проблем е, че бюджетната политика на правителството не е обвързана с икономиката. Той определи заложения през 
2015 г. икономически ръст от 0.8% като абсолютно недостатъчен за повишаването на стандарта на живот. Според него 
икономическото съживяване може да се подкрепи, ако преразпределението в бюджета достигне средноевропейското 
ниво от около 50%. Също така "червеният" депутат поиска правителството да върне публичната инвестиционна програма, 
за която предишният редовен кабинет беше заделил 500 млн. лв. Бившият финансов министър в кабинета "Орешарски" 
Петър Чобанов също изрази мнение, че в бюджета липсват реформи. 
Представителите на работодателските организации възразиха най-вече срещу повишаването на административните 
разходи за бизнеса, заложени в бюджета. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) подкрепи 
преразпределението в бюджета, което остава до 40%, както и афишираното орязване на разходите за възнаграждения в 
министерствата. Той обаче не приема вдигането на МРЗ и дори предложи минималната заплата да е диференцирана за 
различните области и дейности. Същата позиция имаха и от Българската търговско-промишлена палата. Техният 
представител изрази недоумение защо работодателските организации са били използвани като оправдание от 
Министерството на финансите за повишаването на МРЗ през тази година, след като на тристранния съвет миналата 
седмица работодателите са искали запазване на нивото. 
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√ Синдикати и работодатели очаквано се разминават за Бюджет 2015 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага въвеждане на диференцирана минимална 
работна заплата в различните сектори, предаде репортер на БГНЕС. 
Позицията на работодателите относно Бюджет 2015 бе представена от председателя на АИКБ Васил Велев по време на 
дебатите по новия бюджет в комисиите по бюджет и финанси, здравеопазване и социална политика, които заседават 
заедно. Велев обяви, че АИКБ е доволна от свалянето на преразпределението под 40% и запазването на данъчните 
ставки. АИКБ подкрепя намаляването на разходите в държавната администрация и не подкрепя възраженията на 
Министерство на отбраната, тъй като разходите за отбрана у нас са над средните за Европа. 
АИКБ подкрепя и размразяването на пенсионната реформа и смята, че възрастта при жените може да нараства с по-
голяма стъпка от 6 месеца до изравняването на възрастта при мъжете - 65 години, каквато по думите му е препоръката 
на Европейската комисия. Подкрепяме енергично предвидените средства за разплащане с бизнеса и бързия старт на 
оперативните програми, каза той. 
Остават нерешени някои въпроси, призна Велев. Той обяви, че може да се направи по-смела стъпкав посока на 
бюджетния дефицит, като от АИКБ имат по-оптимистична прогноза от заложените 3% за 2015, но тя може да се 
осъществи при стабилност и бързо разрешаване на кризата в Украйна. АИКБ не подкрепя запазването на първите три 
болнични, които се заплащат от работодателя, каза Велев. Другата мярка, която АИКБ не подкрепя е административното 
увеличаване на максималните осигурителни доходи.  
Преекспонирана нарече Велев темата за ръста на минималната работна заплата, като бе категоричен, че в момента 
имаме високо ниво на минималната заплата. Той предложи въвеждане на диференцирана минимална работа заплата по 
определени дейности. Минималнатазаплата в един сектор може да е 500-600 лева, но в други дейности, където средната 
заплата е толкова, минималната също ще стане по-ниска. 
Очаквано с повечето от мерките,които работодателите подкрепят, не се съгласиха синдикатите, които дори обещаха 
протести по определени теми. 
Подкрепяме намерението за повишаване на минималната работа заплата, макар да искаме по-високо увеличение, каза 
от своя страна Николай Ненков от КНСБ. Синдикатите подкрепят и увеличаването на максималния осигурителендоход и 
ръста на минималните осигурителни прагове. Липсват мерки за растеж на икономиката, още повече липсват мерки за 
ръст на потреблението чрез увеличаване на доходите. Очертават се механични съкращения - някъде трябва да има 
такива, но не трябва да се пипат приходните администрации и структурите, които се занимават с прякообслужване на 
гражданите, обяви Ненков.  
Той добави, че липсват мерки за преодоляване на дефлацията.“Посочено е, че от отрицателна дефлация -1,5% отиваме 
на инфлация 0,1%, но от доклада не личи как ще стане това“,предупреди той. 
Загърбен е необлагаемият минимум, отново е отложено семейното подоходно облагане, каза Ненков. По думите му, не е 
имало смисъл да се отменя преференцията за възстановяване на платения данък върху доходите на лицата до 
минимална заплата и призова това да се промени между първо и второ четене на бюджета.  
Категорично не сме съгласни и тези дни ще протестираме срещу нарастването на възрастта за пенсиониране за трета 
категория работници, обяви Ненков. /БГНЕС 



4 

 

 

novinite.bg 
 
√ Синдикатите "на нож" с бизнеса заради бюджет 2015 
Синдикатите посрещнаха враждебно предложението пред депутатите от бюджетната комисия на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България да се въведе диференцирана минимална работна заплата в различните сектори. 
„Минималната заплата в един сектор може да е 500-600 лева, но в други дейности, където средната заплата е толкова, 
минималната също ще стане по-ниска”, предложи председателят на АИКБ Васил Велев. Асоциацията подкрепя и 
намаляването на разходите в държавната администрация, както и размразяването на пенсионната реформа и смята, че 
възрастта при жените може да нараства с по-голяма стъпка от 6 месеца до изравняването на възрастта при мъжете - 65 
години, каквато по думите му е препоръката на Европейската комисия.  
Остават нерешени някои въпроси, призна Велев. Той обяви, че може да се направи по-смела стъпка в посока на 
бюджетния дефицит, като от АИКБ имат по-оптимистична прогноза от заложените 3% за 2015, но тя може да се 
осъществи при стабилност и бързо разрешаване на кризата в Украйна. 
Работодателите са против запазването на първите три болнични, които се заплащат от работодателя. Другата мярка, 
която АИКБ не подкрепя е административното увеличаване на максималните осигурителни доходи. 
От своя страна синдикатите бяха абсолютно против повечето предложени от бизнеса мерки и дори обещаха протести по 
някои от тях.  Подкрепяме намерението за повишаване на минималната работа заплата, макар да искаме по-високо 
увеличение, каза Николай Ненков от КНСБ. Синдикатите подкрепят и увеличаването на максималния осигурителен доход 
и ръста на минималните осигурителни прагове. 
„Липсват мерки за растеж на икономиката, още повече липсват мерки за ръст на потреблението чрез увеличаване на 
доходите. Очертават се механични съкращения - някъде трябва да има такива, но не трябва да се пипат приходните 
администрации и структурите, които се занимават с пряко обслужване на гражданите”, обяви Ненков. 
Той добави, че липсват мерки за преодоляване на дефлацията. "Посочено е, че от отрицателна дефлация -1,5% отиваме 
на инфлация 0,1%, но от доклада не личи как ще стане това", предупреди той. 
Ненков добави и че от КНСБ тези дни ще протестират срещу нарастването на възрастта за пенсиониране за трета 
категория работници. 
 
dnesplus.bg 
 
√ Криза! Чиновниците в неплатен отпуск, за да пестят за заплати 
Чиновниците от министерства да излизат през новата година в неплатен отпуск, за да имат пари за заплати. Това е 
вариант, който министри са коментирали заради орязаните средства в Бюджет 2015-а, споделиха неофициално 
източници, близки до Министерски съвет, пише "Стандарт". 
От Министерството на отбраната вече разпространиха позиция, че разходите им са намалени с общо 66 млн. 423 хил. лв., 
като в частта за персонал намалението е в размер на 77 млн. лв. спрямо м.г. Близо 340 млн. лв. е недостигът в МВР, сочат 
данни от становище на ведомството по проекта за Бюджет 2015-а, уточниха запознати с бележките на министър Веселин 
Вучков. "С тези средства не можем да изпълним управленската и политическата програма", пише пък в становището си 
образователният министър проф. Тодор Танев. Културният министър Вежди Рашидов е отбелязал липса от близо 50 млн. 
лв. Вчера комисията по външна политика е отхвърлила проекта за бюджет в частта му за Министерството на външните 
работи. "Ако бюджетът се приеме в този му вид, още на 1 януари МВнР ще започне с дефицит от 4,5 млн. лева!", обяви 
във Фейсбук дипломат номер 1 от кабинета "Орешарски" Кристиан Вигенин. 
По време на съвместно заседание на бюджетната, икономическата, социалната и здравната комисия вчера Корнелия 
Нинова и Румен Гечев обявиха, че БСП няма да подкрепят законопроектите за държавния бюджет, както и бюджетите на 
Държавното обществено осигуряване и на здравната каса. 
Сметките на финансовото министерство отнесоха критики и от ДПС в лицето на министрите от предходното правителство 
- Петър Чобанов и д-р Хасан Адемов. Очаквано на заседанието представителите на работодателите се противопоставиха 
на ръста на минималната работна заплата и на увеличението на минималните осигурителни доходи в сектори, в които не 
са водени преговори между синдикати и работодатели. От АИКБ предложиха и да се въведат диференцирани 
минимални заплати според секторите и професиите, които да се договарят между синдикати и работодатели. 
Синдикатите се обявиха категорично срещу вдигането на възрастта за пенсиониране за масовата трета категория труд с 4 
месеца и заявиха, че не се отказват от протести. "Искаме от механичното 10% съкращение да бъдат освободени НАП и 
митниците, както и службите на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане", заяви Николай Ненков 
(КНСБ). 
С 80 милиона лева по-малък е бюджетът на здравната каса в сравнение с разходите на фонда за тази година. Общо 3,2 
милиарда лева са средствата, които касата ще плати на лекарите и фармацевтите през 2014 по нейни сметки. Бюджетът 
за следващата година е малко над 3 милиарда. Липсващите средства обаче са едва 80 милиона, тъй като останалите 110 
милиона са били дългове на касата към болниците и лекарите за 2013 година. "Не сме съгласни и не подкрепяме 
бюджета на НЗОК, който е намален с 80 милиона лева. Освен това държавата продължава да е най-некоректният 
осигурител", заяви д-р Цветан Райчинов, председател на Лекарския съюз. И посочи, че липсата на повече средства в 
извънболничната помощ е сред другите основни недостатъци на плануваните пари за здраве. "Предлагаме резервът на 
НЗОК да се намали до 5% и разликата да се преразпредели за извънболнична помощ", допълни той.  
"Това е бюджет на статуквото, в него не се залагат реформи, няма и повече средства в извънболничната помощ, които да 
разтоварят финансовия натиск върху болниците", заяви д-р Емил Райнов от БСП. "ДПС няма да подкрепи бюджета на 
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здравната каса", отсече и д-р Хасан Адемов от ДПС. Според запознати здравният министър Петър Москов е издействал 
около 65 млн. лв. повече за МЗ за необходимите реформи в сектора. Но вероятно средствата са за сметка на здравната 
каса, коментираха в кулоарите експерти. 
 
clubz.bg 
 
√ Идея: Пенсионната възраст за жените да расте по-бързо 
В полицията и армията има още за рязане, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал 
Увеличаването на пенсионната възраст с 4 месеца от 1 януари 2015 г. е стъпка в правилната посока, но специално за 
жените то може да е с по-бързи темпове - например с 6 месеца. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИК) Васил Велев в коментара си за бюджета за догодина пред депутатите от бюджетната, 
социалната и здравната комисия в парламента. На заседанието присъстват и министрите на финансите Владислав 
Горанов и на здравеопазването Петър Москов. 
Според Велев, само ако пенсионната възраст на жените нараства по-бързо от тази при мъжете ще успеем да изпълним 
изискването представителите и на двата пола да се пенсионират на 65 години. 
Освен това дамите живеят по-дълго от мъжете, аргументира се шефът на АИК. 
Представителят на работодателската организация подкрепи съкращенията на разходи в държавната администрация. 
Специално в секторите отбрана и сигурност може да има и по-големи съкращения. България е на осмо място в света по 
полицаи спрямо населението, добави Велев. 
 
blitz.bg 
 
√ Работодатели предлагат различна минимална заплата за отделните сектори 
Бюджетът за 2015 е много по-добър от този за 2014, коментира Васил Велев 
Минималната работна заплата да е различна за отделните сектори, настояват от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. Най-ниското възнаграждение е различно не само в отделните региони на страната, но и в различните 
икономически дейности, заяви в Сутрешния блок на Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. 
„В ИТ сектора, в енергетиката, във финансите средната заплата е три пъти по-висока в сравнение с дейности като 
ресторантьорство и хотелиерство, търговия и услуги, шивашката и др. При едните е 1800 лв., докато при другите – 550 лв. 
Как може и на двете места да имаме еднаква минимална работна заплата. Решението, което ние нееднократно сме 
предлагали, е да се договарят минимална работна заплати по икономически дейности, както е за осигурителните 
прагове“, коментира Велев. 
Той посочи още, че у нас съотношението на минималната работна заплата към средната е далеч над средното за Европа. 
Към 2017 това „съотношение ще стане два пъти по-голямо, отколкото е в САЩ, които са пример за свободна икономика“, 
коментира Велев. По думите му „хората трябва да разберат, че заплатите не ги плащат работодателите - заплатите ги 
плащат клиентите, които са самите хора. Тези клиенти не искат да плащат заплати за някои браншове над 550 лв. Ако 
средната заплата е под 550 лв., няма как минималната да бъде 500 лв. с класовете, начислени върху базовата“, 
коментира Велев. 
По думите му планираното за следващата година увеличаване на минималното трудово възнаграждение е популистко и 
е взето под натиска на синдикатите и „може би и на коалиционния партньор АБВ“. 
Позицията на Велев е, че се предлага едно неразумно решение – „рязко увеличаване на минималната работна заплата, 
което и без това изпреварва икономиката. То трябва да спре и да изчака икономиката да я настигне“. 
Велев отбеляза още, че проектобюджетът за 2015 е много по-добър от този за 2014. 
Той посочи, че сред предимството е в това, че се намалява преразпределението на БВП чрез бюджета, сваля се под 40%, 
запазва се данъчната стабилност, не се променят данъчните ставки, както и осигурителните вноски, намаляват се 
разходите за държавна администрация и се рестартира пенсионната реформа“. 
Велев подчерта още, че тези, които получават пари от бюджета, са много повече от тези, които внасят в него. - „При нас 
пенсионерите са над 2 млн. души. Тези, които са на държавна заплата, са над половин милион, докато хората в реалната 
икономика са по-малко“. 
По този повод той подчерта, че възрастта за пенсиониране следва да бъде увеличена. - „Няма причина да не изпълним 
европейската препоръка да изравним възрастта за пенсиониране“, коментира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал./БЛИЦ 
 
tribali.info 
 
√ Работодатели предлагат различна минимална заплата за отделните сектори  
Минималната работна заплата да е различна за отделните сектори, настояват от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. Най-ниското възнаграждение е различно не само в отделните региони на страната, но и в различните 
икономически дейности, заяви в сутрешния блок на Bulgaria On Air председателят на асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. „В ИТ сектора, в енергетиката, във финансите средната заплата е три пъти по-висока в сравнение с 
дейности като ресторантьорство и хотелиерство, търговия и услуги, шивашката и др. При едните е 1800 лева, докато при 
другите – 550 лв. Как може и на двете места да имаме еднаква минимална работна заплата. Решението, което ние 
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нееднократно сме предлагали, е да се договарят минимална работна заплати по икономически дейности, както е за 
осигурителните прагове“, коментира Велев. Той посочи още, че у нас съотношението на минималната работна заплата 
към средната е далеч над средното за Европа. Към 2017 това „съотношение ще стане два пъти по-голямо, отколкото е в 
САЩ, които са пример за свободна икономика“, коментира Велев. По думите му „хората трябва да разберат, че заплатите 
не ги плащат работодателите - заплатите ги плащат клиентите, които са самите хора. Тези клиенти не искат да плащат 
заплати за някои браншове над 550 лв. Ако средната заплата е под 550 лв., няма как минималната да бъде 500 лв. с 
класовете, начислени върху базовата“, коментира Велев. По думите му планираното за следващата година увеличаване 
на минималното трудово възнаграждение е популистко и е взето под натиска на синдикатите и „може би и на 
коалиционния партньор АБВ“. Позицията на Велев е, че се предлага едно неразумно решение – „рязко увеличаване на 
минималната работна заплата, което и без това изпреварва икономиката. То трябва да спре и да изчака икономиката да я 
настигне“. Велев отбеляза още, че проектобюджетът за 2015 е много по-добър от този за 2014. Той посочи, че сред 
предимството е в това, че се намалява преразпределението на БВП чрез бюджета, сваля се под 40%, запазва се 
данъчната стабилност, не се променят данъчните ставки, както и осигурителните вноски, намаляват се разходите за 
държавна администрация и се рестартира пенсионната реформа“. Велев подчерта още, че тези, които получават пари от 
бюджета, са много повече от тези, които внасят в него. - „При нас пенсионерите са над 2 млн. души. Тези, които са на 
държавна заплата, са над половин милион, докато хората в реалната икономика са по-малко“. По този повод той 
подчерта, че възрастта за пенсиониране следва да бъде увеличена. - „Няма причина да не изпълним европейската 
препоръка да изравним възрастта за пенсиониране“, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал./БЛИЦ 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Танева е против увеличаване на минималния осигурителен доход на земеделските производители 
Против увеличаването на минималния осигурителен доход на земеделските производители се обяви земеделският 
министър Десислава Танева. Според нея предвиденото в бюджета за 2015-а г. двойно увеличение на осигуровките ще 
засегне най-дребните фермери, без реален ефект за приходите в хазната, предаде БНР. 
Осигурителният доход на земеделците да скочи от 240 на 420 лева поиска финансовото министерство. Според 
земеделския министър това искане е спорно и подлежи на преразглеждане: 
Време е между първо и второ четене отново да дебатираме този въпрос. Имам уверенията, че ще проведем такъв дебат. 
Аргументите на министър Танева са, че от догодина влиза изискването само активни фермери да получават субсидии, 
което предполага задължителна регистрация на фермерите: 
Ще се регистрират значителен брой бенефициенти на субсидии като земеделски производители, което безспорно ще 
доведе до заплащането на осигуровки, само че на доход 240 лева, но въпреки това ще има приход в бюджета повече, 
отколкото е бил в миналата година. 
Според Танева, изискването за активния фермер ще доведе до изсветляване на сектора. По данни на синдикатите, в 
момента делът на сивия бизнес в земеделието е 42 процента. 
 
√ Спират поправка в закона за акцизите, която удря българския бизнес 
Поправка в закона за акцизите, която удря българския бизнес, няма да бъда приета, въпреки че бе гласувана от 
парламентарната бюджетна комисия във вторник. 
Новите текстове предвиждаха да се възстановят измервателните уреди при производителите на горива и нови 
изисквания при производителите на цигари и алкохол. Тютюневите фабрики трябваше да въведат броячи, които да 
предават онлайн данни до Агенция "Митници" за всяка произведена цигара. При производителите на алкохол акцизът в 
момента се начислява обем, а се предлага да е върху алкохолния градус и температурата. 
В сряда, 24 часа по-късно обаче, самите депутати дадоха заден, след като се разбра, че подобна стъпка освен че 
противоречи на евродиректива, удря родния бизнес и работи в интерес главно на чужди търговци на цигари, алкохол и 
горива, които нямат производства в България. "Заради притесненията на производителите,  
записахме компромисен текст, според който измервателни уреди ще се въведат, но 6 месеца след одобряване на 
евродирективите, и след като работна група предложи коректен текст, който да не засяга интересите нито на хазната, 
нито на производителите и да не е в противоречие с евродирективата", каза депутатът от Патриотичния фронт Емил 
Димитров. От финансовото министерство заявиха, че ще изпратят специално запитване до Брюксел, което да даде 
допълнителна информация за изискванията на ЕС. Всички подкрепиха предложението. Работната група ще започне 
обсъждане от 1 януари 2015 г., решиха депутатите. В нея задължително ще има представители на производителите на 
горива, алкохол и цигари.  
Предложените промени предизвикаха остра реакция на български производители на акцизни стоки. Те твърдят, че 
връщането на отмененото от кабинета "Орешарски" изискване ще направи печалбата от контрабанда по-голяма. 
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Според тях инвестицията за закупуване и монтиране на измервателните уреди на акцизни стоки е прекалено голяма за 
бизнеса по време на криза и с нищо не оправдава поставената цел. Анализатори твърдят, че изменението на закона ще 
ощети всички предприятия от бранша и ще засегне само легалните производители. Нелегалните нямало как да се 
проследят и продължавала масовата продажба на стоки без платен акциз по пазари и заведения. 
В края на 2009 г. покрай драстичното увеличение на акциза върху цигарите беше направена и реформа в структурата на 
акциза (увеличение на специфичния за сметка на пропорционалния/адвалорния). Начинът на промяната можел да се 
счита като опит да бъде унищожено пазарното и ценовото предимство на българските тютюневи изделия пред вносните. 
Тогавашният министър на икономиката Трайчо Трайков ясно заяви какви ще са негативните последици за българската 
индустрия, но не беше чут. Очевидно любовта към към вносителите на цигари бе безрезервна. 
Производителите подозират, че тази особена любов и ръжда не хваща, защото 5 години по-късно новото правителство 
прави отново опит окончателно да съкруши една от малкото останали живи български индустрии с нелепото 
предложение за монтиране на измервателни уреди в производствата на акцизни стоки. Това ставало с още по-нелепия и 
несъстоятелен претекст, че машината (измервателният уред) контролира по-добре от човека (митничаря). 
Със задкулисното изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, прокарано между първо и второ четене от 
група народни представители по давление на митническия началник Ваньо Танов, отново се правела  
голяма услуга на компании, вносители на цигари, алкохол и горива. 
По този начин се посягало на единствените демонстриращи жизненост български компании - производители, които са 
сред най-големите работодатели в страната и имат най-големия принос в приходите на държавната хазна. Очевидно 
става въпрос за целенасочена атака, зад която се крият крупни чужди корпоративни интереси, твърдят от българския 
бизнес. Държавата отново се превръщала в мащеха за родната индустрия. 
При свиващ се пазар държавните изисквания към производителите на акцизни стоки растат и се превръщали в 
непосилно бреме. 
Промени в наредбата за измервателните уреди се правели буквално всяка година, което лишавало бизнеса от 
предвидимост и го кара непрекъснато да прави допълнителни инвестиции с неясен ефект. 
Производителите допълват, че предложените изисквания за контрол не са налични в нито една държава в ЕС. 
Очакванията на бизнеса са, че поставянето на нови и все по-трудно изпълними изисквания ще продължи и в бъдеще и 
ще доведе до ликвидиране на българския бизнес. 
Наредбата вкарва производителите в излишни харчове. Първоначално въведените уреди се оказа, че не вършат работа 
на държавата и обезсмислиха цялата инвестиция, направена от предприемачите. Опасенията са, че и сега ще е същото. 
Петролните фирми притеснени, заради възможността от прелицензиране 
Петролните компании са притеснени, че промените в Закона за акцизите оставя възможност митниците субективно да 
поискат прелицензиране на акцизни складове. Това става ясно от писмо на Българската петролна и газова асоциация, 
изпратено до финансовия министър Владислав Горанов и шефката на бюджетната комисия в парламента Менда 
Стоянова.  
В документа се посочва, че е предвидено данъчнозадължените лица, които използват средства за измерване и контрол и 
данъчните складове, които отговарят на изискванията, ще се смятат, че отговарят на изисванията на закона, само ако това 
бъде протоколирано от митническите органи. Не бил обаче посочен срок, в който това да стане, нито били ясни 
правилата за проверките. Подобен текст означавал, че директорът на Агенция "Митници" можело по своя инициатива на 
1 януари да прекрати лиценза на всеки данъчен склад, заради липса на протокол. 
Друго притеснение за петролните фирми била още една предложена промяна. Тя предвижда при покупката на горива от 
Държавния резерв да се доплаща разликата между актуалния акциз и този, която е действала при вкарването на 
горивата в резерва. От асоциацията посочват, че има становище от ЕК, в което се казва, че такъв текст противоречи на 
евродиректива и неспазването на общностното законодателство може да доведе до тежки финансови санкции за 
България. 
"Булгартабак" може да затвори фабрики 
Приемането на изискването за допълнителни измервателни уреди за тютюневия бранш ще доведе до значителни 
допълнителни разходи за производителите. Това е становището на "Булгартабак", което било изразено пред бюджетната 
парламентарна комисия.  
Промените предвиждат тютюневите фабрики да въведат броячи, които да предават онлайн данни до Агенция "Митници" 
за всяка една цигара, която е била произведена. В момента това се прави върху опаковките. 
От "Булгартабак" обясниха, че в трите фабрики на компанията има над 20 машини, за които осигуряването на онлайн 
броячи ще означава допълнителен разход за милиони левове. Изпълнението на изискването до 31 март догодина било 
невъзможно и можело да се стигне дотам, че "Булгартабак" да е принуден да спре да работи. 
Според холдинга по-ефективен контрол може да се осъществява с представител на Агенция "Митници" на място във 
фабриките вместо с монтиранета на допълнителни броячи, които не можели да предоставят коректна информация. 
Приемането на изискването за допълнителни измервателни уреди за тютюневия бранш ще доведе до значителни 
допълнителни разходи за производителите. Това е становището на "Булгартабак", което било изразено пред бюджетната 
парламентарна комисия.  
Промените предвиждат тютюневите фабрики да въведат броячи, които да предават онлайн данни до Агенция "Митници" 
за всяка една цигара, която е била произведена. В момента това се прави върху опаковките. 
От "Булгартабак" обясниха, че в трите фабрики на компанията има над 20 машини, за които осигуряването на онлайн 
броячи ще означава допълнителен разход за милиони левове. Изпълнението на изискването до 31 март догодина било 
невъзможно и можело да се стигне дотам, че "Булгартабак" да е принуден да спре да работи. 
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Според холдинга по-ефективен контрол може да се осъществява с представител на Агенция "Митници" на място във 
фабриките вместо с монтиранета на допълнителни броячи, които не можели да предоставят коректна информация. 
 
√ Плащат от бюджета депозити на министерствата в КТБ 
Пари по сметки и депозити на бюджетни организации в КТБ да бъдат възстановени, реши Министерският съвет. Това ще 
става по чл. 99 от Закона за държавния бюджет. “С акта се определят срокът и начинът за възстановяване на наличните 
към 30 ноември 2014 г. средства по сметки и депозити на бюджетните организации в КТБ АД (с отнет лиценз), които са 
обезпечени в съответствие с разпоредбата на чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси”, се казва в 
правителственото прессъобщение. 
Ведомствата ще получат парите си в срок до 1 февруари 2015 г. Те ще са за сметка на централния бюджет и ще бъдат 
възстановени чрез бюджетите им. Връщането през хазната на затворените в КТБ средства ще стане еднократно или на 
траншове. Кой вариант ще се избере, зависи кога на министерствата ще им трябват средства за извършване на плащания. 
Възстановяването на затворените пари ще бъде в левове. За бюджетните организации, които имат средства в 
чуждестранна валута, е предвидено да се приложи обменният курс на БНБ за съответната валута към 30 ноември 2014 г. 
В съобщението се описва и как ще стане операцията по връщането на парите на министерства. Съгласно чл. 99, ал. 3 от 
Закона за бюджета за 2014 г., средствата по сметки и депозити на бюджетни организации в КТБ АД (с отнет лиценз) ще се 
трансформират в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр Министерството на финансите при 
запазване на съответните обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси, а сметките и депозитите на 
бюджетните организации ще бъдат закрити. В тази връзка решението конкретизира и някои бюджетни, отчетни и други 
аспекти по отношение на начина на възстановяване на средствата. 
С днешното решение ще бъде възстановено финансирането на текущите дейности и проекти на бюджетните 
организации и ще бъде защитен публичният интерес, без да се накърняват правата на останалите вложители в банката, 
смятат от правителството. 
 
Вестник Труд 
 
√ Европейската комисия не е страна по проекта Южен поток 
Европейската комисия не е страна по проекта „Южен поток", но продължава диалога с държавите, които участват в него. 
Това коментира пред български журналисти говорителят на комисията по енергийните и климатичните въпроси Ана-
Кайса Итконен. 
По думите й изграждането на газопровода ще бъде основна тема на предстоящата среща на енергийните министри от 
общността и еврокомисаря по енергетиката Марош Шефчович, която ще се проведе на 8 декември в Брюксел. 
България упълномощи Европейската комисия в края на декември миналата година да преговаря вместо нея с Русия за 
изграждането на газопровода „Южен поток". 
Причината за прехвърлянето на правомощията беше писмо на тогавашния енергиен еврокомисар Гюнтер Йотингер, 
който разкритикува договореностите между София и Москва за газопровода. По думите на Йотингер тръбата в 
българския участък не отговаря на изискванията на европейското право. 
През януари тази година ЕК стартира и наказателна процедура срещу България заради съмнения, че не е спазен Законът 
за обществените поръчки при избора на строител за „Южен поток", има нарушения при избора на оператор и др. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Една добра и една лоша новина за корупцията в България 
Или как да четем резултатите от новия индекс за възприятие на корупцията на Transparency International 
Понеже привикнахме България да е на дъното на международните класации, измерващи нива на корупция, свобода на 
медиите или удовлетвореност от живота, то ще кажем така: резултатите от тазгодишния индекс на възприятие на 
корупцията на Transpаrеncy International имат един добър и един лош прочит. 
Лошият е, че България не е направила качествена крачка към това да има работещи институции и ефективна публична 
администрация през последната година. До голяма степен причината за това е неефективната наказателна политика за 
злоупотребата с власт на висши длъжностни лица, както и неспазването на върховенството на закона като основен и 
водещ принцип. 
Добрият прочит е, че ако можем да говорим за напредък, той се дължи само на гражданския контрол и на онова 
обществено недоволство, което държи политическата класа отговорна за неспазването на правилата. Тези изводи са 
направени в Световния проект за правосъдие, един от източниците, които формират индекса на възприятието на 
корупцията. (виж повече за методологията в карето) 
Погледнато глобално, България е в "незавидната среда" на класацията на Transparency International с индекс на 
възприятието на корупцията 43 (100 е показателят за най-ниско ниво на корупция, а 0 съответно за най-високо - бел. 
ред.). Transparency International приема, че всички държави, за които показателят е над 50 нямат системен проблем с 
корупцията и по-скоро са се справили с нея. Спрямо предишната година страната ни има едва забележимо покачване от 
2 пункта. Значимият напредък в борбата с корупцията би означавал покачване с поне 4 пункта според методологията на 
изследването. 
В рамките на Европейския съюз България е на вече традиционното последно място в компанията на Румъния, Гърция и 
Италия. Средната стойност на нивото на корупция в ЕС е 64. България е на опашката и ако бъде сравнена с останалите 
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новоприсъединили се държави-членки от Централна и Източна Европа. Тук шампионите са Естония - заради ефективното 
си електронно правителство и Полша - заради икономическата си стабилност в период на криза за цяла Европа. 
Най-ниски нива на корупция както в ЕС, така и в света, са в Дания, Финландия и Холандия, като това се дължи на 
прозрачните и ефективни институции там, ефективните правила за публичната администрация, но и на активното 
гражданско общество. 
А в България, освен липсата на санкции за злоупотребите с власт, негативна тенденция, която се отбелязва в 
изследването, е че основната пречка за инвестиции в България продължава да бъде неефективната администрация, 
както и фактът, че бизнесът плаща сметката за корупционната среда. 
 

 
 
 
√ НСИ ревизира леко надолу растежа на БВП 
Нивото му обаче остава изненадаващо високо, движено от потреблението 
Икономиката на България се е повишила с 1.5% през третото тримесечие спрямо същия период година по-рано. Ръст има 
и спрямо периода април-юни и той е 0.4%. Данните са предварителни, сезонно изгладени, и са малко по-ниски от 
публикуваните преди около месец експресни числа - тогава те бяха с по 0.1 процентен пункт по-високи. 
Въпреки леката ревизия растежът на брутния вътрешен продукт остава доста изненадващ на фона на свития туристически 
сезон тази година и негативните очаквания на бизнеса заради политическата несигурност и тежката среда. По 
предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие е 22.8 млрд. лв. по текущи 
цени. Това прави на човек по 3161 лв., посочват от НСИ. Номиналният растеж спрямо година по рано е малко над 1.2 
млрд. лв. 
Потребителски двигател 
Основната причина за растежа остава изненадващият ръст на крайното потребление - на годишна база то расте с 0.8%. 
Тук обаче е и най-голямата ревизия надолу. При експресните данни то растеше с цели 1.6%. Все пак повишението му е 
положителен сигнал за икономиката, тъй като показва, че домакинствата и бизнесът започват да харчат повече. Засега е 
трудно да се определи дали това се дължи на по-голямо доверие или на доходи. 
По-скоро по-големите разходи се дължат на по-ниските цени в страната, които следват глобалната тенденция на спад. За 
ръста на потреблението може да се съди и по високия внос на стоки и услуги - той се увеличава с 2.6% за тримесечието 
спрямо година по-рано. Това се отразява и по-добре на бюджета, тъй като в него постъпват повече приходи от акцизи, 
ДДС и мита. Износът обаче намалява, което в комбинация с високия износ ограничава растежа на икономиката. 
В случая обаче има добра новина - външнотърговският баланс на стоки и услуги остава положителен. Инвестициите 
(бруто капиталообразуване) също се повишават, макар и с малко. Това все пак е сигнал за някаква инвестиционна 
активност при бизнеса. През второто тримесечие агросекторът и индустрията повишават дела си в икономиката, докато 
при услугите той се свива. 
Кое движи потреблението 
Нарастването на потреблението се влияе положително от намаляването на цените на дребно, а като цяло може да се 
очаква, че тенденцията ще продължи заради по-ниските цени на петрола. Вече повече от година в страната има 
дефлация, като основна причина за това в началото бяха административно свалените цени на електроенергията от 
правителството "Орешарски". Държавна намеса имаше и на пазара на топлоенергия, газовите доставки и др. 
От средата на тази година влияние оказват и постоянно падащите цени на нефта, търгуван на международните пазари. 
Петролът сорт брент поевтиня с над 30% за пет месеца и вече е 70 долара за барел. Това се отразява върху цената на 
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петролните деривати – бензин, дизел, пропан-бутан и др., което пък се пренася върху всички стоки и услуги, зависещи 
пряко или косвено от горивата. Влиянието на дефлацията в растежа на икономиката обаче става все по-малко. 
До средата на годината БВП растеше реално, но намаляваше номинално заради отрицателната величина в дефлатора, с 
която се коригират числата. Очевидно този ефект вече е по-слаб през последното тримесечие, още повече че през него 
спадът на цените беше по-малък. 
 
√ Допълнителни възможности за еврофинансиране 
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство осигурява средства за 15 области 
От средата на 2011 г. за втори програмен период страната ни има достъп до общо 126.6 млн. евро чрез Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (в него влизат Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Норвежкия 
финансов механизъм 2009 - 2014. Средствата се използват за финансиране на проекти в определени приоритетни 
сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно 
наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и 
вътрешни работи. 
Изборът на конкретни програми е базиран на приоритетните области за двата механизма и на националните нужди. В 
България са структурирани общо 15 програми, като проектите трябва да приключат до 30 април 2017 г. Процедурите за 
изпълнение и управление на проектите са идентични на тези, приложими за европейските структурни и инвестиционни 
фондове. Но опитът показва, че при изпълнението на проeктите административната тежест към бенефициентите може да 
бъде намалена. Това се случва за част от програмите, които не се управляват от български министерства и позволяват 
изцяло електронно кандидатстване. Отчитането също е електронно, като само придружителните документи се подават 
на хартия. 
Финансирането от двата механизма е важно, тъй като дава достъп до ноу-хау на организации в страните донори и 
подкрепя проекти, за които липсва или е силно ограничено финансирането от ЕС и от национални средства. Повечето 
програмни предложения са структурирани с партньори от страните донори, като по този начин тяхната експертиза и опит 
се интегрират още на ниво дизайн на определена програма или процедура. 
За какво предстои да се кандидатства: 
Програма "Инициативи за обществено здраве" с програмен оператор Министерство на здравеопазването за 
подобряване качеството на пренаталната диагностика и подобряване качеството на неонаталните грижи чрез 
модернизация на отделения за неонатални грижи с бенефициенти лечебни заведения. 
Програма "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници" с програмен оператор Министерство на 
икономиката в следните процедури: 
Използване на водната енергия като източник за производство на електрическа енергия от малки ВЕЦ на напоителни и 
ВиК системи – пилотна иновативна схема с прогнозен бюджет 2.352 млн. евро и бенефициенти държавни предприятия, 
общини и техни фирми. Минималният размер на помощта за проект 250 хил. евро, а максималният - 750 хил. евро. 
Финансират се до 90% от разходите. 
Повишаване на административния капацитет и информираността за енергийна ефективност и ВЕИ с бюджет 624 хил. 
евро и бенефициенти университети, обучителни и образователни организации, компании за енергийни услуги. 
Минималната финансова помощ е 30 хил. евро, а максималната - 100 хил. евро. Финансират се до 90% от разходите. 
За какво може да се кандидатства сега: 
Грантова схема "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи" 
Целта е подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински и държавни 
сгради, използващи конвенционални горива или възобновяеми източници. Сградите, за които се кандидатства, трябва да 
имат изпълнени основни мерки за енергийна ефективност – подменена дограма, изолация по стени и покрив, като 
приоритетно ще бъдат разгледани сгради със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора и т.н., 
както и проекти в сътрудничество с партньори от страните донори. Безвъзмездното финансиране е между 170 хил. и 500 
хил. евро. 
Субсидират се 100% от проекта. 
Грантова схема"Производство на горива от биомаса" на обща стойност 1.764 млн. евро за малки и средни предприятия 
за повишаване на капацитета за производство на гориво от биомаса чрез насърчаване на частни инвестиции в 
подходящо оборудване и съоръжения. Подкрепят се дейности за изграждане на инсталации за производство на твърди, 
течни и газообразни горива от биомаса (пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми), като няма ограничения 
относно това дали произведеното гориво ще се използва за собствено потребление или за пазарна реализация, липсват 
и секторни ограничения за кандидатите, партньорство с организации от страни донори носи допълнителни точки при 
оценката. 
Безвъзмездната помощ е между 50 хил. и 200 хил. евро, като тя може да бъде до 60% от общата стойност на проекта. 
Получената безвъзмездна помощ по тази програма се разглежда като минимална помощ (de minimis). Общият й размер 
за едно и също предприятие и предприятия, свързани в група, не може да е над 200 хил. евро за три последователни 
фискални години. 
Проектите трябва да имат висока степен на зрялост - доказателства за наличност на суровина, предварителни договори с 
потенциални клиенти, ако се предвижда производство на гориво за пазарна реализация, работен проект и разрешение 
за строеж при предвидени строително-ремонтни дейности; бизнес план, описващ реализирането на произведеното 
гориво, анализ на рентабилността на проекта и пазарния му потенциал. Кандидатите трябва да аргументират 
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реалистичност и устойчивост на планираната инвестицията, съответствие с приложимото законодателство, готовност за 
осъществяване на инвестиционните дейности към момента на проектното одобрение, детайлно и балансирано 
партньорство. 
Крайният срок за подаване на предложения е 7 януари 2015 г., 16:30 часа местно време. Повече информация за схемите 
на: http://energygrantsbg.org/bg/ 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 5% отстъпка от данък "доходи" до 31 март 
Условието е формулярът да се подаде по интернет 
Отстъпката от 5% от данъка върху доходите за довнасяне през 2015 г. ще се ползва, ако годишната декларацията за 
дължимите налози се подаде до 31 март по интернет. Това предвиждат промени в данъчните закони, които минаха на 
второ четене в бюджетната комисия към парламента и предстои да бъдат гласувани в пленарна зала. 
Самото внасяне на налога ще може да стане до 30 април. Досега отстъпката от 5% важеше до 10 февруари, като 
условията да се ползва бяха до тази дата да се подаде декларация за получените доходи през предходната година и да 
се внесе дължимия налог. През 2015 г. условието да се ползва отстъпката е данъчната декларация да се подаде по 
интернет. Но това ще бъде напълно безплатно. В момента по интернет данъчните декларации може да се подават само с 
електронен подпис. От 2015 г. формулярите ще може да се подават по мрежата и с Персонален идентификационен код 
(ПИК), който вече може да се вземе безплатно от офис на Националната агенция за приходи. Целта на промяната е да се 
стимулират хората да подават данъчните си декларации по интернет, но и да има повече време да се възползват от 
новите електронни услуги на НАП. С ПИК човек вече може да проверява върху каква сума го осигурява работодателят му, 
както и какви са данъчните му задължения. През сайта на НАП може да се плащат и дължимите налози. 
Хората, които подават данъчната си декларация, подписана с електронен подпис, също ще могат да ползват отстъпката 
от данъка за довнасяне, ако пуснат формуляра до 31 март и внесат налога до 30 април. Сега отстъпката за тях важи, ако 
декларацията се подаде до 30 април, но през 2015 г. преференциите за формулярите, подписани с електронен подпис и 
за тези с ПИК ще бъдат едни и същи. 
Малка промяна има и в сроковете за плащане на данък сгради. През 2015 г. данъкът ще се плаща на две вноски - до 30 
юни и до 31 октомври, като платилите цялата сума в първия срок ще ползват 5% отстъпка. Тази година първата вноска от 
данък сгради се плащаше от 31 март до 30 юни, а втората - до 30 октомври. 
 
Вестник Сега 
 
√ ЕК ни е обещала да не започва процедура за свръхдефицит 
Бюджетите на държавата, НОИ и здравната каса минаха на първо четене в парламентарните комисии без 
гласовете на БСП и ДПС 
България и Европейската комисия са се споразумели да не се открива процедура по свръхдефицит срещу страната ни, 
ако през 2015 г. се вместим в рамките на допустимите 3%. Това съобщи вчера финансовият министър Владислав Горанов 
при обсъждането на бюджетите на държавата, Държавното обществено осигуряване и здравната каса. Трите бюджета 
бяха одобрени на първо четене от трите комисии, като депутатите от БСП и ДПС не подкрепиха нито един. Критики 
имаше от работодателите, синдикатите и пациентски организации. Предложенията за промени ще бъдат направени най-
вероятно между първо и второ четене. Бюджетът на ДОО мина със заложеното увеличение на възрастта и стажа с по 4 
месеца за трета категория работещи от 1 януари. 
"Ако покажем, че свръхдефицитът за 2014 г. е около 3.5% от БВП, от ЕК биха предложили на съвета да гледат на това като 
на еднократен момент", обясни Горанов. За отиващата си година се очертава бюджетна "дупка" над допустимите 3% 
заради провала на разчетите за приходите и разходите. Така обаче страната ни ще наруши Закона за държавните 
финанси и изискването на Брюксел, заради което догодина ЕК може да стартира наказателна процедура по 
свръхдефицит. Една от възможните санкции е дори спиране на европейските фондове. Финансовият министър обаче 
увери, че се е споразумял с ЕК да избегнем процедурата, ако покажем твърд курс към дисциплиниране на държавните 
финанси. В тригодишната бюджетна прогноза се посочва 2.5% дефицит за 2016 и 2% за 2017 г. "Възприели сме стъпка от 
0.5% консолидация, която се счита за нормална, не е твърде бърза, за да оказва негативно влияние върху ръста на 
икономиката", подчерта Горанов. 
Финансовият министър бе категоричен, че държавата ще е коректен платец към бизнеса и няма да бави 
възстановяването на ДДС. Според него до края на годината правителството имало готовност да разплати всички 
изостанали разходи по "Околна среда" и "Регионално развитие". А догодина ще започне авансово изпълнение на 
оперативните програми с бюджетни средства, за да не "повтаряме грешките" от първия програмен период, обясни още 
Горанов, но не даде подробности. 
Работодателите, синдикатите и депутатите от БСП и ДПС критикуваха отново заложените параметри на икономически 
растеж (едва 0.8%), минималната инфлация от 0.1 на сто, както и слабото понижаване на безработицата до 11.7%. Според 
социалните партньори това са песимистични параметри, а не реални. Приходите са планирани в размер на 36.8% от БПВ, 
а разходите - на 39.8% от БВП. "Проблем е, че ние залагаме под 40% разходи, а средното в Европа са 49% от БВП", 
коментира Румен Гечев (БСП). Горанов му отговори, че политиката на ГЕРБ е да остави хората сами да решат за какво да 
си харчат парите и да ограничи преразпределението от страна на държавата. 
ЗДРАВЕ 

http://energygrantsbg.org/bg/
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Бюджетът на здравната каса бе критикуван по няколко направления. Първо, че не се осигуряват повече средства за 
доболнична помощ и за дентални дейности. "Правителството е поело ангажимент, че бюджетът на НЗОК няма да е по-
малък от всички дейности, извършени през 2014 г.", коментира здравният министър Петър Москов. Той обяви, че като 
част от изсветляването на разходите на болниците, МЗ ще въведе електронна лекарствена борса, за да се гарантира, че 
цената на един и същ медикамент в различните болници не се различава в пъти. Това, по думите на министъра, може да 
се случи след първото тримесечие на 2015 г. "В други европейски държави разходите за лекарствени средства намаляват 
средно с 20% след въвеждането на мярката", обясни Москов. Председателят на Българския лекарски съюз Цветан 
Райчинов предложи да се намали резервът на НЗОК до нива между 5-8%, а с парите, които остават, да се инвестира в 
медико-диагностичните дейности и доболничната помощ. Лекарите не са доволни от бюджета на касата и има голяма 
вероятност да не подпишат нов Национален рамков договор. От БЛС прогнозират нов дефицит в края на 2015 г. от около 
100-150 млн. лв. Според Москов пък няма да има дефицит. "Денталните дейности през 2015 г. не се различават от тези 
през т. г. Пакетът с услуги за пълнолетни граждани остава като този, приет през 2000 г., а за децата - като от 2003 г. Близо 
3 млн. българи ще бъдат изключени и няма да могат да се възползват от пакета. Минимум 17 извадени зъба имат 
възрастните над 60 г. Получава се, че месечно на човек се падат по 1.37 лв. за орално здраве, което е, меко казано, 
недостатъчно", коментира шефът на организацията на зъболекарите Борислав Миланов. Според ДПС не са заложени 
реформи в здравеопазването и въпреки правилните стъпки за спешна помощ и увеличението на заплатите там, акцент 
трябва да е доболничната помощ. 
ОСИГУРЯВАНЕ 
Към бюджета на ДОО имаше най-малко забележки на вчерашната дискусия. Горанов съобщи, че след дискусия със 
социалните партньори е решено минималната заплата да се се увеличи от 1 януари от 340 лв. на 360 лв., а от 1 юли с още 
20 лв. Работодателските организации разкритикуваха увеличението на минималните доходи като икономически 
необосновано, на максималния осигурителен доход с 200 лв. до 2600 лв. и на осигурителните прагове със средно 4.4%. 
Работодателите отново са против, че трябва да плащат първите три дни от болничните. Николай Ненков от КНСБ заяви, че 
категорично не подкрепят увеличаването на възрастта за пенсиониране с 4 месеца. КСНБ не са доволни, че се запазва 
плоският данък и се премахва данъчното облекчение за най-ниските доходи. 
"БСП не подкрепя бюджета на ДОО, защото той не залага политика по доходите и мерки за стимулиране на 
потреблението, а в същото време натоварва финансово най-уязвимите групи от обществото - майките, хората с ниски 
доходи и тези в предпенсионна възраст. Ние сме против стъпката за нарастване на пенсионната възраст с по 4 месеца, 
защото продължителността на живот у нас е със 7 г. по-ниска от средната за Европа, а се пенсионираме с 3 г. по-рано от 
европейците. Бюджетът на ДОО само реже разходите в НОИ на изхода на системата, без да залага политики по 
приходите", коментира Корнелия Нинова. 
 
√ Кабинетът започна да разпределя парите от актуализацията 
Допълнителните пари от одобрената преди седмица актуализация на бюджет 2014 вече се разпределят по 
министерствата. Вчера правителството отпусна 324.7 млн. лв. на ведомства и на съдебната власт. Най-голямата сума, 
както обикновено, отива в МВР. Вътрешното министерство получава 125.7 млн. лв., от тях 119.3 млн. са за заплати. 
Заплати ще плати с актуализацията и Министерството на правосъдието, което взема 5 млн. лв. за служителите в арестите 
и затворите. По бюджета на Висшия съдебен съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. за 
възнаграждения на съдебни заседатели и за обезщетения. 
Социалното министерство ще разполага с допълнително 50 млн. лв. за социални плащания до края на годината. От тях 36 
млн. са помощи към домакинствата, уточняват от правителствената пресслужба. 24.2 млн. лв. ще вземе МЗ за 
психиатрична и спешна помощ и за финансово подпомагане на болници в отдалечени райони. МРРБ ще получи 16.4 млн. 
лв., като 13 млн. са за зимна поддръжка на пътищата. 4 млн. лв. получава и Вежди Рашидов, за да осигури работата на 
театрите до края на годината. МВнР ще разполага с 3 млн. за дългосрочни командировки на служителите в 
задграничните представителства. За земеделието са отпуснати допълнителни 16.4 млн. лв. за разплащане на сключени 
договори от разпоредители с бюджет в системата на министерството. Отделно фонд "Земеделие" ще получи 70 млн. лв. 
за национално доплащане към животновъдите и за държавни помощи. 
ДОПЪЛНИТЕЛНО 
Актуализацията обаче явно не е достатъчна за част от министерствата, тъй като вчера отново бяха отпуснати 
допълнителни субсидии извън одобреното от парламента. За МВР кабинетът одобрява допълнителни разходи в размер 
на 1.5 млн. лв. и трансфер от 10.3 млн. лв. за изпълнение на решения на ЕК, с които се въвеждат нови стандарти за 
защита на данните в документите за самоличност, както и за редица други ангажименти по линия на ЕС. Транспортното 
министерство пък ще получи трансфер от 457 930 лв. за съфинансиране на проекта Sea2Sea. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Заради свръхпредлагането на пари лихвите по кредитите и депозитите падат 
Българските банки с висока капиталова адекватност 
Банките ще продължават да намаляват лихвите по кредитите и депозитите в следващите месеци, прогнозира вчера 
банкерът Петър Андронов. Той направи това по време на конференцията "Банкова стабилност", организирана за първи 
път от асоциацията "Банка на годината". 
„Има свръхпредлагане на пари и слабо търсене на кредити”, смята той. „Парите, с които разполагат банките, 
поевтиняват. Освен това депозитите продължават да нарастват 
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Средната лихва по тях е паднала с 2,5% спрямо времето преди кризата. От 2009 г. досега лихвите по потребителските 
кредити са се понижили средно с 1,5%, а на фирмените  с 2,5%”, поясни банкерът. 
Според Андронов този процес ще продължи, защото не може лихвите у нас да останат различни от нормалните нива в 
Централна Европа. По думите му понижението им ще стане по естествен път, защото българската икономика е отворена 
към европейската и 75% от банковия сектор са чуждестранни  именно през него в България влиза сравнително евтиният 
финансов ресурс от еврозоната. 
По време на конференцията стана ясно още, че вече е спрял спадът на броя на кредитите, отпускани на фирми. Има 
първи признаци на нарастването им. Ръст е отчетен и при потребителските заеми и ипотеките. След кризата българските 
банки могат да отпускат кредити, без да използват външни средства 
само за сметка на привлечените депозити. На форума беше припомнен и фактът, че родните трезори са с висока средна 
капиталова адекватност. 
Беше направена и прогнозата, че банковото посредничество през 2015 г. би могло да достигне до горните диапазони на 
едноцифрения растеж. Причината е, че заради липсата на капиталов пазар и малко преки чужди инвестиции трезорите в 
момента са единствената алтернатива за финансиране на бизнеса. 
Според Жоао Соарес от лондонската Blain&Company в момента в Европа има достатъчно евтини пари. „По програмата 
TLT за следващите 4 години има ресурс от 1 трлн. евро”, поясни той. „Цената му, предлагана от ЕЦБ за търговските банки, 
е символична – 0,15  0,2%. Тези пари са достъпни и за България. Отделно 315 млрд. евро може да бъдат ползвани от 
българските банки по плана „Юнкер”, каза още експертът. 
Тихомир Тошев от „КредитЦентър” каза за „Монитор”, че от началото на годината кредитният пазар е малко по-
динамичен. „Това се дължи на спада на лихвите по кредитите, който следва този на депозитите. 
Търсенето на кредити е по-отчетливо при ипотеките 
защото цените на имотите се стабилизираха, а в големите градове има и лек ръст. Хората, чакали дълго време да си купят 
жилище, вече са по-активни и има ръст на сделките с 15%. Догодина по-активният пазар на имотите ще се отрази 
положително на кредитирането на фирми, за жилища и потребителското”, прогнозира експертът. 
Според Тошев в последната година нараства броят на изтеглените потребителски кредити с цел обединяване на други 
заеми към банки в един. 
 
Вестник Преса 
 
√ Голямото теглене на влогове от КТБ започва днес 
Банкерите съветват да не се бърза, за да се избегнат опашките 
Големият ден след точилата се близо шест месеца сага с фалита на Корпоративна търговска банка настъпи. От днес 
вложителите могат да изтеглят депозитите си до гарантираната от закона сума - 196 000 лв. Защитените влогове ще се 
изплащат от девет банки, които са сред най-големите финансови институции в страната. Вложителите са разпределени в 
съответния трезор според ЕГН (за физическите лица) и БУЛСТАТ (за фирмите). Определящо е последното число на 
номера. 
Нито един банкер не се ангажира с конкретна прогноза колко пари ще бъдат изтеглени или прехвърлени по сметки в 
други банки днес. От трезорите обаче успокояват, че има достатъчно пари за всички. 
Депозантите имат възможност да теглят парите в брой, да ги оставят на сметка в същата банка или да наредят 
превеждането им в друга институция. 
Ако поискат кеш, ще трябва да платят такса. До 3000 лв. тарифата е 3 лв. От 3000 до 20 000 лв. без предварителна заявка 
се удържат 3 лв. плюс 0,4% от сумата над 3000 лв. Ако е дадена заявка два дни по-рано, таксата е 3 лв. и 0,2%. За суми 
над 20 000 лв. предварителното обявяване е задължително. Таксата пак е 3 лв. плюс 0,2% от сумата над 3000 лв. 
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Банкерите препоръчват хората да не извиват опашки пред банковите клонове още в първия ден. „Ако тегленето не е 
наистина спешно, бих им дал добронамерен съвет - оставете получаването на депозитите си за след седмица, защото ще 
загубите много време в първите дни“, коментира изпълнителният директор на Сибанк Петър Андронов. 
„Процесът е с много неизвестни, надяваме се да не протече с екстремни събития“, допълни той. 
„Банка ДСК е напълно подготвена за това. Назад във времето се е случвало да изплащаме парите на 17 банки, така че 
имаме опит“, категорична беше Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на трезора. 
Според вътрешния министър Веселин Вучков средният размер на депозитите, които ще бъдат изтеглени днес, е 14 000 
лв. Пред клоновете е осигурена нужната охрана, но няма да се мобилизират полицаи от страната и МВР да се превръща в 
частен охранител на вложителите, отбеляза Вучков. 
Около 1 милиард лева от общо 3,6 млрд., колкото са гарантираните депозити, ще бъдат изтеглени в брой, прогнозират 
финансисти. За колко време ще стане това обаче, отсега не е ясно. 
 
√ През 2013 г.: България е №4 по финансови ползи от ЕС 
Грешки и нарушения са открити при усвояването на 4,7 на сто от европейския бюджет 
България е усвоила нетно 2,98 млрд. лв. от еврофондовете през 2013 г. Това е чистата финансова полза за държавата, 
защото от нея е приспадната вноската ни за единния бюджет, става ясно от доклад на Европейската сметна палата. Вчера 
той беше представен у нас. Според документа резултатът ни нарежда на 4-то място в ЕС. Пред нас са Литва, Латвия и 
Естония. 
„През миналата година страната ни е била един от най-големите нетни получатели на европейски средства въпреки 
политическата нестабилност“, обяви Илиана Иванова, член на палатата. 
Според одиторите грешки и нарушения са открити при усвояването на 4,7 на сто от европейския бюджет. 
Най-често проблемите са при политиките за регионално развитие, енергетика, транспорт и инвестициите за развитие на 
селските райони. 
По време на представянето на доклада в Сметната палата вчера шефката на ведомството у нас Лидия Руменова обяви, 
че са открити големи нарушения при одитите на общини у нас. Експертите проверяват от миналата година всички местни 
власти, включително и тези с бюджети под 10 млн. лв. 
 
√ През 2013 г.: 4,7% от всички плащания с европари не са по правилата 
Това каза Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата (ЕСП) 
През 2013 г. България се оказва един от най-големите нетни получатели на европейски средства и то – въпреки 
политическата нестабилност в страната ни". Това каза Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата (ЕСП), при 
представянето на Годишния одитен доклад за изпълнението на европейския бюджет за 2013 г. в Комисията по бюджет и 
финанси на НС, предаде БГНЕС. 
"За да достигнат фондовете до всички европейци, са необходими три основни предпоставки – административен 
капацитет, достатъчно финансиране и политическа стабилност на национално ниво. Едва тогава можем да говорим за 
постигане на резултати и ефективност на програмите", каза още Иванова. Тя добави още, че въпреки наличието на 
определени предизвикателства, България навлиза в своя втори програмен период с вече натрупан опит и реализирани 
ефекти от прилагането на политиките за сближаване, съобщиха от НС. 
Според европейските одитори 4,7% от всички плащания с европейски средства за 2013 г. не са разходвани според 
правилата, а в повечето случаи страните-членки са имали достатъчно налична информация за засичане и коригиране на 
грешките при политиките със споделено управление между ЕК и държавите членки. 
"Съществени грешки бяха констатирани в почти всички разходни области на европейския бюджет и във всички държави, 
като най-много те са традиционно в политиките за регионално развитие, енергетика, транспорт и при инвестициите за 
развитие на селските райони. Установихме, че системите за наблюдение и контрол са частично ефективни и има 
сериозни разлики в тяхната ефективност в различните страни. Необходими са повече усилия за подобряване на 
системите за контрол, както и стъпки в посока опростяване на сложните разходни механизми по европейските 
програми", отбеляза българският представител в ЕСП. 
В презентацията пред депутатите Илиана Иванова открои основните рискове при проектите в кохезионната политика, а 
именно нарушаването на правилата за обществени поръчки, както и недопустимост на бенефициентите. 
"В последните години ЕСП публикува редица специални доклади, подчертавайки, че е важно европейските средства не 
само да бъдат разходвани, но и да бъдат заложени ясни и измерими показатели за оценка на резултатите. Новата 
законодателна рамка за започващия програмен период 2014-2020 е стъпка в правилната посока. Надявам се Комисията и 
страните-членки, да продължат със своите усилия, за да осигурят повече отчетност за европейските данъкоплатци," 
подчерта Илиана Иванова. 
На 3 декември българският член в ЕСП представя Годишния доклад и пред членовете на Българската сметна палата. 
 
√ Икономиката ни отбелязала 1.5% годишен ръст през лятото 
През третото тримесечие БВП възлиза на 22 838 млн.лв. по текущи цени. 
Икономиката на страната ни е нараснала с 1.5 на сто през третото тримесечие на тази година в сравнение с периода юли-
септември 2013 година и с 0,4 на сто спрямо предходните три месеца, сочат данните на националната статистика, 
цитирани от Дарик. 
През третото тримесечие БВП възлиза на 22 838 млн.лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 11 677 
млн., като на човек от населението се падат 1616 евро. 
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Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2014 г. 
възлиза на 19 508 млн. лв. по текущи цени. 
През третото тримесечие на 2014 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката 
увеличава равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки 8.2 на 
сто. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни 
пункта и достига 27.9 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на 
услугите, намалява и достига до ниво от 63.9 на сто при 64.3 на сто през съответния период на предходната година. 
За крайното потребление през третото тримесечие на 2014 г. се изразходват 69.1 на сто от произведения БВП. 
Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20.7 на сто от произведения БВП. Външнотърговското 
салдо от стоки и услуги е положително. 
През третото тримесечие на 2014 г. спрямо второто тримесечие на същата година брутната добавена стойност в 
икономиката според сезонни данни нараства с 0.4 на сто. 
По предварителни данни за третото тримесечие на 2014 г. крайното потребление бележи ръст от 0.3 на сто спрямо 
предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.7 на сто. Износът на стоки и услуги 
намалява равнището си с 2.6 на сто, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 0.7 на сто. 
През третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се 
увеличава с 1.9 на сто. По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен 
икономически растеж има крайното потребление с ръст от 0.8 на сто и бруто образуването на основен капитал, което 
нараства с 4.4 на сто. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 2.6 на сто, а износът на стоки и услуги намалява с 2.8 на сто 
спрямо третото тримесечие на предходната година. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Русия готова да преговаря с Австрия, Унгария и Сърбия за „Южен поток” 
Русия е готова да продължи преговорите с Австрия, Унгария и Сърбия за излизане от ситуацията, създала се след 
прекратяването на проекта за газопровод "Южен поток". Това заяви за телевизионния канал Русия 24 постоянният 
представител на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов. 
"Сърбия не е член на ЕС, но е подала заявка за влизане в съюза. Всички ние сме били свидетели на натиск върху Белград 
от страна на ЕС по икономически и политически въпроси, включително за присъединяването на Сърбия към антируските 
санкции", заявява Чижов, цитиран от ТАСС. 
Дипломатът изрази увереност, че руската страна ще бъде готова да разговаря с Австрия, Унгария и Сърбия " за това какво 
ще правят по-нататък и как да се излезе от създалата се ситуация". "По-рано вече казах, че от турския хъб газопроводите 
могат да бъдат построени в различни направления", добави Чижов. 
На 1 декември руският президент Владимир Путин заяви, че Москва не може да продължи изграждането на газопровода 
"Южен поток" заради противодействието на ЕС. В замяна той предложи изграждане на тръбопровод с капацитет от 63 
милиарда куб.м. газ на Турция. Двете страни ще бъдат свързани по дъното на Черно море с тръба, която ще минава 
успоредно на вече действащия газопровод "Син поток". Според експертите това ще намали значително разходите за 
строителство. Също така се предвижда и изграждането на газов хъб на турско-гръцката граница. 
Анкара и Москва също така се договориха за доставките на 14 милиарда куб.м. газ и понижаване на цената. Става дума 
за количества газ, които по-рано преминаваха през украинска територия, уточнява вестник Комерсант, който се позовава 
на плановете на "Газпром". 
 
√ Депутатите обсъждат вдигането на данък лихва 
Очаква се днес депутатите да обсъдят на второ четене промени в закона за данъка върху добавена стойност (ДДС), с 
които се предвижда увеличаване на данъка върху лихвите по депозитите на 10%. 
Предложението на ГЕРБ беше отхвърлено в бюджетната комисия с гласовете на всички останали парламентарни групи. 
Данъкът беше въведен през 2013 г. по идея на бившия финансов министър Симеон Дянков в първия кабинет "Борисов". 
Предишните управляващи обаче намалиха ставката за тази година до 8 на сто, като действащото законодателство 
предвижда догодина данъкът да стане 6%, през 2016 г. - 4 на сто, а през 2017 г. да отпадне напълно. 
 
investor.bg 
 
√ Кабинетът разпредели още 325 млн. лв. на министерствата 
МВР ще получи над 119 млн. лв. за заплати, 50 млн. лв. се отпускат на Министерството на труда за социални 
плащания 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет и на съдебната 
власт в общ размер на 324,7 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Решението е във връзка с 
актуализацията на бюджета за тази година. 
С приетото постановление МВР ще получи 125,7 млн. лв., като от тях 119,3 млн. лв. са за заплати. На Министерството на 
труда и социалната политика се предоставят 50 млн. лв. за социални плащания, включително 36 млн. лв. за помощи за 
домакинства, а на Министерството на здравеопазването – 24,2 млн. лв. за финансиране на психиатричната и на спешната 
помощ и за финансово подпомагане на лечебни заведения в отдалечени и трудно достъпни райони. 
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Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще получи 16,4 млн. лв., като 13 млн. лв. са за зимно 
поддържане на републиканската пътна мрежа, а за Министерството на културата са предвидени 4 млн. лв. за текущи 
разходи, свързани с осигуряване на дейността на държавните културни институти. 
Министерството на външните работи ще разполага с допълнителни 3 млн. лв. за изплащане на дългосрочни 
командировки на служителите в задграничните представителства. За Министерството на земеделието и храните са 
отпуснати допълнителни 16,4 млн. лв. за разплащане на сключени договори от разпоредители с бюджет в системата на 
министерството. 
Държавен фонд „Земеделие” ще получи 70 млн. лв. за национално доплащане към животновъдите и за държавни 
помощи, а Министерството на правосъдието – 5 млн. лв. за заплати за служителите от главните дирекции „Охрана” и 
„Изпълнение на наказанията”. 
По бюджета на Висшия съдебен съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. за възнаграждения на 
съдебни заседатели и за дължими обезщетения по Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди. 
С друго решение кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 1,5 млн. лв. и трансфер в 
размер на над 10,3 млн. лв. По този начин МВР ще изпълни решения на Европейската комисия, с които се въвеждат нови 
стандарти за защита на данните, записани в електронния носител на информация в документите за самоличност и 
пътуване. 
Правителството одобри и допълнителен трансфер по бюджета на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията в размер на близо 458 хил. лв. По този начин министерството ще има възможност за 
съфинансиране на проекта ,,Sea2Sea: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско и 
Черно море”. 
 
√ С 657 млн. лв. ще подобряваме администрацията и е-услугите до 2020 г. 
Правителство одобри проекта на Оперативна програма „Добро управление“ 
Министерският съвет прие проекта на оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. На базата на програмата 
ще започнат и преговорите с ЕК за нейното одобрение, обясниха от правителствената пресслужба. 
ОП „Добро управление” е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския 
социален фонд и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г. 
Бюджетът на програмата е за общо 657 млн. лв. Проектът на програмата е съобразен с приоритетите на основните 
стратегически европейски и национални документи в сферата на административната и съдебната реформа, електронното 
управление и електронното правосъдие. Чрез програмата се очаква да се реализира стратегията за развитие на 
държавната администрация, както и стратегията за електронно управление. 
С европейско подпомагане ще продължим и реформата в съдебната система и въвеждането на електронно правосъдие. 
Ще бъде повишена и квалификацията на администрацията и магистратите у нас, припомнят от правителството. Чрез 
оперативната програма също така се очаква да бъде гарантиран капацитетът и стабилността на системата за управление 
на европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Управляващ орган на програмата ще бъде администрацията на Министерския съвет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


