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Вестник 24 часа 
 
√ 97 000 с високи заплати и 60 000 земеделци ще плащат по-големи осигуровки 
97 000 българи, които получават над 2400 лв. месечно, ще плащат догодина по-високи осигуровки. Това става заради 
увеличението на максималния осигурителен праг от 2400 на 2600 лв. от 1 януари. Броят на засегнатите от промяната 
съобщи управителят на НОИ Бисер Петков при обсъждането на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 
г. 
С по-високи осигуровки ще бъдат ударени и над 60 000 земеделски стопани. При тях причината е увеличението на 
минималния осигурителен доход от 240 на 420 лв. месечно. “Ако досега земеделците са плащали осигуровка към НОИ в 
размер на 64, 92 лв. на месец, то от 2015 г. вноската им ще е вече 108,36 лв.”, пресметна от парламентарната трибуна 
лидерът на ДПС Лютви Местан. Той призова депутатите да отхвърлят това увеличение, защото щяло да накара 
земеделските производители да минат в сивия сектор, както това е станало при предишното увеличение на техния 
осигурителен доход при предното правителство на ГЕРБ. Местан обяви и че очаква протести на земеделските 
производители. 
319,99 лв. трябва да е средната пенсия през следващата година, предвижда проектът за бюджет на общественото 
осигуряване. За тази година средният размер на пенсията е 308,53 лв. 
Разходите на общественото осигуряване догодина ще надхвърлят 10% от БВП, но пенсиите остават все така ниски, обяви 
пък пред депутнатите вицепремиерът Ивайло Калфин. Зартова според него с промени в бюджета на ДОО между първо и 
второ четене трябва да се даде възможност за стабилизиране и адекватност на пенсионната система. Държавната 
субсидия за НОИ вече е 53%, подчерта Калфин в изказването си. Вицепремиерът обаче не изчака дебатите по 
проектобюджета, а отиде да преговаря със синдикатите и работодателите за реформа на пенсионната система. 
От БСП пък поискаха да бъде обвързано обезщетението за майчинство за втората година с размера на минималната 
работна заплата. 
От следващата година в пенсия вече ще се излиза, без да е необходимо преди това да се прекъсва работа, съобщи още 
управителят на НОИ Бисер Петков. 
 
√ Одобриха бюджета на Здравната каса за 2015 г. на първо четене 
Народното събрание одобри бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 година на първо четене. 
Законът беше приет със 121 гласа „за”, 66 „против”, без въздържали се. 
Общият размер на заложените приходи за здравноосигурителни вноски е 2 040 705 хил. лв. Размерът на приходите за 
2015 г. за лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, е на базата на информация от съответните 
компетентни институции и е в общ размер 978 279 хил. лв. В разчетите са включени и приходи от трансфер от централния 
бюджет за покриване на недостига от средства в размер 18 000 хил. лв. 
Размерът на приходи и доходи от собственост, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви и други неданъчни 
приходи е на нивото на 2014 г. В проекта за 2015 година са предвидени 2 695 080 хил. лв. разходи за 
здравноосигурителни плащания. 
Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания по основните видове медицинска помощ е, както 
следва: за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) - планираните 
средства са в размер 178 000 хил. лв. и представляват 6,6% от общата сума на средствата за здравноосигурителни 
плащания; за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) - 
планираните средства са в размер 190 000 хил. лв. и представляват 7% от общата сума на средствата за 
здравноосигурителни плащания; за здравноосигурителни плащания за дентална помощ (ДП) са предвидени 120 000 хил. 
лв., което представлява 5% от общата сума на средствата за здравноосигурителни плащания; заложените средства за 
2015 г. за тази дейност са на нивото на 2014 г.; за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 
(МДД) са предвидени 70 000 хил. лв., което представлява 3% от общата сума на средствата за здравноосигурителни 
плащания; за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение на територията на 
страната са предвидени средства в размер на 544 164 хил. лв. Проектът на ЗБНЗОК за 2015 г. е заложен с балансирано 
бюджетно салдо. 
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√ Калфин: Предложихме увеличение на възрастта и стажа за пенсия с 2 месеца 
Направили сме предложение за 2 месеца увеличение на възрастта и стажа за пенсия, но то е под условие.Това заяви 
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, съобщи БГНЕС. 
Според него 2 месеца са вариант, ако се видят дългосрочни промени. Ако няма съгласие от социалните партньори и 
партиите, няма как да го направим без тях. Ако няма съгласие за промяна, остават с 4 месеца вдигане на възрастта за 
пенсия по действащото законодателство, посочи Калфин. Той изрази съгласието си за криминализация за неплащане на 
социални осигуровки. Калфин обясни, че пенсията на тези, които се пенсионират предсрочно, ще бъда намалена с 0,4 %. 
Относно бюджета за държавно обществено осигуряване, което трябва да бъде гласувано днес на първо четене в 
парламента, Калфин каза, че срокът между първо и второ четене е една седмица, което значи, че няма много време да се 
стигне до исканите договорености, но ще бъде направено всичко необходимо, все пак да ги има. Работим по 
конкретните предложения, оставени от служебното правителство, развихме и диалог със социалните партньори. 
Следващите дни ще направим 2 неща - съгласие по законодателни промени, свързани с този бюджет и тези 
предложения, които правим сега, да бъдат включени в по-дългосрочна рамка, заяви вицепремиерът. Той съобщи, че има 
вариант за споразумение между правителството и социалните партньори. 
Заместник-министър Николай Николов, чиито работен приоритет е пенсионната система заяви, че е за плавен вариант на 
нарастване на пенсионната възраст и изравнява на възрастта за мъжете и жените в една по-далечна перспектива. Не 
може да приемем предвиденото нарастване с 4 месеца за възрастта, защото от 2000 г. увеличаваме възрастта и стажа 
драстично, каза той. По думите му увеличаване на възрастта с 2 месеца дава възможност за по-плавна и предвидима 
промяна в пенсионната система. 
От друга страна Ивайло Калфин представи приоритетите по програмата за подпомагане на най-бедните и ОП "Човешки 
ресурси", които яха одобрени през миналата седмица. 
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. има 3 основни цели- качествена заетост, намаляване на бедността и 
институционален капацитет. общо 2, 136 млрд. лв. е стойността им. От българска страна финансирането възлиза на 300 
млн. лв. Тези средства отиват за институционален капаците, транснационално сътрудничество, социално включване, 
заетост, техническа помощта, а всеки 10-ти българин ще има достъп до програмата. 
Това означавало около 3000 лв. на бенефициент. Основните оси по програмата са свързани с подобряване на достъпа до 
заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, 
модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности. Близо 20% 
от общата сума отива за институционален капацитет, 2/3 от останалото ще се изразходват към програмите за заетост, а 
последната 1/3 - за социално включване. 762 хиляди души трябва да бъдат обхванати от мерките и финансирането. 8000 
млади души ще бъдат заети със стаж от 6 месеца по програмата по младежка заетост до 23 г. Калфин се надява 
програмата за младежка заетост да започне от началото на другата година. 
Относно ОП за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Калфин посочи, че у нас познаваме 
програма в друг формат, който минавал през МЗХ и е имало доста скандали, свързани с него. Тогава най-нуждаещите се 
получаваха пакети с храна. Сега Агенцията за социално подпомагане ще бъде управляващ орган. Програмата няма да 
бъде само за раздаване на храни, ще бъде разширена с обществени трапезарии, като в момента има 180 в страната, но 
работят само зимата. 
Целта е, обясни Калфин, трапезариите да станат целогодишни, както и да се разшири обхватът на хората, които ги 
ползват. Понеже програмата е одобрена сега, имаше готовност да започне от другата зима, но правим всичко възможно 
да влезе в сила още от тази, заяви Калфин. 241 млн. лв. е бюджетът на оперативната програма. 
 
√ Всеки българин ще финансира бюджета с 4579 лева догодина 
"Касова бележка" със сметката, която ще плати всеки български гражданин през 2015 г. според разчетите в бюджет 2015 
г., представиха вчера експертите на Института за пазарна икономика Светла Костадинова, Десислава Николова и Петър 
Ганев. 
Тя показва, че догодина всеки българин трябва да извади от джоба си 4579 лв., за да финансира бюджета. Най-голямо 
перо е това за пенсии, помощи и обезпечения - 1577 лв. от всеки. За да подпомогне транспорта, съобщенията и 
земеделието, работещият българин трябва да задели 649 лв., а за издръжка на администрацията - 224 лв. (Виж вдясно) 
Икономистът Петър Ганев обърна внимание и на това, че натрупаният дълг в края на 2015 г. е 3418 лв. на всеки българин 
и ще се увеличи драстично, след като за 2014 г. 
Вече начисленият дълг на човек възлиза на 2500 лв. Отделно, българите трябва да покрият и плащанията по лихви, които 
ще струват 122 лв. на човек. Ганев пресметна, че само лихвените разходи са повече от това, която всеки от нас дава за 
култура, спорт и наука взети заедно и заяви, че така иска да развенчае мита, че дълговете са безплатни.  
Новият бюджет е на стагнацията и на раздутия дефицит, категорични бяха експертите.  
Според Десислава Николова тези, които са го подготвили, не са имали никакво намерение да спазват закона за 
публичните финанси, където е записано, че дефицитът не трябва да е над 2% от БВП, а ние превишаваме дори 
еврокритериите за дефицит до 3% от БВП.  
С орязване на разходи за заплати на администрацията и ограничаване на субсидиите за земеделци, БДЖ, Български 
пощи, може да имаме бюджет с дефицит 1,8%, заяви Николова. 
Петър Ганев подчерта, че у нас бюджетът и свързаните с него закони по-скоро пречат на икономическото развитие, 
отколкото да му помагат. Той посочи като примери за това увеличаването на минималните осигурителни прагове, 
продължаващите данъчни облекчения в туризма и земеделието, които определено дърпат икономиката ни надолу. 
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Според Светла Костадинова, трудовото законодателство също не е синхронизирано с днешните изисквания и бизнесът 
няма гъвкавост при наемане и освобождаване на хора.  
Ганев настоя дебатът за приватизацията да бъде възобновен максимално бързо, защото през последните години той е 
бил във фризера. Експертите на института припомниха още, че данък дивидент, който в момента е 5 % трябва да отпадне, 
а данъкът за едноличните търговци трябва да се намали от 15 на 10%, колкото е за всички останали.  
Анализаторите смятат, че през 2015 г. пред изпълнението на новия бюджет ще стоят предимно политически рискове. 
Според тях, нова смяна на властта ще е пагубна за държавните финанси, защото ще вдигне още и без това високия 
дефицит. 
 
√ Очакват и заемите да поевтиняват 
Отдръпване на хората от фирмите за бързи кредити ще продължи и догодина, сочат прогнозите на Кредит 
център. 
"Все по-често суми между 400 и 1000 лв. ще се теглят от банки, а към бързите кредити ще се обръщат главно клиенти, 
търсещи спешно малки суми до 300 лв.", смята шефът на Кредит център Тихомир Тошев. Общата прогноза на 
специалистите е, че конкуренцията на пазара ще донесе по-добри цени на финансовите инструменти и по- атрактивни 
кредитни продукти. 
Очакванията са лихвите по ипотечни заеми да паднат още - от сегашните 6-7% до 5,5-6,5% към края на 2015 
г.Бизнескредитите също ще намалеят още от 5-9% до 4,5-7,5%. Лихвите по потребителски заеми ще се понижат от 7-13% 
до 7-11%, като за хората с твърди доходи те ще са до 8,5%. Най-голямо търсене и догодина ще има на потребителски 
кредити в диапазона 30-50 хил.лв., с които най-често се доплаща при покупка на жилище. 
 
Вестник Труд 
 
√ Губим € 60 млн. за земеделие  
248 МЛН. EВРО СА ПОД ВЪПРОС 
България губи 60 192 412 млн. евро за земеделие от Евросъюза. Санкцията ще бъде обявена днес от главна дирекция 
"Земеделие", съобщи пред "Труд" аграрният министър Десислава Танева. От общата глоба 34 484 780 евро ще бъдат 
удържани за неправомерно изплатени евросубсидии за ниви. Останалите 25 707 632 евро са санкция по Програмата за 
развитие на селските райони. 
"Глобата от 60 млн. евро е окончателно решение, взето след обжалвания от България. Поискали сме изплащането й да 
стане разсрочено през следващите 3 години. Т.е. страната да получава с по 20 млн. евро по-малко пари за земеделие в 
този период. Вероятно ще получим разрешение", каза Танева. 
Санкцията за ниви е заради субсидирани парцели, за които при проверка на място е установено, че или не са 
обработвани, или по принцип не бива да се подпомагат. Нарушенията са в периода от 2010 до 2013 г. По програмата за 
селските райони глобата е за отпускано авансово финансиране по общински проекти, което надвишава разрешения от ЕС 
обем, който е до 50% от стойността на проекта. 
"Отделно от тази глоба, ЕК е предявила претенции по още 4 процедури, за общо 248 млн. евро. Те тепърва ще се 
обжалват, за тях няма наложена окончателна глоба", каза още Танева. Както "Труд" писа през април, от тази сума 120 
млн. евро са отново за аванси, платени по общински проекти през последното тримесечие на 2012 г., по време на 
предишния кабинет "Борисов". 
Друга претенция на Брюксел е за 96,88 млн. евро. Тя е заради прехвърлените в края на 2011 г. над 100 млн. евро от 
селската програма в Гаранционен фонд за фермерски кредити. От тях са усвоени само 10%. Отделни 4,5 млн. евро са за 
измами с проекти на млади фермери. Останалата част от общата сума е заради нередности по медийните договори. 
Санкцията ще се плаща разсрочено в следващите три години. 
 
√ В транспорта и комуникациите се търсят най-много кадри 
Компаниите от транспорта и комуникациите ще наемат най-много работници през първото тримесечие на 2015 г. Това 
показва проучване на консултантската компания „Менпауър” сред 751 фирми у нас. Дружествата в сферите финанси, 
застраховане, недвижими имоти, търговия също планират да разширят екипите си. Далеч по-песимистични са 
очакванията в енергетиката. 
Най-трудно ще се намира работа в туризма, строителството и добивната промишленост. В тези браншове компаниите, 
планиращи съкращения, са значително повече от тези, които ще търсят хора. 
Като цяло 13% от фирмите ще наемат служители. 8% смятат, че ще им се наложи да намалят персонала. Най-лесно ще се 
намира работа в София и Пловдив. 
 
√ 8000 младежи започват стаж с пари от ЕС 
Около 8000 младежи на възраст до 29 години ще могат да започнат 6-месечен стаж в частни компании от началото на 
2015 г., обяви социалното министерство вчера. Заплатите и осигуровките им ще се поемат от Европейския социален 
фонд. Това е първата стартираща схема от новия програмен период на оперативната програма ”Развитие на човешките 
ресурси” (ОПРЧР). Първоначално стажовете ще се финансират с част от авансовото плащане от 22 млн. лв., което 
България ще получи от Брюксел. 
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Заплатите на стажантите ще са равни на минималния осигурителен доход за съответната професия и икономическа 
дейност (около 400-500 лв. месечно). По данни на Агенцията по заетостта досега около 2500 компании са поискали да 
наемат 10 025 стажанти. Това означава, че парите няма да стигнат за всички. 
В бъдеще ще се отвори допълнителна стажантска европрограма, каза зам.-министърът на труда Зорница Русинова. 
Очакванията са, че до края на 2015 г. от новия период ще се отворят схеми за още 500 млн. лв. 
 
√ Пак сменят шефа на Сметната палата 
Подготвя се нова смяна на председателя на Сметната палата. Това става ясно от законопроект за одитиращата 
институция, внесен в парламента от група депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ. В 
текстовете е записано, че Народното събрание трябва да избере нов председател в срок до 1 месец след влизането в 
сила на закона. 
Сега шеф на Сметната палата е Лидия Руменова. Тя беше избрана от парламента за председател на институцията на 30 
април т.г. По принцип мандатът на шефа на палатата е 7-годишен. Управляващите обаче често заобикалят изискването 
чрез поправки в закона за Сметната палата. Руменова зае поста също по този начин на 30 април т.г. С гласуването на 
закона тогава беше отстранен нейният предшественик проф. Валери Димитров. 
Последните текстове, предложени от депутатите, предвиждат да бъде възстановена структурата на ведомството отпреди 
приетите промени в началото на годината. Така ведомството вече няма да се състои от председател и 8 членове, а освен 
шеф ще има само двама заместници. 
 
√ Приеха на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване 
Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Законопроектът беше 
приет със 115 гласа „За”, 42 депутати бяха „Против”,нямаше депутати, които се въздържаха. 
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. предвижда минималните месечни размери 
на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на 
съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица да е: на лица с доходи до 5400 лв. - 420 лв., при доходи от 
5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.; на лица с доходи от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв., а при доходи над 7500 лв. - 550 лв. 
Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители ще бъде 420 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход ще бъде 2600 лв., а 
минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност 
през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г. е 420 лв. 
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари до 30 юни е 154,50 лв. ,а от 1 юли до 31 
декември – 157,44лв. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 година ще бъде 7,20 лв. 
През 2015 година паричното обезщетение за отглеждане на малко дете ще остане 340лв. Еднократната помощ при смърт 
на осигурено лице е 540лв. 
Преизчисляването на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и 
при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за осигурените лица, става служебно до 30 юни на годината, 
следваща годината, за която се отнасят. За самоосигуряващите се лица преизчисляването става служебно до 30 юни на 
текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ ЕС реши да ускори енергийните връзки след спирането на "Южен поток" 
"Газпром" засилва отделите си за борсова търговия с газ 
"Трябва да открием алтернативи на "Южен поток", за да гарантираме енергийните доставки. Ключови проекти трябва да 
бъдат завършени колкото се може по-бързо", написа вчера в профила си в Twitter еврокомисарят по въпросите на 
енергетиката Марош Шефчович. Зам.-председателят на Европейската комисия за енергийния съюз участва в редовния 
съвет на енергийните министри от ЕС и в последвалата неформална среща на енергийните министри на държавите - 
членки на ЕС, свързани по някакъв начин с "Южен поток". 
В Брюксел за пръв път след обявения от президента Владимир Путин отказ на Русия от проекта се събраха министрите на 
енергетиката на България, Унгария, Словения, Австрия, Хърватия, Италия, Гърция и Румъния. На срещата не бе обявено 
присъствието на колегите им от две държави от ЕС, пряко свързани с проекта - Франция и Германия. Енергийни 
компании на тези страни контролират съвместно 30% от дружеството (други 20% са на италианската Eni), което трябва да 
положи тръбите в подводната част на проекта през Черно море между руския и българския бряг. Русия няма да участва, 
обяви в понеделник енергийният министър на федерацията Александър Новак, защото "не сме член на Европейския 
съюз", и добави, че Русия се подготвя да анулира междуправителствените споразумения за проекта. 
Какво решиха министрите 
До редакционното приключване на броя на "Капитал Daily" нямаше подробности за резултата от неформалната среща за 
"Южен поток". Но решенията на съвета на енергийните министри малко преди това ясно очертаха накъде върви ЕС. В 
официалното съобщение на първо място се казва, че "се потвърждава нуждата от ефективно и последователно 
прилагане на условията на Третия енергиен пакет от всички държави - членки на Европейския съюз, за да се гарантира 
задълбочен и пазарно ориентиран инвестиционен климат в целия ЕС в рамките на стабилна и прозрачна законова 
рамка". 
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Друго решение е за по-добър трансграничен енергиен обмен навреме да се приемат и прилагат законите и указанията за 
газ и електричество в ЕС, както и да се работи за "обща операционна рамка за ефикасно и недискриминативно 
използване и развитие на капацитета на тръбопроводите и електропреносните мрежи". 
Спешно трябва да се реализират проектите по Европейската стратегия за енергийна сигурност, за да бъде подсилен 
общият енергиен пазар, за което е нужно и ускоряване на разрешителните процедури за трансгранични проекти и 
осигуряване на европейско съфинансиране за тях. Освен това ще се пристъпи към преодоляване на енергийната 
изолация и интегрирането на най-отдалечените или недобре свързани части на енергийния пазар към европейските 
континентални мрежи чрез експлоатация на енергията от възобновяеми източници. Сред дузината решения е и 
потвърждението, че е "важно осигуряването на стабилни и конкурентни цени за енергията". 
Москва и Анкара започват преговори 
На този фон новият руски посланик в Унгария каза, че Русия не се е отказала от идея да построи газопровод до 
Югоизточна Европа въпреки спирането на проекта "Южен поток". Пред вестник Magyar Hirlap Владимир Сергеев казва, че 
"има шанс да снабдяваме региона и Унгария с газ чрез различни фокални точки и дори чрез връзка с бъдещата тръба до 
Турция". Първите разговори на турската и на руската делегация по рамковото споразумение за нова тръба се очаква да 
започнат още тази седмица и до края на годината да има приблизителна яснота за основните параметри в позициите на 
Москва и Анкара. 
Руски медии съобщиха, че "Газпром" ускорява разширяването на проектите си за собствени газови борси, като една от 
тях може да се появи в бъдеще в Турция, евентуално в близост на турско-гръцката или турско-българската граница, която 
е първата граница на ЕС по пътя на газа на запад. Това се разчита като завой към друг тип търговска политика – отказ от 
строителство на собствена инфраструктура на територията на ЕС (което се оставя в ръцете на Европа) и засилване на 
търговската инфраструктура по границите й. 
 
√ Износът към ЕС се забавя 
През септември статистиката отчита спад на експорта с 2.5% на годишна база 
Износът на България за страните от Европейския съюз (ЕС) запазва тенденцията си за плавно увеличение, като за 
деветмесечието на 2014 г. отчита ръст с 2.1% спрямо същия период на 2013 г. Увеличението обаче е по-малко от 
отчетения за периода януари-август ръст от 2.58%. 
От началото на годината за държавите - членки на съюза, са експортирани стоки на обща стойност 19.9 млрд. лв., 
показват данните на Националния статистически институт (НСИ) към края на септември. Вносът от ЕС също расте със 
сходни темпове – за деветмесечието с 2.8%, а общият обем достига 22.9 млрд. лв. 
Само за последния месец обаче износът се представя по-слабо в сравнение с година по-рано – експортът към ЕС за 
септември 2014 г. е на обща стойност 2.4 млрд. лв., което е с 2.5% по-малко от септември 2013 г. 
Най-съществено за деветмесечието е увеличението на износа в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход" (14.2%), а най-сериозно е свиването при секторите "Минерални горива, масла и подобни 
продукти" (20.1%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (20.0%), сочат данните на НСИ. 
Крехко нарастване 
Търговията с държавите от ЕС, които са основни партньори на България, запазва наблюдаваната от началото на миналата 
година тенденция на нарастване. Към пазарите в ЕС се насочват почти две трети (62.45% към септември 2014 г.) от 
експортираните от България стоки. Вносът от тях пък формира 60.74% от общия за страната. Фактор за постепенното 
ускоряване е започналото, макар и бавно, възстановяване на ЕС от рецесията. 
Същевременно данните на националната статистика сочат, че износът към някои от основните европейски партньори на 
България се забавя. Над 70% от експорта към ЕС се насочва към Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. 
Към края на деветмесечието обаче стойностните обеми на изнесените към Германия, Италия и Гърция стоки са под 
равнищата си от 2013 г., а увеличенията в посока Румъния и Франция са минимални (виж графиката). 
Забавянето може да се обясни с крехкото възстановяване на икономиките им. Според данните на Евростат към края на 
третото тримесечие БВП на Италия се свива на годишна база (-0.5%), а на Германия (1.2%) остава под средното за 
еврозоната и за ЕС като цяло. В началото на месеца германската централна банка понижи прогнозата си за растежа на 
германската икономика заради неравномерното и крехко възстановяване на страните от еврозоната, както и заради 
продължаващото напрежение в Украйна. Дни по-рано Европейската централна банка също ревизира очакванията си за 
възстановяването в еврозоната в посока надолу. 
Двуцифрени темпове 
По-съществено е нарастването на износа към Белгия, който се е увеличил с над 60% от началото на годината спрямо 
деветмесечието на 2013 г. и към края на септември 2014 г. достига 1.34 млрд. лв. По данни на Министерството на 
икономиката и енергетиката обаче износът на България към страната е главно на непреработени суровини, докато към 
пазарите в Германия, Франция и Италия се експортират продукти с по-голяма добавена стойност за българската 
икономика. 
Износът за по-малките европейски пазари като цяло се представя по-добре, като от началото на годината в 10 от тях се 
наблюдават двуцифрени, а в посока Финландия и трицифрен (103.23%) темп на повишение. Нарастването е с близо 90% 
към Хърватия и с над 50% в посока Малта. Експортът за Кипър и Швеция се увеличава с по малко над 30% за 
деветмесечието, а за Чехия, Унгария, Словения, Литва и Ирландия – с по около 10-15%. 
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√ ИПИ направи алтернативен бюджет с дефицит до 1.8% от БВП 
Фокусът трябва да е върху овладяване на прекомерния дефицит, децентрализация и развитие на регионите, както и 
реформа в здравеопазването 
Бюджетният дефицит на касова основа (реално постъпили и похарчени средства) през 2015 г. може да бъде и 1.8% от 
прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това е записано в алтернативния държавен бюджет, който Институтът за 
пазарна икономика (ИПИ) изготви за 12-та поредна година. Отрицателното салдо по консолидираната фискална 
програма (КФП) може да намалее до 1.473 млрд. лв., докато в бюджета, който беше приет на първо четене от Народното 
събрание, е записано, че "дупката" в края на годината ще бъде 2.489 млрд. лв. 
С "паралелния" бюджет икономистите от ИПИ се опитват да покажат, че е възможна различна фискална политика, която 
залага на стабилни публични финанси, реформи и растеж. Той се фокусира върху овладяване на прекомерния дефицит в 
публичните финанси, децентрализация и развитие на регионите, както и реформа в здравеопазването. "За съжаление 
някои от мерките, които сме предложили сега, присъстват повече от 10 години. Има и неща, които се случиха – например 
въвеждането на плоския данък, но се забелязва едно запазване на статуквото", коментира икономистът Петър Ганев. 
Бюджетни проблеми 
Икономистите на ИПИ са на мнение, че липсват политики в бюджета, които в крайна сметка да доведат до реални 
реформи. Според Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ, оправданието на Министерството на финансите с 
липсата на време е неоснователно. "Основното ядро в сегашното правителство са специалисти и имат опит в 
управлението. И въпреки закъснението би трябвало да могат да представят един реален бюджет, с визия", смята  тя и 
добавя, че доводът със закърпването на ситуацията сега, а реформите – догодина, не върви. 
"През тази година нито бяхме в рецесия, нито излизахме от кризата. Почти необяснимо е защо изтървахме бюджета. 
Единственото обяснение е желанието да се развърже кесията", коментира икономистът Десислава Николова. Тя 
припомни, че българският дълг може и да не е на някакви високи за Европа нива, но Румъния стигна до искане на спешно 
външно финансиране при съотношение дълг/БВП от 20%. "За три години ние успяхме да удвоим нашия дълг. Тъй като 
през следващите години ще продължим да трупаме дефицити, реално няма как да намалим дълга си", смята тя. 
"Ако гледаме данните за дълга и дефицита, изглежда, че 2014 г. е по-тежка година от 2009 г., когато започна кризата", 
коментира Петър Ганев. Той припомни, че ако се изпълнява тригодишната бюджетна прогноза, това означава България 
да остане още 4 години в дефицит, а общо периодът на харчене над произведеното ще надхвърли 10 години. Според 
него поемането на все повече дълг не е толкова безобидно, тъй като лихвените плащания през следващата година вече 
приближават 1 млрд. лв. 
Нарушение на закона 
Според  Десислава Николова внесеният от Министерството на финансите бюджет нарушава Закона за публичните 
финанси по няколко начина. На първо място, законът беше нарушен от гледна точка на сроковете. По-важното обаче е, че 
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се нарушават фискалните правила, приети в началото на 2013 г. и влезли в сила от 1 януари 2014 г. С дефицит над 2% 
през 2015 г. и 2016 г. се нарушава Пактът за фискална стабилност, а в представената тригодишна средносрочна прогноза 
е записано, че бюджетът ще започне да изпълнява закона едва през 2017 г. "Може би обяснението за тези законови 
нарушения са свързани с факта, че не са разписани санкции в закона и това дава възможност да се игнорират", смята 
Николова. Според нея заложената консолидация в размер на 0.5 пр. пункта на година е притеснителна и правителството 
трябва да си постави по-амбициозна цел. 
Акценти от алтернативен бюджет 2015 
- Премахване на данък дивидент (сега 5%), данък лихва (заложен 8%) и други неефективни данъци (например върху 
наследствата) 
- Намаляване на данъка върху ЕТ до 10% (сега 15%), ограничаване на данъчните преференции и по-конкретно 
облекченията за земеделци, ваучерите за храна и преференциалния ДДС за туризма 
 - Постепенно покачване на акциза върху цигарите още от 2015 г. чрез акцизен календар за периода 2015 - 2018 г. 
- Приватизация на закъсали държавни компании (БДЖ, "Български пощи"), преглед на управлението на държавната 
собственост и отключване на "мъртвия" публичен капитал 
- Свиване на текущите разходи (за заплати и текуща издръжка) в публичния сектор с 10% спрямо планираното – 
единствено разходите за образование остават непроменени 
- Фискална децентрализация – прехвърляне на 1/5 от приходите от подоходния данък към общините 
- Здравна реформа – разбиване на монопола на НЗОК и пренасочване на 2 процентни пункта от здравната вноска към 
избран частен здравен фонд 
- Преосмисляне на регулациите на пазара на труда и реформа в пенсионното дело 
- Премахване на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове; без промяна на максималния 
осигурителен доход и съответно на максималната пенсия 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Павлова: Типови документи за по-малко грешки при обществени поръчки 
Всичко е в нашите ръце да няма нулева година, каза регионалният министър 
Пловдив. Типова документация в рамките на Закона за обществените поръчки ще предпазва бенефициентите от грешки 
при тръжните процедури. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в 
Пловдив на ХV заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма "Регионално развитие" в периода 2007-
2013, последвано от първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата - приемник - "Региони в растеж" 2014-
2012 година. 
В момента се работи по изготвянето на такива документи, заедно с Томислав Дончев, вицепремиер и министър на 
европейските фондове и икономическата политика, както и с браншовиците, в частност Камарата на строителите, каза 
Павлова, цитирана от "Фокус". По видовете услуги, касаещи възлагането на поръчки по проектите, ще бъдат въведени 
стандартни типови документи с изисквания, критерии и методика за оценка и типови договори с изпълнителите. "Точно в 
това отношение нашите бенефициенти сега търпят най-големи критики и затова се нанасят големи финансови корекции", 
каза министър Павлова. По думите й, това ще улесни бенефициентите - реши проблема с обжалванията и ще намали 
финансовите корекции. Типовата документация ще бъде регламентирана чрез Наредба в рамките на ЗОП. Очаква се 
Наредбата да е факт през 2015 година. 
Според Лиляна Павлова, при управляването на милиарди левове от оперативните програми трябва да бъдем много 
внимателни, за да не ги губим. Павлова съобщи още, че ще бъде използвана методиката на плоската финансова 
корекция при проектите с установени нередности, които са 33. Указанията на ЕК казват, че могат да се нанасят от 5%  до 
25% финансова корекция, за да се изчисти тяхната грешка. Пред министерството и управляващия орган са стояли две 
възможности. Едната е да бъде проверен всеки един проект, което ще отнеме между 6 месеца и година, а време няма. 
Другата е да бъдат преизчислени грешките върху всичките останали за изпълнение проекти и да се усредни стойността 
на санкцията, което ще е около 10%, за да е изчистена системата от грешки, каза Павлова. 
Бюджетът по ОП „Региони в растеж" за следващия програмен период е същият - 3 милиарда и 100 милиона лева. "Всичко 
е в наши ръце, за да направим така, че да не се окаже 2015 година нулева", каза Павлова. Усилията трябва да са насочени 
към това през пролетта да се приключили преговорите по програмата и паралелно с това да бъдат одобрени договорите 
на бенефициентите. Да се подготвят тръжните документи, да се обявят тръжните процедури и да се стигне до договори с 
изпълнителите. С добра координация и мобилизация някои от договорите трябва да за започнали изпълнение още през 
лятото на 2015. 
С кратък филм за остров "Света Анастасия" бивш "Болшевик", превърнат чрез проект на ОП " Регионално развитие" в 
туристически рай, започна днешното заседание, предаде БГНЕС. На откриването присъстваха освен министър Лиляна 
Павлова, представители на Европейската комисия, на сдружението на общините, на министерства - бенефициенти. 
751 са завършените проекти по тази програма, спрените плащания по нея през изтичащата 2014 създадоха риск от 
бюджета за следващия период да бъдат извадени неразплатените средства. През ноември те бяха 106 млн., сега са доста 
по-малко, каза министър Павлова, но не пожела да посочи точната сума до момента. 25 са високорисковите проекти, за 
които бяха предвидени 380 млн. лв., сред тях е Северната скоростна тангента на Околовръстното шосе в София. Парите 
ще бъдат разпределени за резервни проекти, чийто списък се одобрява днес от комитета. Става дума за проекти във 
висока степен на готовност за кандидатстване и дори изпълнение в областите градска среда, градски транспорт, 
допълнително медицинско оборудване за онкологични лечебни заведения и социални жилища. 
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Още едн съществено нововъведение ще улесни работата по новата програма - за разлика от първата програма, вече 
няма да има конкуренция сред общините. Преди старта още ще е ясно коя община за колко средства и за какви проекти 
може да кандидатства. 
 
Вестник Сега 
 
√ Догодина хазната ще натовари всеки българин с 8000 лева 
През 2015 г. бюджетът ще похарчи за плащане на лихви по държавните заеми повече, отколкото за наука, култура и 
спорт, взети заедно 
През 2015 г. държавата ще стовари върху всеки българин около 8000 лева задължения. Това изчисли Институтът за 
пазарна икономика в анализ на бюджета за догодина, който вече бе приет в парламента на първо четене. През идните 12 
месеца правителството ще вземе от всеки данъкоплатец средно по 4579 лева под формата на данъци, такси, глоби и 
лихви, за да подсигури разноските на хазната. А освен това в края на 2015 г. всеки от нас - от бебето до бабата - ще носи 
на плещите си и 3418 лева държавен дълг, който ще трябва да се погасява през следващи години. Сметката е още по-
стряскаща за работещите, които реално изнасят основната данъчна тежест. В момента заетите в България са около 3 
милиона.  
В разбивката на държавните разходи, направена от ИПИ под формата на касов бон, който правителството сервира на 
данъкоплатците, най-огромна е сумата за пенсии, социални помощи и обезщетения. Социалната политика, която 
възнамерява да провежда правителството догодина, ще струва по 1577 лева на всеки български гражданин. Разходите за 
здравеопазване също са впечатляващо число - по 542 лева на човек. За образование всеки от нас ще даде средно 425 
лева догодина. Почти толкова - 410 лева на калпак, е сумата на разноските за отбрана и сигурност, които ще 
финансираме с данъците си. 
Сметката на ИПИ показва също, че догодина разходите за лихви по държавните дългове ще са почти 5 пъти повече от 
бюджета, отреден за наука. За лихви по външни и вътрешни заеми ще отидат по 122 лева от приноса на всеки 
данъкоплатец към хазната, докато за наука, култура и спорт, взети заедно, ще бъдат похарчени по 103 лева. В същото 
време за издръжка на администрацията ще дадем по 224 лева. 
Според авторите на анализа гласуваният на първо четене проект за 2015 г. е бюджет не на реформите, а на стагнацията. В 
него няма заложени промени в разходните политики, липсват и амбициозни мерки за повишаване на приходите, а 
планираният 3% дефицит е грубо нарушение на Закона за публичните финанси, който забранява бюджетната "дупка" да 
превишава 2% от брутния вътрешен продукт. В закона обаче не са предвидени санкции за погазването му. 
Според икономистите от ИПИ бюджет 2015 би могъл да влезе в далеч по-добра форма - но с решителни мерки, някои от 
които са доста непопулярни. Сред тях е намаление с 10% на заложените в проекта на правителството разходи за заплати 
и издръжка на публичния сектор (без образованието). Не става дума за поголовно рязане на пари с 10%, а за съкращения, 
основаващи се на сериозен анализ на функциите на всяко ведомство. В последните месеци имаше много обществени 
поръчки за изготвяне на такива функционални анализи в различни сфери, нека сега ги използват и да направят 
здравословни съкращения, поясни Петър Ганев от ИПИ. В пакета от мерки, които икономистите предлагат, са още 
премахване на националните плащания и субсидии за земеделските производители, които получават щедро европейско 
финансиране, приватизация на закъсали държавни компании като БДЖ, подобряване на управлението на държавни 
сгради и терени чрез продажбата им и чрез осъвременяване на наемите за тях. 
От ИПИ смятат, че общините трябва да получават една пета от подоходния данък на физическите лица, което ще увеличи 
възможностите им за инвестиции с общо 550 милиона лева на година. Предлагат монополът на НЗОК да бъде разбит, 
като два от осемте процента здравна вноска отиват в частен здравен фонд, който сами да си избираме. И настояват 
управляващите да престанат да си играят с издръжливостта на българския бизнес, като "спускат" минимални заплати, 
прагове и тавани за осигуряване. С тази груба административна намеса проблемите със заетостта и безработицата ще се 
задълбочат, предупреждават от ИПИ. От института смятат, че при спадаща заетост и растящ брой безработни с ниска 
квалификация е лудост да се вдига минималната работна заплата, а точно това се предвижда за догодина. 
В данъчната сфера икономистите от години препоръчват: премахване на данък "дивидент" (5%), премахване на данък 
"лихва" (8%), намаление на данъка за едноличните търговци от 15% на 10%, ограничаване на данъчните преференции - 
като облекченията за земеделци, ваучерите за храна, намаления ДДС за туризма (8% при стандартна ставка 20%). 
С мерките, предлагани от ИПИ, бюджетните разходи могат да бъдат намалени с близо 1.5 милиарда лева, а дефицитът да 
се свие с около милиард лева, така че да се сведе под 2% от БВП. 
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√ ГЕРБ може и да склонят на 2 месеца увеличение на пенсионната възраст 
Депутатите на Бойко Борисов няма да подкрепят увеличаването на периода за смятане на майчинството 
ГЕРБ са склонни да се откажат от собствената си пенсионна реформа за нарастване на възрастта и стажа с по 4 месеца за 
трета категория труд и да приемат предложението на социалния вицепремиер Ивайло Калфин за по-плавно увеличение - 
с по 2 месеца от 1 януари. 
"Промени между първо и второ четене ще има със сигурност. Ако разчетите на актюерите на НОИ ни убедят, че 
предложението за два месеца не влияе много върху приходите, сме склонни да го обсъждаме", коментира пред "Сега" 
Светлана Ангелова от ГЕРБ. Менда Стоянова обясни само, че това ще е решение на работна група от депутати в 
социалната комисия и експерти. Според разчетите на НОИ ще се спестят 45 млн. лв. само за 2015 г., ако се приеме 
увеличението с по 4 месеца. Управителят на НОИ Бисер Петков обясни, че ако стъпката е с два месеца, то спестените 
пари ще са наполовина. При замразяване на възрастта и стаж това би струвало 30 млн. лв. и 13 хил. нови пенсионери. 
От Реформаторския блок все още нямат позиция за увеличаването на възрастта и стажа, защото не били обсъждали 
въпроса. Вчера проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване бе приет на първо четене в зала с гласовете 
на ГЕРБ, РФ и АБВ - със 115 гласа "за" и 41 "против". Радан Кънев от Реформаторите заяви, че е съгласен, че стъпката с 4 
месеца е "много смела". От АБВ заявиха, че ще подкрепят между двете четения по-плавната стъпка за възрастта и стажа. 
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"През следващата година ви моля да няма увеличение на възрастта, защото тя е достатъчно увеличена, съобразявайте се 
с демографската картина в България. Трябва да предложим график във времето, който да бъде подкрепен от всички 
политически сили", коментира Хасан Адемов от ДПС. "Механичното увеличаване на възрастта и стажа не е реформа, то е 
без обосновка и обяснение. И хората на труда не са съгласни, синдикатите ще протестират, вие сте сами - без министъра 
и без гражданите", заяви Мая Манолова (БСП). 
Калфин обясни, че ще се опита да убеди социалните партньори и партиите да подкрепят увеличението с по два месеца. 
Той предупреди, че ако не се постигне широко съгласие за тази стъпка, то стъпката ще е с по 4 месеца, както е според 
закона в момента. Калфин не се е отказал да предложи и ранно пенсиониране за хората, на които не им стига възраст за 
пенсия. Идеята е при недостигащи до 12 месеца до възрастта за пенсия, хората да могат да се пенсионират, като ще 
получават с по 0.4% по-ниска пенсия за недостатъчните месеци. Мярката ще е насочена към хора в предпенсионна 
възраст без работа и ще е въпрос на избор. Според разчетите на НОИ това би струвало около 20 млн. лв., но според 
Калфин ефектът може да е дори под 10 млн. лв. Вицепремиерът заяви, че лично подкрепя криминализирането на 
умишленото укриване на осигуровките. Това е идея на синдикатите, които те опитват да прокарат от години. 
През 2015 г. вицепремиерът ще търси дългосрочен план за пенсионната реформа, като най-вероятно ще предложи да се 
подпише споразумение между правителството и социалните партньори. Възраст за полицаи, военни и магистрати трябва 
да има, дали от 2016 или по-нататък, категоричен е Калфин. Освен това трябва да започне да нараства и възрастта в 
тежките категории труд, защото това е без алтернатива. Целта е работещите тежък труд от първа категория да се 
пенсионират осем години по-рано от трета категория, а втора - три години по-рано. Това са сроковете, според които е 
разчетено професионалните фондове да плащат ранните пенсии на тези групи. 
Със сигурност периодът за изчисляване на майчинството няма да бъде увеличен от 18 на 24 месеца, както предлага 
финансовото министерство. Светлана Ангелова обясни пред "Сега", че ефектът от тази мярка е едва 6 млн. лв., заради 
което не си струва да се създава напрежение сред майките и ГЕРБ ще предложат отмяна на идеята. 
ЗА МЛАДЕЖИ 
Първата схема у нас, която ще се финансира с европейски средства, ще е за безработните младежи до 29 г. - за работа 
или чиракуване. Това ще се случи до края на януари, като около 8000 млади хора ще започнат работа или стаж, разясни 
Калфин. Програмите за подпомагане на най-бедните и "Човешки ресурси" бяха одобрени миналата седмица от ЕК. ОП 
"Развитие на човешките ресурси" е с бюджет от 2.136 млрд. лв., от които 300 млн. лв. са националното съфинансиране. 
Акцент ще са младежите, трайно безработните и хората над 50 години. 726 хил. българи ще могат да се възползват от 
средствата по оперативната програма за седем години, или всеки десети ще е бенефициент. На човек се падат по 3000 
лв., обясни Калфин. Пакетите с храна най-вероятно ще бъдат раздадени до края на зимата, защото тепърва ще се прави 
обществена поръчка за изпълнител. Досега те се раздаваха до декември. 
 
√ 13% от работодателите планират нови работни места от 2015 г. 
Най-голямо раздвижване ще има при големите и най-малките фирми 
Българските фирми ще останат консервативни по отношение на наемането на нов персонал в началото на следващата 
година, но пък по-рядко ще прибягват към съкращения. Намерения за наемане на нов персонал са изразили 13% от 
фирмите, включени в обзорното проучване на "Менпауър" за нагласите на работодателите за заетостта през първите три 
месеца на следващата година. Това е увеличение с два процентни пункта спрямо изминаващите три месеца. 
В изследването са участвали 751 фирми от десет сектора в пет региона - Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна. Най-
оптимистично настроен е бизнесът в Пловдив с нетна прогноза от 14% увеличение на персонала (при взети предвид 
намерения за съкращения). Следва София с 13%. Русе и Варна очакват 11% ръст на наетия персонал, а Бургас са най-
големи песимисти и очакват скромен ръст от 2%. "Има повишение в нивото на наемане. В Смолян, германската компания 
"Костал" обяви, че ще наеме до 300 души", даде пример Надя Василева, която е управляващ директор на "Менпауър" у 
нас. 8% от анкетираните работодатели възнамеряват да намалят персонала във фирмите си през периода януари-март 
2015 г., което е намаление с 2 процентни пункта спрямо изминаващото тримесечие. 79 на сто нямат намерения да правят 
промени в състава на персонала. Така общата нетна прогноза за заетостта (сумата от негативните и позитивните нагласи 
на бизнеса) са за ръст от 5% през първото тримесечие на следващата година. 
Най-много назначения се предвиждат в големите фирми, които имат над 250 служители. В тях нетната прогноза за 
увеличение на заетостта е 18%. Стабилен ръст обаче се очертава и при микропредприятията с по-малко от десет души 
персонал, където се очаква 11% повишение на заетостта. В сравнение с изминаващото тримесечие всички категории 
фирмите очакват увеличение, но най-голям е ръстът именно при най-малките фирми - 7 процентна пункта. Спрямо същия 
период пък на м.г. има подобрение с 11 пункта при тези фирми. 
По сектори най-голям оптимизъм има в сферата на транспорта и комуникациите, където се очаква наетият персонал да 
се увеличи с 19%, както и във финансите и бизнес услугите - 17%. В производството и търговията на едро и дребно също 
се очаква увеличение на наетия персонал - 13%, а в хотелиерския и ресторантьорския бизнес - 8 на сто. Най-слабият темп 
на наемане се очаква в сектор строителство, за който зимата не е силен период - 3%. 
ОПТИМИЗЪМ 
"Прогнозата е обещаваща, особено за младите безработни", коментира още Василева. "В публичния сектор има много 
програми, които стимулират и работодатели, и студенти. За програмата "Младежка заетост" се говори за 10 000 обявени, 
налични работни места за млади безработни. Друга програма e "Старт в кариерата", за която са кандидатствали около 
3000 млади безработни. Най-после забелязваме и програми за заетост на по-възрастни хора. Тези програми 
представляват усилие за справянето с проблем, който се простира в цяла Европа", обясни тя. 
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√ Кандидатстваме само с 18 проекта за парите по плана "Юнкер" 
България дава сравнително скромна заявка за парите от инвестиционния план, обявен неотдавна от председателя на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. В доклад на ЕК и Европейската инвестиционна банка работната група по 
инвестициите представи вчера около 2000 проекта на стойност 1.3 трилиона евро, които биха могли да се ползват от 
новата схема за финансиране. В плана "Юнкер" първоначално са заложени 315 милиарда евро. 
Страната ни е представила 18 проекта. Сред тях са серия далекопроводи към Гърция и към Румъния, програмата за 
енергийна ефективност на жилищата, ремонт на жп линията Русе - Варна, който ще позволи по-висока скорост, 
модернизация на жп линията Варна - Синдел. Има и проект за затваряне и рекултивация на 9 стари общински сметища, 
както и за иновативни технологии за оползотворяване на отпадъците за три регионални депа. В понеделник 
регионалният министър Лиляна Попова обяви и три скоростни пътя: София - Калотина, София - Видин и Велико Търново - 
Русе. Общата стойност на проектите според министъра е около 3 милиарда евро. 
Работната група се фокусира върху проекти в области като знания, иновации и цифрова икономика, енергиен съюз, 
транспортна инфраструктура, социална инфраструктура и природни ресурси и околната среда. От ЕК обявиха още, че се 
анализират инвестиции, свързани с малките и средните предприятия - гръбнака на икономиката на ЕС за създаването на 
работни места, иновации и растеж. 
В проектите са например идеята за вълнолом за пристанищния град Валета в Малта и разширяване на летището в 
германския град Франкфурт. Отделно от националните проекти, изпращани от правителства, в доклада са вписани и 
трансгранични проекти в областта на научните изследвания, транспорта, енергетиката - като проект за 400 милиона евро 
за безпилотни летателни апарати. 
Според заместник-председателя на ЕК Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, икономическия растеж, инвестициите 
и конкурентоспособността, докладът показва, че има огромни инвестиционни нужди и жизнеспособни проекти, които 
биха могли да вдигнат икономическия растеж и да се отворят повече възможности за работа в Европа.Тепърва предстои 
да се направи оценка на проектите и да бъдат избрани тези, които са икономически жизнеспособни и могат най-добре 
да насърчат конкурентоспособността на европейската икономика, обясни президентът на европейската инвестиционна 
банка Вернер Хойер. 
 
√ Готви се ускорен строеж на газови връзки със съседите 
България ще си сътрудничи с Гърция и Румъния за развитието на регионална инфраструктура за природен газ, съобщи 
Медиафакс.Трите страни подписаха споразумение за това на вчерашната среща в Брюксел, на която основна тема бе 
спреният проект "Южен поток". Русия не участва в срещата. Парафирането на документа идва на фона на безуспешните 
към този момент усилия на страната ни да изгради газови връзки с Гърция и Румъния. Все още не е изградена и тръбата 
към Сърбия, а в най-голям застой е газовата връзка с Турция. 
Темата "Южен поток" започва да отстъпва на т.нар. "Южен газов коридор" от Каспийския регион. Първите количества газ 
по него трябва да постъпят към Европа през 2019 г., обяви вчера европейският комисар по делата на Енергийния съюз 
Марош Шефчович. По думите му концепцията за "Южния газов коридор" се превръща в приоритетна след отказа на 
Русия от "Южен поток". "ЕС ще активизира строителството на газопроводи с местно значение в Южна Европа", обобщи 
Шефчович. Възможностите за допълнителни инвестиции в газовата инфраструктура също трябвало да бъдат проучени. 
"Русия не се е отказала от изграждането на тръбопровод, с който да доставя газ в Югоизточна Европа, въпреки провала 
на проекта "Южен поток", предизвикан от съпротивата на ЕС", коментира новият руски посланик в Унгария Владимир 
Сергеев. В свое интервю той заявява, че планираният през Турция маршрут може също да обслужва и Централна, и 
Източна Европа, включително Унгария, която ползва предимно руски газ. Прекратяването на проекта "Южен поток" 
създаде проблеми на Унгария, която сближи доста отношенията си с Москва въпреки възраженията на Запада заради 
кризата в Украйна, пише "Ройтерс". Вчера бяха подписани и пакет споразумения, според които "Росатом" ще изгради 
нови два ядрени реактора в унгарската централа "Пакш". 
 
Вестник Монитор 
 
√ По предложение на социалното министерство: Година по-рано в пенсия орязва парите с 4,8% 
Безработните ще излизат в заслужена почивка при недостигаща възраст 
Предсрочно излизане в заслужена почивка за безработните в предпенсионна възраст, предлага социалният министър 
Ивайло Калфин. “Става дума само за недостигаща възраст, защото има достатъчно начини за придобиване на недостигащ 
осигурителен стаж”, уточни той. Недостигащият срок, който хората ще могат да “прескочат”, е до 1 година, като за 
всеки липсващ месец пенсията ще се намалява с 0,4%. Това означава, че тези, които се възползват от възможността и 
излязат в заслужена почивка 12 месеца по-рано, ще получават пенсии с 4,8% по-малко до достигането на определената 
възраст. 
Според вицепремиера по социалната политика тази мярка би струвала на НОИ не повече от 10 млн. лв. годишно. 
МТСП ще настоява необходимата поправка да бъде заложена в НС между първо и второ четене на проектозакона за 
държавното обществено осигуряване. Заедно с това ще бъде предложено и увеличение на пенсионната възраст с 2 
месеца вместо с 4, както предлага МФ. “Увеличението с 2 месеца дава възможност за една по-плавна и предвидима 
пенсионна система”, обоснова се зам.-министърът на труда и социалната политика Николай Николов. Калфин уточни, 
че предложението за по-плавно нарастване на пенсионната възраст трябва да бъде прието заедно с други дългосрочни 
промени в системата. Според него в бъдеще трябва да се реши проблемът с пенсионната възраст на категорийните 
работници и откъде ще се изплащат пенсиите им. И през 2015 година възрастта за работещите в първа и втора категория 
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труд ще бъде замразена. Според Кодекса на труда от 2016-а годините и стажът за излизане в заслужена почивка за 
миньорите и летците 
ще се увеличават с по 6 месеца 
за да се намали разликата спрямо третата категория. Освен това трябва да бъде решен и въпросът откъде ще се изплащат 
парите за старини – от НОИ или от професионалните пенсионни фондове. Сега разликата между най-масовата и първа 
категория труд е 11 години, а според разчетите професионалните фондове ще изплащат парите на миньорите по 8 
години. Така ако изплащането на парите за старини се поеме от фондовете, това може да доведе до дупка от 3 години, в 
които възрастните може да не получават пари, докато не достигнат общата възраст и НОИ не започне за осигурява 
пенсиите им. 
 
Вестник Преса 
 
√ След замразяването на "Южен поток": "Южен газов коридор" става приоритет на ЕС 
Очаква се първите количества газ от Каспийския регион да потекат към Брюксел през 2019 г. 
ЕС ще активизира строителството на газопроводи с местно значение в Южна Европа , заяви европейският комисар по 
енергийния съюз Марош Шефчович, предаде ТАСС. 
 „ЕС ще активизира строителството на газопроводи с местно значение в Южна Европа за нейното съединяване с 
енергийните системи с останалите страни в ЕС в рамките на енергетическата концепция за „обединена Европа”. Ние 
също така трябва да проучим възможностите за допълнителни инвестиции в тази инфраструктура”, заяви Шефчович.  
По негови думи след замразяването на "Южен поток", приоритетен за Брюксел проект става Южния газов коридор, който 
трябва да снабдява ЕС с газ от Азербайджан. Според Шевчович първите количества синьо гориво от Каспийския регион 
трябва да постъпят в Европа към 2019 година 
Съветът на енергийните министри от страните на ЕС потвърди на днешното си заседание необходимостта такива значими 
проекти на ЕС като "Южен поток" да отговарят на законодателството на Евросъюза. 
"Кратката размяна на мнение по време на заседанието по този въпрос показа, че е много важно за ЕС е съответствието на 
проекти от такъв мащаб със законодателството на ЕС", посочи Шевчович. 
От името на Еврокомисията той призова да се търси алтернатива на "Южен поток", за да се гарантира сигурността на 
енергодоставките. 
"Ще обмислим да създадем пилотен комитет, който да установява и да разрешава" евентуалните проблеми, които ще 
създаде изграждането на "Южния коридор", заяви Марош Шевчович. 
"Азербайджан и Турция поискаха от нас" тази инициатива, за да се уверят, че Европа дава своя принос за развитието на 
проекта, каза Шевчович. Баку и Анкара предоставили "твърди уверения" относно волята си да изпълнят проекта, който 
трябва да пренася газ до европейските граници до 2020 г.", допълни той. 
Вчера Шевчович е говорил по въпроса с турския енергиен министър, а Анкара е ухажвана от Москва да гарантира 
транзита на руски газ след спирането на "Южен поток". Гърция, България и Румъния са уведомили Комисията, че са 
готови да развиват проекта "Южен коридор" чрез "вертикална връзка", допълни еврокомисарят. 
Проектът ще "предложи разнообразяване на маршрутите и източниците" на доставки, което стана приоритет за ЕС след 
влошаването на отношенията му с Русия заради украинската криза, каза още той. "ЕС трябва да засили диверсификацията 
не само на маршрутите, но и на източниците на енергия", заяви от своя страна италианският държавен секретар Клаудио 
Де Винченти, чиято страна е ротационен председател на ЕС. "Южният коридор е част от ключовите проекти в този 
смисъл", допълни той. 
 
√ България, Румъния и Гърция ще изграждат инфраструктура за газ 
През февруари 2011 г. Европейският съюз взе решение всяка държава – членка да има най-малко два източника на 
природен газ и електроенергия до 2014 г. като компенсация при евентуално прекъсване на доставките от Русия. 
България, Гърция и Румъния са информирали заместник-председателя на Европейската комисия, че смятат да построят 
така наречения “вертикален газов коридор”. Това съобщи в Брюксел еврокомисарят Марош Шевчович преди срещата 
между представители на осемте държави, през които беше планирано да преминава “Южен поток”. 
Една от първите стъпки за създаването на този коридор ще бъде интерконекторна връзка, която да пренася природен газ 
от Гърция към България и оттам към Румъния и Сърбия. Шевчович заяви, че e много важно проект от мащаба на “Южен 
поток” да съответства на европейските закони. Той добави, че Европейската комисия е научила за спирането му от 
медиите, като не е имало официално съобщение от Русия. Преди началото на редовния съвет по енергетика германският 
министър на енергетиката Зигмар Габриел изрази надежда, че “Южен поток” може да бъде възстановен, след като се 
успокоят отношенията между Русия и Украйна. 
Договорът беше подписан от министрите на енергетиката на трите държави. 
През февруари 2011 г. Европейският съюз взе решение всяка държава – членка да има най-малко два източника на 
природен газ и електроенергия до 2014 г. като компенсация при евентуално прекъсване на доставките от Русия. 
Румъния все още няма връзка с газовата мрежа на България, макар че от години има проект за изграждането на 
газопровод между Гюргево и Русе. Газопроводът, чиято стойност възлиза на около 24 милиона евро, трябва да бъде 
завършен до 2016 г. 
Румънската газопреносна система е свързана с тези на Унгария и Молдова. При евентуално спиране на вноса от Русия 
обаче, няма да може да компенсира загубите чрез тези връзки, тъй като от Унгария се внасят незначителни количества 
газ, а газопроводът с Молдова е предназначен за износ. 
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Междувременно стана ясно, че страните по "Южен поток" няма да получат компенсации заради спирането му. 
 
√ Анализ, представен на премиера, разкрива: "Южен поток“ е изгоден само при 100% руски газ 
Държавният БЕХ – без дивидент от тръбите до 2023 г. 
Смесената компания „Южен поток България“ ще бъде на печалба само ако целият капацитет на газопровода от 63 млрд. 
куб. м се запълва 100% от руския концерн „Газпром“. 
Ако някакъв дял бъде отделен за транспортиране на гориво от друг доставчик, тръбите ще носят загуба. Това показва 
съвместният анализ на енергийното и икономическото министерство, с който „Преса“ разполага. Документът е 8 
страници с таблици. Прилагането на Третия енергиен либерализационен пакет към газопроводите в ЕС обикновено е 
свързано с освобождаването на 50% от капацитета за потенциални доставчици. Ако това се случи с „Южен поток“, 
смесената фирма ще е на загуба между 12 млн. евро и 580 млн. евро годишно за периода от 2016 до 2040 г. 
Тревога сред експертите са събудили и някои предложения от руска страна, които са работни документи и не са 
оформени като договори. Едното е искане до 2023 г. акционерът „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) да не получава 
дивиденти, а в периода 2023-2040 г. да взема само по 65 млн. евро годишно, или общо 1,252 млрд. евро. От друга 
страна, средният размер на годишния данък печалба за периода се предвижда да бъде 31 млн. евро, или общо 831 млн. 
евро за целия срок. 
 „Продължавам да настоявам, че „Южен поток“ е добър проект за България. Но приходите, които биха дошли от 
изграждането му, ще са повече от самите транзитни такси.“ Това заяви вчера от трибуната в парламента премиерът 
Бойко Борисов. Той запозна депутатите с резултатите от правния, икономическия и финансовия анализ на документите, 
подписани до момента по проекта. 
Проверката на министрите на икономиката и на енергетиката е потвърдила, че не е подписан дългосрочен газов 
транспортен договор за „Южен поток“. Няма и завършен финансов модел. И двата документа са пряко свързани с 
изясняване на ползите за страната ни.  
Днес в Брюксел Москва няма да участва в срещата по проекта. 
Русия няма да участва в срещата на ЕС за „Южен поток“ на 9 декември. Това съобщи руският министър на енергетиката 
Александър Новак, цитиран от ИТАР-ТАСС. Той допълни, че Москва извършва подготвителни действия за отмяна на 
междуправителствените споразумения по проекта. 
Днес е редовното заседание на Съвета на ЕС в Брюксел, което ще обсъжда натрупаните проблеми по „Южен поток“. От 
българска страна в него ще участват вицепремиерът Томислав Дончев и енергийният министър Теменужка Петкова. 
Двамата са получили поръчение от Бойко Борисов „да настояват да се строи „Южен поток“, но със спазване на 
европейските правила“. 
Премиерът подчерта обаче, че прокламираните загуби от 400 млн. евро годишно не съществуват. Ако наистина проектът 
може да осигури подобна сума, всички в парламента биха го подкрепили веднага, допълни той. 
Междувременно вчера от Москва дойде съобщение, че се създава компания „Газпром Руская“, която ще изгражда новия 
морски газопровод към Турция. Неговата цел е да заобиколи България, като доставя до границата с Гърция 63 млрд. куб. 
м газ годишно. 
 
√ За първите 9 месеца на годината: Изнесли сме стоки за 19.9 млрд.лева в ЕС 
До септември експортът бележи ръст от малко над 2% 
През периода януари-септември 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.1% спрямо същия период на 
предходната година и е в размер на 19.9 млрд. лева. Това показват предварителните данни на Националния 
статистически институт. 
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 
71.3% от износа за държавите - членки на ЕС. 
Вносът на България от ЕС през периода януари-септември 2014 г. нараства с 2.8% спрямо същия период на предходната 
година и е на стойност 22.9 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, 
Италия, Румъния, Гърция и Испания. През септември 2014 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 
1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лв. по цени CIF. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - септември 2014 г. е отрицателно 
и е на стойност 2,9 млрд. лева. 
При износа на България за ЕС, през първите девет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям 
ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14.2%). Най-голям спад се 
наблюдава в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (20.1%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и 
тютюн" (20.0%). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (9.0%) е отчетено в сектор "Химични вещества и 
продукти ", а най-голямо намаление (15.9%) се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход". 
 
√ По новата програма „Региони в растеж“ (2014-2020 г.): Туристическите атракции ще се финансират с кредити 
Проектите, които носят приходи, няма да получават бе П к к в б звъзмездна помощ 
Предложенията на България за оперативните програми, финансирани от Европейския съюз през новия програмен 
период (2014-2020), вече са „прошнуровани, прономеровани и окомплектовани“ и отлежават на чиновническите бюра в 
Брюксел. Дали те ще бъдат одобрени в сегашния им вид, или ще претърпят бюрократични корекции, ще разберем по 
някое време догодина. 
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По Оперативна програма „Региони в растеж“ например има доста нови моменти, които „Преса“ представя на 
вниманието на всички потенциални бенефициенти (получатели на пари) - общини или частни лица, в превод от 
брюкселски жаргон на популярен български. 
Големите туристически обекти, които ще влязат в обхвата на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ ОПРР), ще 
се финансират по съвсем нов начин – чрез дългосрочни нисколихвени кредити, а не с безвъзмездна помощ от 
Европейската комисия. 
Става въпрос за проекти, които генерират приходи и носят печалба след изпълнението си. През първия програмен 
период финансирахме много такива - остров Света Анастасия, крепостта Трапезица във Велико Търново, Цари Мали град 
край Самоков, който само за една година е посетен от над 400 000 туристи и др. 
В бъдеще 20% от целия бюджет на програмата ще бъде разпределен чрез нисколихвени кредити. 
Досега правилата на ЕК бяха такива: ако обновеният обект по даден проект носи печалба, която надхвърля размера на 
предоставеното финансиране, то тя трябва да бъде върната на управляващия орган. Той гледа печалбата, постигната в 
т.нар. период на устойчивост. А това е срок, обикновено 5-годишен, в който бенефициентът трябва да поддържа 
обновения обект 
в същия вид, в който е бил веднага след приключване на проекта. 
През септември приключиха строително-монтажните работи на първите две сгради в София, санирани по проекта за 
енергийно обновяване. (Снимка: БГНЕС) 
 „Ако за обновяване на една туристическа атракция например са инвестирани 1 млн. лв. и в следващите 5 години от 
посещения на туристи се формира печалба в размер на 1,3 млн. лв., то на петата годинизпълнителят трябва да върне 300 
000 лв. Това обясни пред „Преса“ заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова, която отговаря за 
ОПРР. 
В новия програмен период тази схема се заменя с модела на нисколихвените кредити, които ще се изплащат за 15-20 
години. 
Тепърва се обсъждат вариантите, по които ще бъдат отпускани парите, но най-вероятно това ще става през специални 
фондове. 
За седем години оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро за подобряване на социално-икономическото 
развитие в българските региони. 
Спорният въпрос за броя на градовете, които ще се възползват от парите, е решен – 67-те населени места са разделени в 
две групи. Първата е за инвестиции в устойчиво градско развитие, в която за 840 млн. евро ще се борят 39 големи града. 
Мерките включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради (саниране), подобряване на 
социалната, образователната, спортната и културната инфраструктура, както и интегриран градски транспорт. 
Втората ос е съвсем нова и е насочена към развитието на „периферни географски области, най-силно засегнати от 
бедност и социална изолация“. В нея са включени 28 по-малки града. Те ще разполагат съсзначително по-малко средства 
- 106 млн. евро. Инвестициите ще бъдат насочени предимно към социалната инфраструктура - домове за възрастни, 
социални кухни, училища, детски градини и детски ясли. За разлика от първата група градове, в която ще се инвестира в 
облагородяване на средата, в тази ще се дават пари за базови потребности на населението. Очаква се тези мерки да 
дадат тласък на икономиката на малките населени места. 
Останалите средства по програмата предвиждат изпълнението на националните политики по сектори на регионално 
ниво - образование, здравеопазване, туризъм, пътища и др. За да получи европари за здравна инфраструктура например, 
България трябва да изпълни редица предварителни условия. Сред тях е „оптимизацията на болничната помощ в 
съответствие с националната здравната карта“. Това на практика означава, че може да се стигне до затваряне на 
болници. 
Срещу реформата в сектора България ще получи 83 млн. евро за ремонт и строителство на спешни медицински центрове 
и болнични заведения. Новата програма отделя специално внимание и на интеграцията на малцинствата. Предвидени са 
51 млн. евро, голяма част от които ще отидат за разрушаване на ромските гета и заменянето им със „социални жилища“.  
Програмата отличник е „Развитие на човешките ресурси“ 
Първата оперативна програма, която ще стартира в България за новата финансова рамка на ЕС 2014-2020 г., е „Развитие 
на човешките ресурси“. Тя е и първата одобрена от Еврокомисията програма на нашата страна за новия период. Брюксел 
каза „да“ на българското предложение на 28 ноември. 
За следващите седем години по програмата „отличник“ са предвидени 2,135 млрд. лв. Те са основно за разкриване на 
нови работни места, както и за борба с бедността. 
Над 59% от целия бюджет са предназначени именно за отваряне на нови качествени работни места. Приоритетно ще се 
търси препитание на хората от 34 до 50 г., които са безработни от дълго време, на тези с ниско образование от всички 
възрастови групи и на тези над 54 г. Планира се да се повиши квалификацията на 100 000 души, а на 28 000 да бъде 
намерена работа. 
За намаляване на младежката безработица се заделят 235 млн. лв. 31% от бюджета на програмата са за ограничаване на 
риска от бедност. 
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Вестник Класа 
 
√ Вертикалният газов коридор ще e с обем 3-5 млрд. газ годишно за България, Гърция и Румъния 
Проектът "Вертикален газов коридор", който ще свърже Гърция, България и Румъния, ще е с обем 3-5 млрд. кубически 
метра газ годишно, а доставките ще идват от различни източници, съобщи Министерството на околната среда, 
енергетиката и климатичните промени на Гърция. 
Гръцкият министър на енергетиката Янис Маниатис, румънският му колега Разван Николеску и заместник-министърът на 
енергетиката на България Антон Павлов във вторник подписаха съвместна декларация за "вертикалния коридор", 
свързващ техните страни. Той се явява нов маршрут за природен газ, който обединява националните газопреносни 
мрежи на трите страни. Интерконекторна връзка ще доставя газ от Гърция към България и Румъния, а след това може би 
и в други страни от Централна и Източна Европа. Природният газ от 5,3 милиарда кубически метра годишно ще бъде 
осигуряван от различни източници, а именно от гръцката мрежа чрез терминал за втечнен газ в Реветуса, от 
Трансадриатическия газопровод TAP, който ще мине през северната част на Гърция, и от плаващата станция за 
регазификация на втечнен газ в северната част на Гърция", посочва Министерството на енергетиката на Гърция. 
Министрите на трите страни подкрепят развитието на "вертикалния коридор" и предлагат той да бъде включен в 
"проектите от общ интерес" на ЕС, което ще позволи на европейските институции политически и финансово да подкрепят 
тази инициатива. Заместник-председателят на Европейската комисия по енергетиката Марош Шевчович оцени позитивно 
инициативата на трите страни по време на Съвета по енергетика на ЕС, тъй като тя отговаря на стратегията на ЕС за 
разнообразяване на енергийните източници и маршрути, съобщава министерството. 
Новият вертикален газов коридор ще свърже Гърция, България и Румъния, за да се осигури непрекъснато снабдяване в 
двете посоки, както и за насърчаване на приоритетния за ЕС коридор "Север-Юг" и "Южния коридор", се казва в 
документа. 
 
investor.bg 
 
√ Анализатори гледат скептично на ефекта от данък „Трансакция“ 
Според синдикатите, които лобират за налога, той може да се задейства в средата на 2015 година 
Повечето икономически анализатори и финансисти са скептично настроени към предложението за въвеждане на налог 
върху данъчните трансакции, показа анкета на Investor. 
За въвеждането на такъв данък лобират пред парламентарно представените партии от КНСБ. Лидерът на синдиката 
Пламен Димитров предложи вчера да се облагат с определен процент всички сделки с акции и облигации, както и 
операциите с валутни курсове. 
„Приходите за бюджета от такъв данък биха могли да са в границите 180 – 200 млн. лв. годишно, а размерът да следва 
предложението за такова облагане на ниво ЕС“, каза пред Investor.bg Николай Ненков от КНСБ. Той посочи, че синдикатът 
не е правил собствен анализ за ефекта от налога и не предлага конкретен размер на облагането. Профсъюзът ползвал 
разчети, правени по времето на Симеон Дянков, и на Европейската комисия (ЕК). 
През 2011 г. ЕК предложи такъв данък и десетина държави подкрепиха идеята за ставка от 0,1% върху сделките с акции и 
облигации и от 0,01% върху трансакциите на деривати. Николай Ненков очаква, ако се въведе този данък в България, 
ставките да съвпадат с предложените от Брюксел параметри. 
Според него сред управляващите партии нямало съпротива срещу въвеждането на данъка, още повече, че това е 
записано в споразумението между управляващите. „Затова смятаме, че има нагласа управляващите да го въведат“, 
уточни синдикалистът. 
 „Въвеждането в момента на данък върху трасакциите е абсолютно неподходящо“, смята Георги Бисерински, 
изпълнителен директор на Селект Асет Мениджмънт. Той предположи, че предложението на синдиката засяга 
въвеждането на данък върху оборотите, които се регистрират на Българската фондова борса (БФБ). “Като се имат 
предвид ниските обороти, които се регистрират през последните години, ефектът от подобен данък ще е нищожен за 
приходите в бюджета“, изчисли експертът.  
 „Същевременно това ще оскъпи комисионите на инвестиционните посредници, тъй като те ще трябва да добавят данъка 
върху таксите, които вече събират от своите клиенти. В крайна сметка, от една страна, това ще намали интереса на 
инвеститорите заради покачването на таксите, а за бюджета няма да има съществен ефект“, допълни той. 
Бисерински допълни, че такъв данък има смисъл да се въведе на развит капиталов пазар с големи обороти, където 
резултатът ще е съществен принос за фиска. „В нашия случай нямаме тези предпоставки“, припомни анализаторът. Като 
цяло той обобщи, че въвеждането в момента на данък върху трансакциите е абсолютно неподходящо. 
 „В бюджета няма да постъпят заложените приходи, а финансовите институции ще прехвърлят налога към 
потребителите“, е мнението на Явор Алексиев, икономист от Института за пазарна икономика. Според него, ако се стигне 
до въвеждането на подобен данък, тежестта ще бъде прехвърлена върху потребителите - физически или юридически 
лица. 
 „В същото време досегашните опити с подобен налог в други страни от ЕС показват, че генерираните приходи са 
значително по-малко от първоначално заложените очаквания“, допълва той. „Така при условие, че потребителите не 
могат да избегнат плащането на данъка, то те ще понесат и основната тежест от него“, обясни експертът на ИПИ. 
 „В ЕС в момента около 14 страни са се изказали в подкрепа на този данък и то след дълги преговори. Други пък решиха 
поетапно за в бъдеще да го въвеждат. Това все още не се е случило“, добави Алексиев. По думите му това е един от тези 
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данъци, които се предлагат с някакво усещане за социална справедливост, а целта е банковият сектор да поеме част от 
тежестта в условията на криза, смята той. 
Алексиев припомни, че още при обсъждането на налога на европейско ниво основите мотиви против данъка бяха, че 
чрез него ще се намали конкурентоспособността на европейските финансови пазари и европейската банкова система 
като цяло. „Данъкът не е нещо, което до такава степен да окаже ефект върху приходите в бюджета, а е по-скоро е тип 
популистка мярка. Нейната цел е да се съсредоточи общественото внимание към правителството“, добави Алексиев. 
Според него от такива действия няма почти никаква обществена полза. 
 „Не очаквам на европейско ниво да се въведе този данък. Дори и Великобритания, която е силен финансов център в ЕС, 
твърдо се обяви против него“, добави анализаторът. 
 „Двете основни цели на този данък (в Европа) са постъпления в бюджета и ограничаване на спекулативната и 
високочестотната търговия. Въвеждането му в България няма да изпълни нито една от тях. Накратко бих описал идеята 
така: „Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак“, коментира анализаторът от БенчМарк Финанс Явор 
Спасов. Според него ефектът от налога ще е отрицателен поради няколко причини. 
 „Първо, оборотът от сделки на финансовите пазари в България е толкова малък, че вероятно едва ще покрие разходите 
по администриране на данъка. Високочестотна търговия в България не съществува, а размерът на спекулативния капитал 
можем да измерим в брой годишни бонуси в някой от финансовите центрове в Европа. 
Професионалистите ще намерят начин да заобиколят данъка, вероятно през друга юрисдикция. Данъкът ще засегне 
главно търговията с деривати с голям ливъридж, която по правило е ритейл – спредът на валутната двойка евро срещу 
долар например ще се увеличи двойно при данък 0,01%. 
Най-важната причина са пропуснатите ползи от невъвеждането на този данък – той няма да бъде въведен от всички 
страни в ЕС едновременно. Това дава възможност на България да привлече финансов бизнес, заобикалящ въпросния 
данък, който само под формата на данък печалба ще остави повече пари в бюджета“, смята Явор Спасов. 
Според него вместо да коментираме трохи от данък лихви или финансови трансакции, трябва да се мисли по-мащабно. 
Във финансовия сектор е акумулиран значителен ресурс, който не е нито спекулативен, нито високочестотен, а търсещ 
дългосрочни инвестиционни алтернативи. „Защо държавата не се обърне към капиталовия пазар за финансиране на 
проекти? Защо не допусне миноритарни участия в енергийните мастодонти? По този начин можем да привлечем и 
външни инвестиции“, препоръчва експертът. 
Въпреки критиките на анализаторите Николай Ненков смята, че политиците са готови да въведат налога от средата на 
2015 г. 
„Изглежда, че в обществото има някой, който желае приносът на банките да осигуряват приходи в бюджета да се 
увеличава“, коментира пред Investor.bg главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов. Той намекна за 
предложението на правителството да увеличи данъка върху лихвите по депозитите от 8% отново на 10%. Припомняме, че 
все пай в крайна сметка ставката остава 8 на сто. 
 „Натискът по-скоро идва отвън“, продължи той, визирайки като цяло предложенията на ЕС. „Данъкът върху финансовите 
трансакции не е резултат от смислена дискусия, в която да сме се убедили, че е необходимо банките да внасят повече 
приходи в бюджета.“ 
Според Павлов ще е нужен по-голям дебат, преди да се предприеме нещо в тази насока. 
 „Хората си мислят, че данъкът е „данък върху банкерите“, коментира в тази връзка и Лъчезар Богданов от Industry Watch. 
Според икономиста този данък може да промени стимулите за извършване на дадена трансакция. Той каза, че една от 
големите цели е да се дестимулират спекулациите на финансовите пазари чрез извършването на по-малко сделки. По 
негови думи технологиите са позволили на финансовите институции да извършват много на брой и по обем сделки, с 
което могат да влияят лесно на пазарите. 
 „Идеите идват и се зараждат в общества и икономики, които имат много различна структура от тази в България. В 
България имаме основно ритейл банкиране“, продължи той, добавяйки, че към идеите трябва да се подхожда с 
внимание. 
Според Красен Станчев от Института за пазарна икономика данъкът подлежи на анализ разходи-ползи, т.е. трябва да се 
определят ползите и разходите, преди да се вземе решение за въвеждането му. 
Той припомни, че инициативата е на част от членовете на Комисията Барозу, която е извършила анализ, който е показал, 
че разходите са повече от ползите, но въпреки това се пристъпва към въвеждането му. 
Според Красен Станчев инициативата FATCA (съкратено от Foreign Account Tax Compliance Act) за споделяне на 
информация за данъчни сделки е още по-опасна от данъка върху финансовите трансакции. 
 
√ Калфин подкрепя криминализирането на укриването на осигуровки 
Щом законът наказва хората, които не плащат данъци, няма причина да не се наказват и тези, които не внасят 
осигуровки, смята социалният министър 
Социалният министър Ивайло Калфин подкрепя предложението на КНСБ умишленото укриване на осигурителни вноски 
да се криминализира. Това стана ясно по време на пресконференция в социалното министерство днес. 
Като мотив вицепремиерът посочи, че щом в момента по закон се наказват хората, които не плащат данъци, няма 
причина да не се наказват и тези, които не внасят осигуровки. 
От КНСБ отдавна настояват за криминализиране на умишленото укриване на осигурителни вноски. От вчера лидерът на 
синдиката Пламен Димитров провежда срещи с всички парламентарни групи в Народното събрание преди приемането 
на бюджета за догодина, за да лобира за пакет от мерки, които биха увеличили приходите в бюджета. Сред тях е и 
криминализирането на осигуровките. 
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По думите на Димитров ГЕРБ имат намерение да подкрепят криминализиране на укриването и неплащането на вноски. 
Лидерът на КНСБ твърди, че и премиерът Бойко Борисов е дал съгласието си. 
Работодателите обаче винаги са били против, защото според тях трябва да бъдат наказвани и служителите, които са се 
съгласили да бъдат осигурявани на суми, които са по-ниски от реално получаваните. 
Според социалния министър обаче работникът не може да носи вина за това, че работодателят укрива осигуровки. 
По темата кога и държавните служители ще започнат сами да си внасят осигуровките, които са за сметка на осигуреното 
лице, Калфин каза, че за целта трябва да се намери първо вариант, така че да не им се намали нетно доходът. А това 
може да стане само чрез увеличение на бюджета за фонд работна заплата за държавните служители, каза той. Но 
напомни, че Бюджет 2015 залага 10-процентно съкращение на разходите в администрацията за заплати, което отлага 
въпроса. 
 
√ ЕК: Публичните инвестиции в България ще достигнат върхови равнища през 2014 г. 
Очаква се след това те да намалеят значително до 2016 г., сочи обзор за България към инвестиционния план "Юнкер" 
Европейската комисия представи днес подробности към инвестиционния план на председателя Жан-Клод Юнкер за 300 
милиарда евро. В обзорната част за нуждата от инвестиции в България е записано, че банковата криза, големият размер 
необслужвани заеми и несигурността в банковия сектор са пречка за разрастването на кредитирането и за инвестициите 
у нас. 
Делът на инвестициите в БВП на България е сходен с други подобни икономики в ЕС, но е намалял значително след 
кризата от 2009 г. - от 33 на сто от БВП през 2008 г. на едва 21 на сто през 2013 г., се посочва в обзора. Това се дължи 
основно на спада на частните инвестиции, който се очаква да продължи и през идните години, допълва ЕК. Това отразява 
продължаващото намаляване на задлъжнялостта в икономиката и ниските очаквания за печалба. 
Преките чуждестранни инвестиции у нас са спаднали до 1-2 на сто от БВП след кризата. Несигурността в страната може да 
възпрепятства възстановяването на нивото на тези инвестиции. 
Публичните инвестиции, от друга страна, остават стабилни, благодарение до голяма степен в последно време на 
финансирани от ЕС проекти. Същевременно се очаква публичните инвестиции да достигнат върхови равнища през 2014 г. 
и да намалеят значително до 2016 г. Това се дължи на факта, че моделът на годишния растеж на страната следва цикъла 
на програмиране на средствата на ЕС, пише в документа. 
Ограниченият приток на преките чуждестранни инвестиции и високото равнище на дълга на корпоративния сектор 
забавят растежа на частните инвестиции в България, заявява ЕК. Външният дълг е намалял за период от няколко години, 
но дългът на частния сектор остава значително по-висок, отколкото в други подобни икономики. Дефлационният натиск и 
ниският номинален растеж упражняват допълнителен натиск върху дълга на частния сектор, което има отрицателно 
въздействие върху инвестициите. 
В светлината на неотдавнашната банкова криза и на фона на големия размер необслужвани заеми, несигурността в 
банковия сектор е пречка за разрастването на кредитирането и за инвестициите. Налице е и ограничено търсене на 
кредити, най-вече поради съществуващите недостатъци в бизнес средата, отбелязва комисията. 
България има значителна нужда от инвестиции, част от която може да бъде посрещната чрез публични инвестиционни 
схеми, евентуално заедно с частни инвестиции. Икономиката на България е с най-ниската енергийна ефективност в ЕС, 
що се отнася до промишлеността, транспорта и жилищното настаняване. 
Налице е и сериозен недостиг на инвестиции в строителството - пътища, железопътни линии и енергийни 
междусистемни връзки. Необходими са инвестиции в газопреносните мрежи за подобряването на сигурността на 
доставките и на връзките с пазарите на ЕС, отчита ЕК. 
Отбелязва се, че според специфичните за всяка страна препоръки България следва да засили бюджетните мерки, за да се 
осигури постигането на средносрочната цел. Необходими са реформи в образованието, за да се увеличат нивото и 
адекватността на уменията. Следва да се въведе цялостна данъчна стратегия за повишаване на събираемостта на 
данъците. България трябва да осигури ефективно спрямо разходите предоставяне на здравно обслужване. 
Препоръчва се също България да подобри бизнес средата, особено за малките и средните предприятия; да приеме 
дългосрочна стратегия за пенсионната система; да подобри системата за възлагане на обществени поръчки; да подобри 
ефикасността на Агенцията по заетостта; да ускори проектите за междусистемни връзки, по-специално за газ; да разшири 
реформата на енергийния сектор с оглед повишаването на конкуренцията, пазарната ефективност, прозрачността и 
енергийната ефективност; да създаде прозрачен пазар на едро за електроенергия и природен газ. 
 
√ До дни решават окончателно за нарастването на пенсионната възраст 
Ивайло Калфин настоява за постигане на съгласие по пенсионната реформа между партии и социални партньори 
Все още не е ясно с каква стъпка ще продължи да нараства възрастта и стажът за пенсиониране от началото на 
следващата година, каза социалният министър Ивайло Калфин, който представи екипа на министерството на 
пресконференция. 
Ако предложението на министъра за нарастване със стъпка от два месеца от догодина не намери широко съгласие 
между социалните партньори и парламентарните партии, ще остане сега действащият вариант – нарастване с по четири 
месеца на година от 2015 година. 
До понеделник Калфин очаква или да постигне съгласие с партньорите и партиите и то при възможно най-широка 
основа, или да се констатира, че остава старият вариант. 
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Социалният министър бе категоричен, че в следващите няколко дни в парламента ще търси възможно най-широка 
подкрепа за това пенсионната възраст да расте по-плавно с по два месеца, защото това ще гарантира плавен преход, 
предвидимост и доверие в системата. 
Калфин обаче посочи, че ще настоява за съгласие за цялостно консенсусно решение по пенсионната реформа, така че да 
се постигне дългосрочна стабилност. Той поясни, че предложението за нарастване с по два месеца е под условие, тоест 
ако партньорите приемат и останалите предложения по пенсионната реформа, свързани с предложенията му за 
осигуровките, за максималния осигурителен доход, за това кой ще изплаща пенсиите за първа и втора категория труд и 
т.н. 
По думите на вицепремиера крайната цел на предлаганите промени в пенсионната система е постигане на адекватен 
размер на пенсиите или поне 70 на сто от дохода, който хората са получавали по време на трудовия си стаж. 
В кабинета на Ивайло Калфин ще има и четвърти заместник-министър, който ще отговаря за пенсионната реформа, стана 
ясно от представянето на екипа. Това ще бъде Николай Николов, който е дългогодишен експерт във ведомството. 
Николов обясни, че нарастването на пенсионната възраст с по четири месеца на година е неприемлив вариант, защото тя 
се увеличава от 2000-та година досега, което на практика означава, че едно поколение се натоварва с много промени. От 
друга страна, действащият сега вариант не постига целта за изравняване на възрастта за пенсия при мъжете и жените. 
Вариантът за ръст с по два месеца дава възможност за предвидимост в пенсионната система, заключи Николов. 
Припомняме, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) вече мина на първо четене през три 
парламентарни комисии, като спорната точка за нарастването на пенсионната възраст остана в предложения от 
финансовия министър вариант – с по четири месеца. Беше коментирано обаче, че между двете четения на бюджета е 
възможно да има промяна. 
 
√ Износът към ЕС намалява с 2,5% на годишна база през септември 
Вносът също се понижава, с което търговският дефицит с държавите членки се свива с 13% за година 
През септември износът и вносът на България за и от Европейския съюз (ЕС) намаляват с по-малко в сравнение с 
предварителните данни за търговията на страната, публикувани от Националния статистически институт (НСИ) в началото 
на ноември. По този начин се отчита свиване на търговския дефицит с Европа. 
По данни на националната статистика през деветия месец на годината износът към държавите членки се понижава за 
втори пореден месец - сега с 2,5% на годишна база вместо с 2,9%, и възлиза на 2,5 млрд. лв. 
Вносът пък се свива с 1,3% и е за 2,8 млрд. лв. спрямо отчетеното намаление от 2,3%. Само през септември търговският 
дефицит на България с ЕС намалява с 13%, или с 57,8 млн. лв., до 386,9 млн. лв. 
Публикуваните преди месец данни показаха, че през септември износът расте благодарение на търговията с трети 
страни. Но НСИ оповестява с месец закъснение по-подробни данни за търговията с ЕС както по основни търговски 
партньори, така и по сектори. На 10 декември се очакват пълните данни за търговското салдо през октомври. Тогава НСИ 
ще изнесе информация за връзките и с държавите извън ЕС. 
Въпреки че през септември вносът от и износът към Стария континент намаляват, именно на Европа се дължи растежа на 
търговията от началото на годината. От януари до 30 септември експортът за ЕС се увеличава с 2,1% на годишна база до 
19,9 млрд. лв. За същия период вносът е нагоре с 2,8% и възлиза на 22,9 млрд. лв. Търговският дефицит с ЕС от началото 
на годината нараства минимално до 2,94 млрд. лв. 
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Те формират 71,3% 
от износа за държавите членки. Най-много стоки и услуги внасяме от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. 
Износът към най-големият ни търговски партньор сред страните членки – Германия, намалява с 5% на годишна база до 
3,89 млрд. лв., а вносът расте с 9,3% до 4,37 млрд. лв. 
Към Италия експортът се понижава с 1,6% до 2,89 млрд. лв., а вносът – с 4,4% до 2,64 млрд. лв. Все пак търговското ни 
салдо със страната е положително. 
Към края на септември износът към Румъния расте с 1,6% до 2,57 млрд. лв., а импортът се повишава с 5,5 на сто до 2,61 
млрд. лв. 
Експортът към Гърция намалява с 8,8 на сто до 2,1 млрд. лв., а вносът – с 11,9% до 1,86 млрд. лв. И с южната ни съседка 
поддържаме положително търговско салдо. 
Износът както към Франция, така и към Белгия расте – с 0,3% до 1,39 млрд. лв. и с 62% до 1,36 млрд. лв., съответно. 
Същото важи и за вноса. Към Франция той расте с 4,6 на сто до 1,14 млрд. лв., а към Белгия – с 10,5 на сто до 773 млн. лв. 
По отношение на секторите от началото на годината до септември износът на мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход намалява с 14,2% на годишна база, а вносът – с 15,9 на сто. 
С най-много спада износът за ЕС на минерални горива, масла и подобни продукти – с 20,1%, и на безалкохолни и 
алкохолни напитки и тютюн (-20%). През деветмесечието на 2014 г. от ЕС сме внесли с 9% повече химични вещества и 
продукти. 
 
√ Бюджет от 2,1 млрд. лв. ще насърчава заетостта до 2020 г. 
Ивайло Калфин ще следи за постигане на устойчиви работни места в следващите седем години чрез ОП "Развитие 
на човешките ресурси" 
В следващите седем години България ще получи 2,136 млрд. лева по Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси", с които ще бъдат подпомогнати над 760 хил. души, или 10% от населението. Средствата са повече от 
предходния програмен период, като значително увеличение има при бюджета за заетост и социално включване. Това 
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каза вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин пред журналисти, представяйки първите две одобрени от ЕК 
за страната ни оперативни програми за следващия програмен период. 
Калфин обясни, че за целия седемгодишен период тези хора ще могат да намерят работа или да се включат в обучение, 
като средно на човек се падат по 3 хил. лева. 
Вицепремиерът се ангажира, че при разходването на средствата от програмата ще се търси преди всичко ефективност и 
постигане на резултати в посока създаване на трайна заетост и устойчиви работни места на пазара на труда. Калфин 
посочи, че ресурсите ще се насочат активно към насърчаване на младежката заетост и трайно безработните. 
Друг ангажимент на социалния министър ще бъде да не се създава зависимост на бенефициентите от социалното 
подпомагане, а устройването им на пазара на труда чрез преминаване на обучения и квалификация. Насърчаването на 
социалното предприемачество също ще бъде застъпено чрез ресурса на програмата, което е нещо ново, отбеляза 
министърът. 
Изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се очаква да започне още от януари 2015 
година, каза Калфин. Според правилата на ЕК след одобрение се отпуска авансово плащане в рамките на 1% от 
стойността на целия бюджет на програмата, което веднага ще бъде насочено към квалификация и заетост на безработни 
младежи. Вицепремиерът обаче напомни, че на социалните програми трябва да се гледа като на инструмент за 
раздвижване на пазара на труда и на икономиката, а не като на средство за растеж. 
Трите акцента в стратегията на програмата са – по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване и модернизиране на публичните политики. 
За заетост рамката предвижда 1,226 милиарда лева, а за социално включване – 658 милиона лева. Останалите пера са – 
87 милиона лева за техническа помощ, 86 милиона лева за институционален капацитет, 39 милиона за транснационално 
сътрудничество. 
Сред приоритетите са осигуряване на достъп до заетост на безработни или икономически неактивни лица, насърчаване 
на младежката заетост, подкрепа за старт на собствен бизнес, въвеждане на гъвкави форми на заетост. 
За Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, която също вече е 
одобрена, Калфин каза, че средствата ще бъдат не само за раздаване на пакети с храни, но и за развиване на 
обществените трапезарии. Идеята е те да станат целогодишни и да се разшири обхватът на хората, които се възползват 
от тях. 
Програмата е с общ бюджет от 241 милиона лева за целия период. 85% от бюджета идва по линия на Европейския 
социален фонд, а останалото е национално съфинансиране. 
Целевите групи са лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление. От обществените трапезарии ще се 
възползват лица и семейства, обект на месечно подпомагане, неосигурени самотни родители, самотно живеещи лица, 
получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни. 
 


