Вестник 24 часа
√ Депутатите отмениха връщането на данъци при минимална работна заплата
Депутатите отмениха на второ четене връщането на данъци на гражданите, получаващи минималната работна заплата,
съобщи „Фокус”. С гласовете на ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ, въведената от кабинета „Орешарски” схема за
облекчаване на гражданите, получаващи минимална работна заплата, с която се връщат данъците им в началото на
всяка календарна година. Отмяната няма да важи за 2014 година, а от следващата.
Председателят на БСП лява България михаил Миков, при процедура на отрицателен вот, заяви, че десният сектор на АБВ
днес са отнели възможността на най-нискодоходните групи да получат облекчение. „Такъв подход е твърде лицемерен,
когато на едно място се правят облекчения за деца, за да може да се оправдават народните представители, а се отнема
много повече на работещите бедни. По този показател България е на първо място в ЕС. Политиката на десният сектор и
подкрепата на АБВ ще води България към по-голяма бедност и днешното гласуване е само част от това”, подчерта Миков.
Йордан Цонев от ДПС посочи, че са били лишени от възможността да гласуват отделно точките за облекчения за децата и
отмяната на минималния необлагаем доход. „272 000 са тези, които са на минимална работна заплата. Гласувах против,
защото не трябва да отпадне тази преференция. Това беше в отговор на това, че доходите в България са най-ниски. Тези,
които получават 340 лева минимална заплата, трябва да получат обратно данъка. Отпада една преференция, която
нямахте право да отхвърлите”, заяви Йордан Цонев.
Размерът на данъка върху депозитите също остава в размер на 8%.
По-рано при дебатите народният представител от БСП лява България Корнелия Нинова заяви: „Ние не лъжем и фактите
са следните – миналата година увеличихме обезщетението за отглеждане на дете на 340 лева, а детските от 35 на 50 лева
за второ дете”, заяви Нинова.
Тя запита защо миналата година, когато са предложили прогресивното подоходно облагане, не са получили подкрепа.
Нинова посочи, че БСП ще подкрепи увеличението на детските надбавки, но са против премахването на данъчното
облекчение на хората, получаващи 340 лева, което беше прието от кабинета „Орешарски”, с което се връща данъка им.
Депутатът от БСП лява България Жельо Бойчев заяви, че няма да дава финансови аргументи по дебатите и се обърна към
парламентарните групи да гласуват много внимателно за промените в закона за данъците на физическите лица: „Лошото
42-ро Народно събрание направи крачка за преодоляване на социалните разслоения в българското общество. Това
Народно събрание, с преходните и заключителните разпоредби, отменя завоеванието на 42-рото НС. За да имаме
ефективна данъчна система, едно от задължителните условия, е да имаме по-справедливо общество".
√ Васил Грудев: Новата ПРСР дава възможност и за колективни инвестиции в земеделска техника
Фермерите ще имат възможност за колективни инвестиции в земеделска техника през следващия програмен период.
Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев на пресконференцията по повод връчването
на приза "Агробизнесмен на България".
Той допълни, че за този вид кандидатстване за обновяване на технологичния парк на земеделските производители ще
има 10% по-високо съфинансиране с европейски средства и по този начин европейската солидарност ще достигне до поголям брой бенефициенти. Васил Грудев уточни, че за този тип кандидатстване, един от критериите за недопустимост на
проектите ще бъде, ако един от участниците има доминиращо влияние в колектива. По този начин няма да се допусне
раздробяване на стопанствата.
Заместник-министър Грудев припомни, че първата подмярка, която ще бъде отворена от новата Програма за развитие на
селските райони, ще бъде за инвестициите в земеделска техника. По нея са изчистени всички забележки и коментари,
които Европейската комисия е имала, и приемът на документи ще започне през първото тримесечие на 2015 година.
Максималният таван на средствата по проектите ще бъде 500 000 евро, като решението за това е било взето с консенсус
от тематична работна група, заяви Грудев.
Заместник-министър Васил Грудев връчи и наградата „Агробизнесмен на България“, която традиционно се организира от
в. „Български фермер“. Призът тази година получи изпълнителният директор на „Интерагри България“ Даниел Минев.
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Вестник Труд
√ ЕК: Подготовката на Южен поток може да продължи. Москва: Решението е окончателно
Председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер похвали България, обеща на премиера Бойко Борисов подкрепа за
„Южен поток" и размразяване на парите по програма „Регионално развитие" и изрази увереност, че сме готови за
присъединяване към Шенген.
Почти по същото време обаче енергийният министър на Русия Александър Новак обяви, че „решението за спиране на
„Южен поток" е окончателно и днес вече се занимаваме с проучването на газопровод по друг маршрут".
Европейското семейство ще подкрепи България за намиране на решения на геополитическите предизвикателства, каза
Юнкер на съвместна пресконференция в Брюксел с участието на Борисов и еврокомисар Кристалина Георгиева.
„Европейската комисия ще гарантира, че отношенията с Русия ще се подобряват. За танго обаче са необходими двама.
Русия също трябва да положи усилия", каза Юнкер.
Самият Борисов обяви, че е съгласувал с председателя на ЕК, че "подготвителните дейности за „Южен поток" може да
продължат". "ЕК е пряк участник в проекта, защото сме им предоставили да водят преговорите с Русия от наше име. Ако
Русия приеме третия енергиен пакет, може още утре да започнем строежа на газопровода", каза Борисов.
"Южен поток" може да бъде построен. Условията за това са ясни от много време насам и сега няма нищо ново. Топката е
в полето на Русия. Ние сме готови. Подготвителната работа вече започна", заяви и Юнкер, в противовес на изявлението
на руския енергиен министър.
"Трябва да направим това, което е най-доброто за България и Европа. Заедно с Бойко ще намерим решение", каза
Юнкер.
„Ние няма да допуснем страната ви да бъде шантажирана и изнудвана. България е велика нация и зад нея стои Европа",
обяви още шефът на ЕК. И обеща, че еврофондовете ще бъдат използвани за подобряване на живота у нас, както и че ще
бъдат възстановени плащанията по оперативна програма „Регионално развитие". Борисов си тръгна и с уверение, че
страната ни е готова да се присъедини към Шенгенското пространство.
Какво иска ЕС
Според Брюксел газопроводът „Южен поток" нарушава три основни правила на европейското енергийно
законодателство:
1. Доставчикът на природен газ и операторът на тръбата не трябва да са едно и също лице. В проекта обаче „Газпром" е и
доставчик, и оператор.
2. Според Брюксел транзитните такси за всяка една страна членка, през която ще мине „Южен поток", не се определят
прозрачно.
3. Задължително условие за газопроводите в ЕС е те да предоставят достъп до тръбата и на трети страни, различни от
акционерите. България го изпълнява частично, след като успя да договори с Москва при определени условия да се
допускат доставки и от други източници.
Същите условия не са изпълнени и за вече работещия „Северен поток", който доставя газ от Русия по дъното на
Балтийско море до Германия. За него обаче Еврокомисията допусна изключение от правилата. Москва се надяваше на
подобно изключение и за „Южен поток".
Станишев: Справедливо е да влезем в Шенген
Справедливо е България да влезе в Шенгенското пространство, след като е изпълнила условията за членство. Това е
заявил председателят на Партията на европейските социалисти (ПЕС) и депутат в Европарламента Сергей Станишев по
време на среща с премиера Бойко Борисов. Двамата са разговаряли по молба на Борисов, съобщиха от офиса на
Станишев.
„Не може нашата страна да бъде наказвана и да се прилагат допълнителни условия и критерии към нейното членство в
Шенген", е казал Станишев.
Лидерът на ПЕС и премиерът Борисов са обсъдили и темата за спирането на „Южен поток" от страна на Русия. „За 25
години преход не реализирахме нито един голям енергиен проект, който да поставя България по нов начин на
енергийната карта на Европа. Това се дължи на непоследователната политика на нашата държава и на липсата на
приемственост между правителствата", казал Станишев.
√ Нови измервателни уреди за цигари и алкохол
Измервателни уреди ще бъдат поставени на входа и изхода на данъчните складове за цигари, алкохол, бира, и горива.
Това решиха депутатите при окончателното гласуване на Закона за ДДС днес, чрез който беше променен и Законът за
акцизите и данъчните складове.
От март догодина трябва да се броят късовете цигари, а не опаковките, както и суровината за производство на цигари.
Уредите за алкохол пък трябва да отчитат едновременно количество и алкохолен градус. Информацията трябва да се
изпраща в реално време по електронен път в митниците.
Поправката беше предложена от Министерството на финансите с аргумента, че така ще се затегне контролът и ще се
повишат приходите. Срещу новите изисквания възразиха от „Булгартабак", с мотив, че ще трябва да се направят огромни
инвестиции.
Срещу нововъведението се изказа Георги Кадиев от БСП. "Ще ги научим да не крадат, но ще умрат, това ли искате?", каза
той. Йордан Цонев от ДПС подчерта, че ефектът върху бюджета ще е само 0,02% ръст на приходите.
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√ Фонд Земеделие дава 5 млн. лв. за сектор Плодове и зеленчуци
От днес се приемат заявления за допълнително подпомагане от 5 млн. лева за сектор „Плодове и зеленчуци". Решението
за отпускането на парите беше взето късно снощи на заседание на Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие".
Разпределянето на допълнителния ресурс от 5 милиона лева стана възможен след актуализацията на бюджета. Така
общият финансов ресурс за безвъзмездно подпомагане през тази година нараства от 93 млн. на 98 млн. лева.
2,2 млн. лева от допълнителните средства ще се предоставят за подпомагане в сектор „Плодове", 2.2 млн. - за сектор
„Растениевъдство" и 600 000 лева - за картофопроизводителите в България.
Документите се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие".
Срокът за подаване на заявленията е до 12 декември, включително. Срокът за изплащане на средствата е до 19
декември.
Вестник Капитал Daily
√ ВАС започва да обединява делата срещу отнемането на лиценза на КТБ
Европейската комисия е питала ВСС за разпределението на делото за несъстоятелността
Върховният административен съд (ВАС) започна обединяването на делата срещу решението на управителния съвет БНБ
за отнемането на лицензът на Корпоративна търговска банка (КТБ). В съда са образувани общо 25 дела срещу решението
от 6 ноември 2014 г. , пише "Правен свят".
Засега две
Първото дело е на "Бългериан акуизишън къмпани". Засега към него е присъединено само това на отстранения от
длъжност и обвиняем изпълнителен директор на КТБ Орлин Русев. С определение от 3 декември състав на ВАС с
председател Йовка Дражева и членове Иван Раденков и Калина Арнаудова е постановил, че делото на Русев трябва да се
присъедини към по-рано образуваното на "Бългериан акуизишън къмпани".
"Касае се за висящи дела пред съда, заведени от акционери в КТБ, които оспорват един и същ административен акт.
Делата имат връзка помежду си, поради което е налице хипотезата на чл. 213 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК", пише в
определението.
От него става ясно, че Русев оспорва отнемането на лиценза не в качеството си на изпълнителен директор на КТБ, а на
акционер, и е представил като доказателство извлечение от портфейл от ценни книжа.
По останалите 23 дела няма определения за присъединяване. Сред тях е и това на мажоритарния акционер в КТБ
"Бромак". Много са на вложители и на миноритарни акционери. Тепърва ВАС ще трябва да реши кои от подалите жалби
имат правен интерес да оспорват отнемането на лицензията на банката. Ако всички дела бъдат присъединени към това
на "Бългериан акуизишън къмпани", докладчик по казуса ще е Таня Вачева, пише медията и добавя, че от деловодната
система на ВАС става ясно, че по жалбата на адвокатското дружество "Кинкин и партньори" още няма образувано дело,
защото не е внесена държавна такса от 50 лв.
ЕК иска обяснения
В същото време стана ясно и че Европейската комисия (ЕК) е поискала обяснения относно разпределението на делото за
несъстоятелността на КТБ от Висшия съдебен съвет. Комисията е наясно с последното развитие - резултатите от
назначената от съвета проверка, съобщава сайтът "Съдебни репортажи", позовавайки се на отговор от ЕК.
Миналата седмица ВСС игнорира резултатите от проверката на външния експерт от Министерския съвет Васил Величков,
който записа в доклада си, че системата за случайно разпределение позволява манипулации, а сривове в системата на
Софийския градски съд не са отчетени.
От ЕК припомнят, че както "изрично" е споменато в предишния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка от
началото на тази година, комисията следи отблизо въпроса със случайното разпределение на делата, а "слабостите" в
системата вече са подчертавани в миналото. Цялата информация, включително и въпросителните около
разпределението на делото "КТБ", ще бъде "разглеждана в контекста на напредъка на България в изпълнението на
препоръките по този въпрос от последния доклад на ЕК", са съобщили още от комисията.
Темата за случайното разпределение на делата влиза в няколко доклада на Европейската комисия.
√ Стратегията за висшето образование е на крачка от окончателно одобрение
Документът превижда по-качествено обучение чрез строг контрол
Парламентарната комисия по образование и наука прие Стратегията за развитие на висшето образование за периода
2014 - 2020 г. на заседанието си в четвъртък. За да стане тя окончателен факт, остава само да получи и одобрението на
народните представители в пленарната зала. Това е вторият вариант на документа, преработен от екипа на
образователното министерство по време на служебния кабинет.
Стратегията предвижда модернизация и повишаване на качеството на висшето образование, подобряване на достъпа и
увеличаване на дела на висшистите в България, по-здрава връзка между университетите и пазара на труда.
Финансирането по нея е предвидено да дойде от държавния бюджет и от европейските структурни и инвестиционни
фондове. Разписан е и план за конкретни действия и срокове, но без конкретни суми.
Повече млади висшисти
До края на десетилетието стратегията иска да постигне увеличение на хората с висше образование между 30 и 34 години
в България с 10 процентни пункта. В момента младите висшисти са 26.9%, а целта е през 2020 г. те да бъдат над 36%.
Освен това се оценява като проблем това, че много българи избират да се образоват навън, затова накратко амбицията е
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България да се превърне "в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски
профил, атрактивен за студенти от Европа и света".
Начините да се постигнат амбициозните задачи според министерството на образованието са да се затегне контролът от
страна на държавата върху качеството на преподаване и усвоените знания, да се усъвършенстват акредитационният
модел и рейтинговата система за университетите, както и да се подобрят моделите за кредитиране и подпомагане на
студентите.
Адекватен модел на финансиране
Анализът в стратегията на сегашното състояние на българското висше образование определя модела на финансиране
като слабото място на цялата система. Затова идеята е частта от субсидията, която се разпределя според броя на
обучавани студенти, постепенно да се намали, а останалата част да зависи от критерии като успешна реализация на
студентите и научни резултати. Планът предвижда също закриване на несвойствени професионални направления и
специалности. Екипът на образователното министерство иска да оптимизира мрежата от висши училища, да насърчи
обединяването на регионален принцип и да регламентира изследователски университети. Разписано е и че за целите на
акредитацията всеки преподавател да може да бъде член на академичния състав само на едно висше училище.
Някои приоритети
- усъвършенствани системи за контрол и за отпускане на стипендии
- диференциран подход за финансиране на университетите според успехите и реализацията на завършилите
- целево финансиране на стратегически за страната направления
- засилването на връзката между висшето образование и бизнеса
- използване на прогнози на социалното министерство за тенденциите на пазара на труда, по които да се планира
приемът
- ефективен механизъм за оценка на професионалната реализация на завършващите студенти
- обща информационна мрежа на кариерните и алумни центровете
- повече държавни средства за стажове
- модернизиране на научната инфраструктура и изследователските лаборатории
- създаване на центрове за компетентност и върхови постижения
- форми на учене през целия живот и електронните форми за дистанционно обучение
- по-добър модел за акредитация на висшите училища
- реформиране на учебните програми
- висшите училища да могат да извършват стопанска дейност, през например спин-оф фирми.
√ Без контрол над производителите на алкохол, цигари и горива
Първата лобистка поправка на ГЕРБ, ДПС и реформаторите позволи на големите компании още дълго да избягват
точни измервания върху продуктите си
Първото лобистко гласуване на депутатите от управляващите партии е факт. Те уж имат намерение да наложат по-голям
контрол над производителите на акцизни стоки, но с действията си го отлагат в далечното бъдеще. При това с абсурден
аргумент: да питаме Брюксел, за да не падат после актовете в съда. Дори това да беше вярно, то нямаше нужда
отлагането да се записва в закон, а можеше питането да се случи синхронно с гратисния период за компаниите да
монтират нужните измервателни уреди. Освен това четири години имаше същите изисквания в наредба и от
Европейската комисия нямаше и знак за нещо нередно.
Така депутатите оставиха извън контрол за още много месеци, ако не и години, производителите на цигари, алкохол и
горива. Най-облагодетелствани от отлагането са големите компании в тези сектори като "Булгартабак", "Винпром
Пещера", "Лукойл".
Коалицията на отлагането
Със 112 гласа "за" (77 от ГЕРБ, 12 от ДПС, 13 от Реформаторския блок, 9 от Патриотичния фронт и гласът на независимата
Ана Баракова), 20 "против" и осем "въздържали се" парламентът гласува да бъдат монтирани допълнителни уреди, които
в реално време да отчитат към агенция "Митници" колко точно тютюн в колко цигари се влага, какви питиета и с какъв
градус се произвеждат, както и колко и какво гориво се рафинира. Изненадващо обаче по предложение на работна група
от парламентарната бюджетна комисия, в която влизат представители на различни партии (конкретен състав не е
известен, но участват Менда Стоянова и Емил Димитров), се предложи отлагане със следващо изречение в същия член.
Вносителите на законопроекта са предвидили 6-месечен период, за да получат нотификация за уредите от Брюксел.
Практиката обаче показва, че подобна процедура може да трае дълго (случаят с БДЖ показа, че това може да продължи
няколко години). След приключването на процедурата с еврокомисията производителите и вносителите на акцизни
стоки ще имат срок от шест месеца, в който да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона.
Фалшивите аргументи
Има поне два факта от миналото, които оборват аргументите за отлагането.
Първо, текстът за допълнителни измервателни уреди действаше при управлението на ГЕРБ по силата на наредба. Под
мотива да облекчим бизнеса (разбирай големите производители да са свободни от контрол) кабинетът "Орешарски"
изтри от нея прецизния контрол. Факт е обаче, че след приемането на измервателните уреди през 2010 до отмяната им в
началото на 2014 г. нямаше никакъв сигнал от Брюксел за нещо нередно. Тоест по-затегнатият контрол не притесни
еврокомисията.
Второ, единственият аргумент на компания срещу поправката дойде от "Булгартабак". Представител на контролираното
от депутата от ДПС Делян Пеевски дружество преди два дни при гласуването на бюджетна комисия обясни, че заради
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инвестицията в броячите ще се наложи да затворят фабриките си на 31 март 2015 г. и поиска текстът да не се приема.
Твърдението беше, че монтирането на такъв уред струвало 1 млн. лв. на машина, а дружеството имало 28. Тезата за
загубите обаче се пропуква по две линии. Тъй като компаниите вече бяха дължини да са сложили измервателни уреди,
това означава, че покупката е направена в миналото. Освен това при първата кампания стана ясно, че те струват по
няколко хиляди лева, т.е. милионите са доста преувеличени.
Фенклубът на "Булгартабак"
Оказа се, че компанията има защитници от различни политически цветове и това стана кристално ясно при обсъждането
на окончателните текстове от проекта в пленарната зала в четвъртък.
Георги Кадиев от БСП например направи предложение, с което настоя въвеждането на текста за допълнителните
измервателни уреди да се отложи и да не се прекалява с контрола, за да не се "умори" българският бизнес.
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова отвърна, че единственият български бизнес, който е имал
реакция, е "Булгартабак" и понеже реакцията е била емоционална, вероятно е въздействала на Кадиев. В подкрепа на
тезата на депутата от БСП се обяви и Светлин Танчев от коалицията на Бареков и Ковачки. Емил Димитров от
Патриотичния фронт обяви, че в момента доказателствата на митниците не издържат в съда и трябва най-късно до шест
месеца мярката да се нотифицира и новите уреди да заработят.
"ДПС ще подкрепи исканите промени, но настояваме за прецизност. Нищо не налага такава спешност", каза Йордан
Цонев.
Единствени "против" застанаха Мартин Димитров от Реформаторския блок и Делян Добрев от ГЕРБ. "Не чух други фирми
освен "Булгартабак" и явно това се превръща в причина БСП да иска отлагане. Виждам, че има желание да не се случи
затягането на контрола над големите монополисти", каза Димитров. Добрев пък беше категоричен, че е против
нотифицирането на ЕК, тъй като то може да отложи с една година влизането на текста в сила и така да компрометира
инициативата за по-стриктен контрол върху акцизните стоки.
В крайна сметка обаче фенклубът на големите производители на акцизни стоки се оказа по-голям и се стигна до отлагане
на по-стриктния контрол с поне година.
Вестник Стандарт
√ Избираме богата Коледа или чисти сметки с НАП
Хората на граждански договори решават сами кога да плащат данъците си
Хората, които работят на граждански договори, получават пари от хонорари или наеми, ще могат да избират дали да
имат повече пари за Коледа, или да приключват годината без дългове към хазната. Това ще стане с приетите днес от
парламента промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В момента за последното тримесечие на
годината работодателите не удържат авансов данък за изплащаните хонорари, авторски възнаграждения и суми по
граждански договор. Фирмите не удържат и авансов данък за пари, които плащат на хора със свободни професии,
занаятчии или хазяи. Така тези хора не плащат авансов данък през последното тримесечие и могат да посрещнат Коледа
и Нова година с повече пари в банковите си сметки. Доходите извън работната заплата за периода октомври-декември
трябва да се декларират от самите граждани в началото на 2015 г. с подаване на данъчна декларация. С приетите днес
промени в закона, догодина хората ще имат избор - дали работодателят да им удържа данък през последното
тримесечие, или да взимат брутни заплати и в началото на 2016 г. сами да изчислят дължимите налози и да ги внесат.
Ако искат работодателят да удържа данъците им, ще трябва да го заявят писмено в счетоводството.
От началото на 2015 г. с данък от 8% да се облагат лихвите по всички банкови сметки, реши още парламентът. Сега се
облагат само лихвите по срочните депозити, но не и тези по спестовните сметки.
Да отпадне преференцията за връщане на платените данъци от хората, които имат доходи само от заплати и за година те
са до 12 минимални възнаграждения, решиха депутатите. За сметка на това приеха данъчни облекчения за родителите.
За едно дете общият годишен доход ще се намалява с 200 лв., за две деца с 400 лв., а за три и повече - с 600 лв. Реално
тази преференция ще се ползва през 2016 г. с обявяване на доходите от 2015 г.
Вестник Сега
√ Брюксел даде кураж и обещания за 4.5 млрд. евро на премиера Борисов
Българският министър-председател представи страната като невинна жертва - преди на югоембаргото, а сега на
евросанкциите срещу Русия
Българският премиер Бойко Борисов бе посрещнат с прегръдки и необичайно топли и емоционални думи от
председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в Брюксел. Освен това той е получил и уверение, че ЕК ще
направи всичко възможно, за да бъдат отблокирани 4.5 млрд. евро, които България може да усвои до края на 2015 г.
"Вие не сте сами и ние не сме наблюдатели", заяви вчера след срещата с премиера Бойко Борисов председателят на
Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. "Европейското семейство подкрепя България в търсенето на решения за сегашните
геополитически предизвикателства", каза той на пресконференция, след като Борисов му изрази тревогата си от
намерението на руския президент Владимир Путин да се откаже от строителство на газопровода "Южен поток".
"Искаме енергия да тече към България и цяла Европа и няма да приемем шантаж по енергийни въпроси", заяви Юнкер и
добави: "България не е малка държава и има зад себе си цяла Европа. Българите са велика нация". Въпреки
успокоителните думи Борисов изглеждаше объркан, че Путин не е изчакал насрочената за 9 декември среща между
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Русия и ЕС за решаване на спорните въпроси около "Южен поток". "Ние сме за "Южен поток" да се строи, спазвайки
европейските правила", каза отново той.
В думите му личеше притеснение, че в старанието си към Брюксел България се е оказала самотна срещу Русия: "В
изказванията на Владимир Путин и на президента (на Турция Реджеп Тайип - бел. ред.) Ердоган България бе посочена
единствена поименно като страна от проекта "Южен поток". Аз считам, че е несправедливо, защото ЕК преговаря от
името на шестте държави, които са по трасето на "Южен поток", освен това подготвителните дейности, които касаят
издаването на разрешителни, не са спрени... Ние с нотариално заверено пълномощно сме им предоставили преговорите
по "Южен поток".
Той отправи забележка и към Русия: "Изказването от Анкара беше доста преднамерено... Ако руската страна приеме
Третия енергиен пакет, днес може да започваме строителство на "Южен поток". Така че не е само България виновна и те
могат да помислят и да ревизират своето отношение към Третия енергиен пакет". Юнкер го подкрепи: "Що се отнася до
"Южен поток", ЕС и България работят заедно, за да решат оставащите правни въпроси. Те не са непреодолими. Ще
направим най-доброто за България и Европа. Бойко и Жан-Клод ще намерят решение заедно".
Запитан от Би Би Си дали подкрепя санкциите срещу Русия, Борисов бе категоричен: "България подкрепя санкциите,
колкото и неприятни и тежки последици да имат върху българския туризъм и стокообмена". Но след това добави: "Не
знам доколко Русия се влияе от санкциите, но България се влияе много тежко".
"За наше най-голямо съжаление преди 15-20 години югоембаргото и войната в Косово бяха на едната ни граница, където
понесохме милиарди загуби, смея да твърдя, че това ни остави като най-бедната държава в ЕС. Сега от другата ни
граница са Украйна, Крим и Черно море и ние отново трябва да бъдем пресирани от санкции с нашите съседи. Като се
има предвид, че от другата ни страна е и Турция с нейната мощна икономика, ние имаме сериозни проблеми", описа
Борисов сложното положение.
Председателят на ЕК успокои Борисов по още няколко деликатни за България теми. Той обеща, че ще се стреми до края
на мандата си да спре Механизма за сътрудничество и проверка, който ежегодно критикува държавата ни за слабо
правосъдие, безнаказана организирана престъпност и корупция на високо равнище. Също така потвърди, че според ЕК
България е готова за влизане в Шенгенската зона. Българският премиер само изрази надежда "да не се обвързва
механизмът за наблюдение с нашата готовност да влезем в шенгенската система", но няколко държави вече поставиха
такова условие.
В пресконференцията участва и зам.-председателката на ЕК Кристалина Георгиева, която е комисар за бюджета. Тя
съобщи, че е взето политическото решение за отблокиране плащанията по оперативна програма "Регионално развитие".
По нея бяха блокирани 90 млн. евро за градско развитие и туризъм. Очакванията и на служебния кабинет, и на сегашните
управляващи бяха средствата да се размразят в началото на следващата година. Програмата финансира още социални
жилища, ремонти на здравни и учебни заведения, саниране на жилищни сгради, както и пътища от втори и трети клас.
"Това е политическо решение, а сега предстои да бъде задействано юридически", заяви Георгиева и допълни пред
български журналисти, че на 1 декември ЕК е получила всички необходими обяснения от страната ни. По нейни думи
процесът ще бъде завършен идния понеделник и парите ще тръгнат към България. Тъй като в изтичащия програмен
период остават за усвояване 4.5 млрд. евро, тя каза още, че ще бъде сформиран екип между българското правителство и
ЕК, за да не бъдат загубени. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2015 г.
-------------------Путин: Омръзна ми от българите
Затрудненията, създадени от българските власти, са основната причина, поради която Русия се е отказала от строежа на
газопровода "Южен поток", е заявил руският президент Владимир Путин пред турския си колега Реджеп Ердоган на
срещата между двамата на 1 декември, писа вестник "Хюриет". "Омръзна ми от българите. Противопоставят ни се и ни
предизвикват, понеже имат зад гърба си Запада и Европейския съюз. Бавят проекта", казал той. Според вестника отказът
от проекта е бил изненада дори за приближените на Путин, които научили за решението на президента в хода на
преговорите с турската страна.
-------------------Слагаме точка
Руският министър на енергетиката Александър Новак заяви, че решението да се спре строителството на "Южен поток" е
окончателно, съобщи ТАСС. "Взетото решение по мое мнение е окончателно. Сега сме ангажирани със строителството на
газопровода по друг маршрут", заяви Новак. Според него газопроводът ще преминава през Турция съгласно
договореностите между двамата президенти.
√ Данък "лихва" остава 8%, но ще е за всички спестявания в банки
Парламентът гласува символични облекчения за родители и отложи затягането на контрола върху акцизните
стоки
Вече са ясни най-важните промени в данъчните закони за 2015 г. Данъкът върху лихвите от депозити ще остане 8% и след
Нова година, но ще обхване всички спестявания в банки, а не само срочните депозити, както е сега. Въвеждат се два вида
облекчения за родителите на непълнолетни деца. Хората, работещи на минимална заплата, ще ползват данъчна отстъпка
за доходите си за 2014, но не и за 2015 г. Това решиха вчера депутатите, приемайки текстовете на второ четене.
Гласуването за данък "лихва" в пленарната зала повтори ситуацията отпреди два дни в бюджетната комисия - само ГЕРБ
настояваше за ставка от 10%, а всички останали парламентарни групи подкрепиха запазването на сегашните 8%. Все пак
бюджетът ще разчита на повече приходи, защото парламентът без спорове одобри занапред да се облагат както
доходите от срочни влогове, така и лихвите от всякакви други спестявания в банките, дори и по разплащателните сметки.
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Бурни дебати обаче предизвикаха други две промени, свързани с данъчни преференции. По предложение на ГЕРБ
семействата с непълнолетни деца ще ползват облекчения през 2015 г. Единият от двамата родители ще може да
приспадне 200 лева от годишния си доход и така да намали данъчното облагане. Сумата от 200 лева е за 1 дете, за две
деца се удвоява, а за тридетно семейство ще се приспадат 600 лева. За следващи деца обаче облекчения няма да има.
Това е малка стъпка към въвеждане на семейно подоходно облагане, с която искаме да насърчим отговорното
родителство, поясни Светлана Ангелова от ГЕРБ. Ефектът от нея са 25 млн. лева, които ще останат у българските
семейства. От БСП и ДПС обаче нарекоха тази данъчна отстъпка подигравка и обида. "Аз съм баща на три деца, с вашата
отстъпка от 600 лв. ще спестя 60 лева за година, което прави 5 лева месечно за трите ми деца, или по 1.66 лева на дете.
Това дали ще ме направи по-отговорен родител? Дали такава "привилегия" ще насърчи българките да стават майки?",
попита Георги Кадиев от БСП.
Семейното данъчно облекчение, макар и символично и оспорвано, все пак бе прието. Отпадна обаче друга
преференция, засягаща т.нар. работещи бедни. Става дума за прокараното по времето на кабинета "Орешарски"
връщане на удържания през годината 10% данък на хората с най-ниски доходи. То бе въведено като по-безобидна
разновидност на необлагаемия минимум, който би лишил бюджета от поне 700 млн. лева годишно. Облекчението
отпадна с гласовете на ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ.
По груби сметки връщането на удържания през 2014 г. подоходен данък на хора, работили на минимална заплата, което
ще се случи догодина, ще струва на хазната до 150 млн. лева. Надвзетият налог ще се връща след подаването на
данъчните декларации. Но това ще е за последно, защото парламентарното мнозинство вчера реши да прекрати
занапред облекчението. От горещите прения се разбра, че не е ясно колко души ще се възползват от него. От лявата част
на пленарната зала твърдяха, че става дума за огромен брой работещи бедни - между 500 000 и "близо един милион
души", по думите на червения депутат Георги Кадиев.
Всъщност тези числа са силно преувеличени, защото българите, взимащи минимална заплата, са под 300 000. Към тях се
добавят и хората с непостоянна, сезонна заетост. Но приетите от предния парламент условия силно съкращават броя на
правоимащите. Според тях данъкът ще се връща само на хора, чиито доходи са трудови и за година не превишават 12
месечни минимални работни заплати (МРЗ). Така, ако освен МРЗ човек е взел командировъчни, ваучери за храна или
пари за облекло, правото му на облекчение "изгаря". Същото ще се получи и ако освен 340 лева месечно някой е взел и
лихва от 500 лева влог в банка, получил е рента или наем.
ОТБОЙ
Митниците няма да могат да затегнат контрола върху цигарените и алкохолните фабрики, защото депутатите вчера
отложиха задължителното монтиране на електронни датчици по машините. Преди дни пред бюджетната комисия шефът
на Агенция "Митници" Ваньо Танов подробно обясни как с броячи за цигарите ще бъдат запушени пробойните в
бюджета от непостъпили акцизи и ДДС. Парламентът прие затягането на контрола по принцип, но реши, че финансовото
министерство първо трябва да пита Европейската комисия дали поставянето на прецизните измервателни уреди не
нарушава някоя директива. Това соломоновско решение бе подсказано от "Булгартабак", които твърдят, че такъв
стриктен контрол не се упражнявал никъде в ЕС, а от ДПС и БСП дадоха мощно рамо, като обясниха, че са против
пресирането на бизнеса. Кореспонденцията с Брюксел обаче ще отнеме много време, което означава, че надлъгването
между цигарените компании и бюджета ще продължи и догодина. Ген. Танов твърди, че модерните машини за
производство на цигари се продават с вградени броячи, но след като бъдат внесени у нас, датчиците нарочно се
демонтират.
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.
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.
7

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 подинамичен. „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.
√ 500 млн. лв. от данък общ доход спасяват общините
Предлагат 2% от налога да влиза в местните бюджети
Два процента от данъка върху доходите на физическите лица да остава в общините. Това поискаха вчера от
Националното сдружение на общините по време на годишната си конференция. Това са около 500 млн. лв. годишно, а с
тези пари кметовете ще могат да планират бъдещи инвестиции в общината и да покриват разходите по местни дейности,
обясни председателят на Управителния съвет на сдружението Тодор Попов. Той определи изминалата година като тежка
от една страна заради природните бедствия, и от друга - поради финансовите корекции по европроектите, наложени на
общините. По думите на Попов общините трябва да използват по-ефективно европейските средства за реализирането на
секторните политики. Предизвикателство пред общините е приключването на настоящия програмен период, отбеляза
Попов. Той изрази съжаление, че 2014 г. е нулева за новия програмен период, а такава със сигурност ще бъде и
следващата година.
„Два пъти се спъваме в един и същи камък”, коментира Попов. Според него става все по-труден за решаване проблемът
за осигуряване на устойчивост за приключилите европроекти.
„Ще се постараем да помогнем на всеки един кмет и на всяка една община. През изминалата година и половина видяхме
как не трябва да се отнасят с общините”, заяви премиерът Бойко Борисов. Избиран съм мажоритарно два пъти за кмет и
знам какво е да ти вярват 2 млн. души, каза пред делегатите на форума Борисов. Той изрази убеждението си, че когато е
бил премиер в първото правителство на ГЕРБ, не е имало кмет в страната, който да е бил притискан от централната власт.
Вестник Преса
√ Идея: Възрастта за пенсия расте с 1 и 2 месеца
По-малката стъпка да е за мъжете, по-голямата – за жените
От 1 януари 2015 г. пенсионната възраст на жените да започне да се увеличава с по два месеца на година, а на мъжете - с
по един. Това е по-мекият, компромисен вариант, около който ще се търси съгласие между бизнеса, синдикатите и
вицепремиера Ивайло Калфин, научи „Преса“. Вече е създадена тристранна работна група, която до края на другата
седмица да подготви проекта. Преди дни министър Калфин лансира предложение възрастта и за двата пола да се вдигне
с 2 месеца, но засега няма постигнато съгласие.
Според най-новия вариант стъпката на увеличението ще важи както за най-масовата трета категория труд, така и за
тружениците от първа и втора, които работят при тежки условия. По същия начин ще расте и стажът. По тази „мека“
схема през 2026 г. дамите биха излизали в заслужен отдих на 63 г., а представителите на силния пол - на 64 г. и 8 месеца.
Условията за пенсия бяха замразени за една година през 2014 г. и в момента за жените са нужни 60 г. и 8 месеца възраст
и 34 г. и 8 месеца стаж, а за мъжете съответно - 63 г. и 8 месеца и 37 г. и 8 месеца.
Ако социалните партньори постигнат споразумение по новия вариант, той ще бъде представен в парламента между
първо и второ четене на проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2015 г. Идеята е той да се
противопостави на засега заложеното в него по-драстично повишение на възраст и стаж с по 4 месеца, заради което
синдикатите заявиха готовност за протести и стачки. Кой от многото варианти да се приеме, ще решат депутатите.
√ Брюксел отблокира парите по ОП "Регионално развитие"
Кристалина Георгиева: 9 млрд. евро по отблокираните програми ще могат да работят за България
Европейската комисия размразява парите по оперативна програма „Регионално развитие“, които бяха блокирани преди
няколко месеца.
Това стана ясно на съвместната пресконференция на председателя на еврокомисията Жан-Клод Юнкер, премиера Бойко
Борисов и еврокомисаря по бюджета Кристалина Георгиева.
"В такова трудно време, когато България се оказва притисната от изключително големи потенциални политически и
икономически щети, ЕК чувства голяма отговорност да работи с България, за да може тя напълно да се възползва от
членството си в ЕС", заяви зам.-председателят на ЕК Кристалина Георгиева.
Тя съобщи, че е постигнато споразумение за създаването на общ екип от България и от ЕК, така че девет милиарда евро
от еврофондовете за нашата страна да могат да работят за държавата.
Георгиева посочи, че всички спрени европейски програми за нашата страна, в това число "Регионално развитие", се
възстановяват.
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"По новите програми има близо 16 милиарда евро за България, работата започва веднага, за да може парите да работят
за нашите хора. Ще продължим активно да съдействаме на България, за да се възползва и да бъде сред "първите на
опашката" за новия инвестиционен план на ЕК, когато той стане реалност", посочи Георгиева.
Това, че фондовете за България се отблокират, е доверие в аванс, коментира премиерът Борисов.
√ Александър Новак: Решението за "Южен поток" е окончателно
"Сега сме ангажирани със строителството на газопровода по друг маршрут", заяви руският енергиен министър
Руският министър на енергетиката Александър Новак заяви, че решението да се спре строителството на "Южен поток" е
окончателно.
"Взетото решение, по мое мнение е окончателно. Сега сме ангажирани със строителството на газопровода по друг
маршрут", заяви Новак.
Според него газопроводът ще преминава през Турция съгласно договореностите между двамата президенти.
Вестник Класа
√ Юнкер не приема България да бъде шантажирана с "Южен поток"
Условията за строежа са ясни отдавна, топката е в Русия, за танго са нужни двама, каза председателят на ЕК
Европейското семейство ще подкрепи България, за да се намерят решения на геополитическите предизвикателства,
заяви в четвъртък председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер на съвместната пресконференция с
премиера Бойко Борисов и еврокомисар Кристалина Георгиева в Брюксел.
Юнкер допълни, че не приема България да бъде шантажирана с "Южен поток", че неразрешените въпроси по газовия
проект не са непреодолими и газопроводът може да бъде построен като условията за това са ясни отдавна, но топката е
в полето на Русия.
Борисов в четвъртък е на совалка в Брюксел, където обсъжда ситуацията след обявеното от руския президент Владимир
Путин спиране на проекта за строеж на газопровод" Южен поток" заради България и започването на алтернативна тръба
през Турция. Българското правителство вече обяви, че ще иска от Европейската комисия да излезе с ясна позиция по
въпроса за газопровода.
България няма да позволи да бъде използвана като разменна монета в отношенията между Русия и Запада, заяви
Борисов още на първата си среща в Брюксел с председателя на Комисията по външни работи на Европейския парламент
Елмар Брок.
България и ЕК работят заедно по отношение на "Южен поток", каза Жан-Клод Юнкер. Имам братски връзки с премиера,
ще направя всичко за България, допълни той. Председателят на ЕК също така каза, че Брюксел не е пасивен наблюдател
на случващото след отказа на Русия от "Южен поток", след като по-рано през деня Борисов разкритикува говорител на ЕК
за думите й, че ЕК само наблюдавала проекта и изрази надежда "началниците й да я смъмрят тази госпожа за това".
"Напротив, аз четох пълномощното, с което България е делегирала всички права по този проект на Европейската
комисия", заяви преди разговора с Юнкер Борисов, припомняйки, че общо шест държави, през чиито територии
трябваше да минава "Южен поток" са упълномощили Брюксел да преговаря с Москва да привеждането на проекта
според европейските изисквания.
На въпрос дали има намерение за започване на диалог с Русия и намеса по въпроса на "Южен поток", Юнкер коментира:
"Не приемам тази лесна, проста идея, че България може да бъде шантажирана що се отнася до тези енергийни връзки.
България не е коригиращ фактор в отношенията между Русия и ЕС".
Русия в момента представлява "стратегически проблем" за Европейския съюз, на фона на кризата в Украйна, но Брюксел
ще работи за да направи Москва отново свой партньор, заяви още Юнкер.
"Ние ще работим в близко сътрудничество по инвестиционния план, за да гарантираме, че енергийните връзки
представляват основен елемент в новата вълна инвестиции от 315 милиарда евро, която искаме да задействаме",
допълни той.
По повод препоръката на Путин към България да търси компенсации от Брюксел за загубата на 400 млн. евро годишни
investor.bg
√ Горанов: Няма възможност разходната част на Бюджет 2015 да бъде разширена повече
България ще задлъжнее догодина само с 2 млрд. лв повече спрямо тази година, посочи финансовият министър
Няма пространство за разширяване на разходната част на бюджета, защото превишението на разходите над приходите е
достигнало предела на лимита, позволен от европейското законодателство – 3% от брутния вътрешен продукт (БВП),
заяви пред bTV министърът на финансите Владислав Горанов.
По думите му в скалата на приоритетите за бюджета вижда повече социалната политика, реформата в здравеопазването
и постигането на качественото средно и висше образование.
Коментирайки актуалната дискусия за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), Горанов заяви своята
готовност за открит диалог със социалните партньори, за да се координира политиката за нарастването на възрастта на
пенсиониране, за това как ще се пенсионират категорийните работници, като и другите, отлагани дълго време, теми за
пенсионния модел на страната ни.
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Финансовият министър заяви, че проектът за държавен бюджет за следващата година съдържа доста реформи, но те ще
се видят в действията на правителството, защото сама по себе си фискалната рамка зависи от данъчната система, а тя не
е променена в Бюджет 2015.
"България ще задлъжнее догодина само с 2 млрд. лв повече спрямо тази година", отбеляза министърът в отговор на
въпрос за лимита на дълга в бюджета за 2015 г. "Нетният нов дълг е дори по-малко от дефицита", добави той.
Владислав Горанов потвърди, че за първия ден от сметките на Фонда са изтеглени 1,07 млрд. лв от около 25 000
вложителя, като сумата е почти една трета от цялата, която Фондът трябва да изплати.
Финансовият министър уточни, че все още не може да се коментира колко средства са напуснали в брой банковата
система и колко са останали като депозити в обслужващите банки. Той припомни, че около 3,7 млрд. лв. е общият
размер, които ФГВБ ще изплати на около 250 000 вложителите с гарантирани депозити в банката с отнет лиценз.
"Изкушаващо е бързо да натиснем банките да направят по-висока вноска. Но представете си, във Фонда, годишната
печалба на банките без КТБ, е 5-600 млн. лв. Ако ги задължим да правят по-високи вноски, дори и за сметка на цялата си
печалба, Фондът би се напълнил след 5-6 години. Сега те внасят общо на база депозитната база, която има в тях, около
250 млн. лв на година. Не е разумно да ги притискаме, за да си влошават показателите с увеличение на вноската. Защото
тогава и самият финансов модел за разликата между лихвите по влоговете и лихвите по кредитите ще трябва да се
наруши, за да се отделя по-голям ресурс за пълнене на фонда", коментира Горанов.
"Готови сме да издадем банкова гаранция за фонда, ако управителното му тяло успее да емитира само дълг, такава,
каквато беше идеята първоначално за осигуряване на ликвидност. За мен, обаче, най-евтиният вариант за съвкупно за
тази операция беше да се мине през суверена, т.е. през държавата и лихвените равнища, при които държавата дава заем
на фонда са доста прилични за състоянието на пазара – под 3%, 2,95 на сто", добави министърът.
√ ЕК одобрява до дни още една оперативна програма
До края на годината България ще получи със сигурност над 500 млн. лева от европейските фондове, заяви
Кристалина Георгиева
До дни Европейската комисия ще одобри още една оперативна програма от новия програмен период, съобщи пред
журналисти комисарят по въпросите на бюджета Кристалина Георгиева.
Става дума за фонда в подкрепа на най-нуждаещите се, по който в периода 2014 - 2020 година ще получим 250 млн.
лева. Така още преди Коледа страната ни ще може да получи 22,8 млн. лева авансово по този фонд.
Реално до края на годината България ще получи със сигурност над 500 млн. лева от европейските фондове, уточни още
Кристалина Георгиева. Тя посочи, че до 31 декември ще получим 480 млн. лева по ОП „Околна среда“. Още 40 млн. лева
ще получим като авансови плащания по одобрените оперативни програми за периода 2014 - 2020 година.
Припомняме, че преди броени дни Брюксел даде зелена светлина на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Комисарят допълни, че се работи активно за одобряване и на останалите оперативни програми от новия период и
уточни, че 11 държави, сред които и България, са поискали удължаване на периода за усвояване на средства от стария
период след края на 2015 г. Решение дали това ще бъде допуснато ще бъде взето на Европейския съвет през декември.
Няма автоматична процедура за санкции при свръхдефицит, коментира още Кристалина Георгиева. Тя посочи, че ако
България увери Брюксел, че до 2016 година може да свали дефицита под 3%, може да не стигне до наказания.
"Комисията преценява много внимателно всички мерки за ограничаване на дефицита", посочи Георгиева и допълни, че
понякога тези мерки са стратегически реформи, които в краткосрочен план дори повишават бюджетния дефицит, но ако
в средносрочен и дългосрочен план се очаква те да дадат резултат - наказание може да бъде избегнато.
Това правителство дава заявки за подобни реформи - рестарт на пенсионната реформа, в сферата на здравеопазването,
образованието и електронното правителство, посочи още комисарят.
Георгиева посочи още, че председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер не се отказва от заявеното по време
на предизборната кампания да бъде премахнат Механизмът за наблюдение в областта на вътрешните работи и
съдебната реформа за България. Той обаче няма да бъде премахнат автоматично, а след постигане на напредък от
страна на България.
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