Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия Европа
√ И от бизнеса отчитат спад на безработицата и ръст на заетостта
Добри новини за пазара на труда. Вчера стана ясно, че безработицата намалява и на годишна база разликата вече е над
1%. Днес в сутрешния блок на телевизия „Европа” работодателите също отчетоха ръст на заетостта. Те обаче подчертаха,
че ако не бе увеличена минималната работна заплата, щяха да помагат да наемат повече хора.
Във вторник от Агенцията по заетостта огласиха данни, според които безработицата за първи път от 1991 година насам е
намаляла през месец декември. Обикновено в края на годината тя се покачва. През декември е отчетена безработица от
10,7%, което е с 0,1 пункта по-малко от ноември. На годишна база пък намалението е с 1,1% - през декември 2013 година
е била 11,8 на сто. От пролетта на миналата година пазарът на труда се движи във възходяща линия, отчетоха и
работодателите.
Очакванията на бизнеса за тази година са по-оптимистични от разчетите на правителството, което предвижда
намаляване на безработицата, но и на заетостта. Въпреки това, според Васил Велев, очакваната позитивна тенденция не
се развива с достатъчно бърз темп.
По отношение на наложената глоба от 100 хиляди лева на Кей Пи Ем Джи заради одитите на КТБ, Васил Велев подкрепи
идеята санкциите да бъдат определяни спрямо оборота на съответната компания – идея, която от ГЕРБ смятат да облекат
под формата на закон.
Велев припомни намерението отпреди година да бъдат глобявани големите търговски вериги заради непубликуване на
финансови отчети. Санкциите в момента са константни и нямат отношение към оборота, печалбите и загубите им.
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√ Митове и легенди за втора пенсия
/КРОСС/ Изненадващо за мнозина в самата управляваща партия дойде предложението на финансовия министър
Владислав Горанов да се пренасочат част от средствата, които сега постъпват в универсални пенсионни фондове (УПФ)
към държавното обществено осигуряване. Последваха бурни политически и експертни дебати и след кратко примирие
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по празниците опонентите на реформата сякаш имат превес - ако не с аргументи, то с медийна сила, на моменти
включваща юмруци.
Намерението на ГЕРБ съответства на неприятната бюджетна реалност. Трансферът от държавата към пенсионната
система през 2015 г. е над 5 млрд. лв., включително 2 млрд. лв. за попълване на откровен дефицит. Вноските в УПФ
надхвърлят 800 млн. лв. и тепърва ще растат. Ако вторият частен пенсионен стълб премине към държавното обществено
осигуряване, хазната ще поеме голяма глътка въздух.
Идеята за реформа на пенсионния модел в България идва едновременно със сходни промени в Унгария, Полша, Чехия и
Словакия. Формулата „задължителни частни пенсии", която няма място в развития свят, в края на XX век бе наложена в
бившия соцлагер с цел стимулиране на капиталистическите отношения. През последните години Вишеградската четворка
постепенно, но енергично се освобождава от нея.
Предложението на ГЕРБ е сякаш единствената реформа у нас през последното десетилетие, за която ще плати не
обикновеният човек, а големите играчи, на които са поверени за управление огромни публични ресурси. Острата реакция
в „света на парите" можеше да се очаква, но тя се оказа толкова яростна, че разколеба дори Горанов. Първоначално
категоричен, финансовият министър сега призовава партии, синдикати и работодатели „да седнат на една маса и да се
разберат".
Политическо родство по избор
Каква ли ще е ползата от масовото седене, щом финансовите генерали вече свикаха войската и заповядаха на експертите
си „на нож"?! Асоциацията на индустриалния капитал например заяви, че „изначалните дефекти на започналото
настъпление срещу втория стълб" не може да се отстранят. Не само АИКБ ще брани УПФ със зъби и нокти. Останалите
работодателски организации не мислят по-различно, същото важи за банковия сектор и особено за инвестиционните
посредници.
Агресивният тон на засегнатите не е случаен: предложението на Горанов е нещо повече от поредното недообмислено
хрумване на властта откъде да се вземат пари. Става дума за поправяне на несправедливост, а справедливите каузи в
крайна сметка побеждават. По конституция държавната власт в България произтича от народа, а икономиката се
основава на свободната стопанска инициатива. Никой не би трябвало да задължава гражданите да купуват услуги от
частни лица - тоест да дават парите си на УПФ. Задължителен характер може да има единствено отношението между
граждани и държава, но не с частни фондове.
Важно е да се отбележи, че тук не става дума за частните пенсионни фондове изобщо. Ако вноските в тях са доброволни,
дейността и разрастването им в рамките на законите не представлява проблем. Не може да се говори и за
„национализация": първо, защото парите в УПФ не са собственост на мениджърите, а на хората. Второ, идеята е
индивидуалните осигурителни сметки да се запазят също и след прехвърлянето им в НОИ.
Реформата на ГЕРБ дава на хората възможност да избират дали да се осигуряват изцяло в НОИ, или да чакат
допълнителна частна пенсия. Начинът, по който останалите партии реагираха на това разумно предложение, ги вкара в
конфликт със собствените им официални доктрини. Премахването на задължителното 5% отчисление от осигурителния
доход на родените след 1960 г. е предоставяне на свобода, така че либералните реформатори би трябвало да го
подкрепят. Вместо това те заплашиха, че ако ГЕРБ докосне УПФ, ще излязат от управлението.
Прехвърлянето на средства от УПФ в НОИ е стъпка към по-голяма солидарност, намаляваща властта на финансовия
капитал, затова левите би следвало да са с две ръце „за". Беше доста трудно да се обоснове от социалистически позиции
защо парите на хората не трябва да се върнат в държавата, но опитните функционери на БСП се справиха и с това. А ДПС,
традиционно консервативно и поставящо се в услуга на големия бизнес, този път застана зад голямата политика и връчи
на ГЕРБ в парламента нужните за реформата на пенсионния модел гласове.
Не бива да ни учудва, че БСП се противи на предложение с леви измерения. Германските социалисти в края на XIX век
също се обявяват срещу солидарната пенсионна система, предложена от канцлера Ото фон Бисмарк. Съображенията им
са, че левицата ще остане извън играта, ако „лошите капиталисти" дадат такива привилегии на работещите.
Голямата разлика е в работодателите: германските индустриалци още преди 150 години разбират, че ако изсмучат
хората докрай, няма да оцелеят дълго. Българските им колеги днес предпочитат да бранят „инвестиционния климат".
Пенсионни фондове като слънце
Юридическото противоречие на модела „задължителен частен" и тежките щети, които причинява на НОИ ежегодното
отклоняване на осигурителните вноски, не са единствените съображения за отрицание на втория пенсионен стълб. След
14 години натрупване средният размер на средствата на едно осигурено лице в УПФ е 1881 лв. Тази сума е несериозна,
ако приемем, че в един момент ще трябва също и да се плащат пенсии. В момента събраните средства не стигат и за
година и половина покриване на социалната пенсия по старост в размер на 113 лв.
Но за структура, която трупа парична маса от много на брой автоматично събирани вноски, това е напълно достатъчно.
По данни на Комисията за финансов надзор към 30 септември 2014 г. в УПФ има 6.4 млрд. лв. балансови активи. Лидери
са УПФ „Доверие" с 29% и ЗУПФ „Алианц" с 21.5% пазарен дял, съответно 1.85 и 1.37 млрд. лв. Милиарден фонд е
прилична сума по всички европейски стандарти. Същността на тези фондове е, че те превръщат парите на хората във
финансови инвестиции - купуват от тяхно име акции, дългови книжа на държави и фирми, валута и имоти в очакване тези
книжа след време да поскъпнат, при което си удържат инвестиционна такса.
Какво печели осигуряващият се от това, че всеки месец дава на професионални инвеститори една двадесета част от
заплатата си? Да направим просто изчисление. Да приемем, че през 2025 г. българите ще се пенсионират на 65 години и
УПФ ще им изплаща втора пенсия в допълнение към държавното обществено осигуряване. В момента в една
осигурителна партида за хората на възраст над 50 г. (които първи ще получат вторите пенсии) има средно 2515 лв. Да
приемем оптимистично, че средната работна заплата ще нарасне от сегашните 800 лв. до 1200 лв., тоест с 50% средно за
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периода. В такъв случай годишното отчисление за УПФ ще е 720 лв., а хората, излизащи на пенсия през 2025 г., ще са
натрупали средно 10 000 лв. в своите задължителни частни пенсионни сметки.
При 78 г. средна продължителност на живота месечният размер на втората пенсия би бил 64 лв. Не е много, нали?
Заслужава ли си подобна „щедра" пенсия неудобствата, които днес изпитват НОИ и държавният бюджет? Но да
усложним още малко модела, като допуснем 2% средна годишна доходност на УПФ до 2025 г. Ежегодното олихвяване на
вноските ще доведе до 11 070 лв. средна осигурителна партида на лице към началото на 2025 г., съответно първите
„втори" пенсионери ще получат от УПФ около 71 лв.
Да разгледаме и ситуацията за следващата вълна пенсионери. Ясно е, че при равни други условия в индивидуалните
осигурителни партиди на по-младите хора ще се натрупат повече пари към времето на излизането им в пенсия. 35годишните днес имат средно 2068 лв. в УПФ. След 30 години неспирни отчисления при двойно по-голям от сегашния
осигурителен доход, през 2045 г. те ще получат от втория стълб 192 лв. пенсия. Сто евро месечно и много „ако" не
изглеждат добра сделка.
Другояче изглеждат нещата от камбанарията на УПФ. Постепенно на трудовия пазар ще излизат все повече млади
работници, попадащи под действието на задължителния втори стълб, а и работната заплата ще расте. През следващите
десет години в УПФ ще се влеят 10-12 млрд. лв. Ако целта на сегашната пенсионна система с три стълба е да се формират
крупни играчи на капиталовия пазар, може да смятаме, че тя започва да се изпълнява.
Доходност безкрай
През 2008 г. УПФ отчетоха среднопретеглена доходност от -24.71%. С други думи, една четвърт от парите на хората за
втора пенсия се превърнаха в нищо. 2011 г. също бе с отрицателна доходност от -0.41%, без дори да смятаме инфлацията
за периода. Има години, в които пенсионните фондове печелят добре, но така или иначе те са уязвими от бизнес цикъла.
Спорно е дали парите, заделяни за старини, трябва да се доверяват на нещо толкова непостоянно като финансовите
пазари.
Парите, които отиват в НОИ, се използват по различен принцип. От всички работещи се събират осигурителни вноски,
които се разпределят сред всички пенсионери. Парите не се инвестират: каквото влиза, това и излиза. Макар че не е
съвсем така, защото по ред причини, включително и отчислението за УПФ, събираните вноски се оказват недостатъчни и
държавата доплаща милиарди.
Голямо предимство на частното осигуряване е индивидуалният му характер: човек може да пести толкова, колкото
желае, парите му се водят на отчет и в случай на смърт натрупаното отива при наследниците му. Държавният солидарен
модел вдъхва недоверие на работещия българин, който не очаква същата солидарност, плащана с неговите
осигурителни вноски днес, да му бъде оказана утре, когато той самият ще получава пенсия. Тук нещата опират и до
народопсихология.
Предложението на ГЕРБ преодолява проблема, тъй като предвижда личните партиди на хората, дори прехвърлени в
НОИ, да се запазят. НОИ на практика ще се превърне в нещо като банка: ще събира дългосрочни депозити, тоест
вноските по индивидуалните партиди на хората, и ще отпуска краткосрочни кредити, тоест ежемесечното изплащане на
пенсиите. Само че тези пари няма да се инвестират, тоест няма да бъдат изложени на риск от финансова криза.
УПФ възразяват, че те правят добро на хората, като инвестират парите им. Само че пропускат да споменат таксите за
управление, които се прибират и в добра, и в лоша година и които са в състояние да „изядат" не само печалбата, а и
главницата. Погледнато в перспектива, между 2001 и 2014 г. УПФ всъщност са намалили, вместо да увеличат
пенсионните спестявания на хората. Въпросът е сериозен, тъй като касае не просто компетентността на българските
парични мениджъри, но и въобще потенциала на западната икономика да произвежда безспирен растеж, който да
осигурява търсената от финансовите инструменти доходност.
Светът е претоварен с дълг. Данните на Банката за международни разплащания говорят за поне 100 трилиона долара
нетни задължения, повечето направени от развитите страни. Да държиш хартийка, обещаваща, че задлъжнялата
компания или национална икономика всяка година ще плаща по 3 или 5% лихва за предоставения й заем, а накрая ще ти
върне и главницата, надали е най-подходящият начин да се погрижиш за старините си в днешния полудял свят.
Купища практически проблеми
Предложението на Горанов среща сериозен проблем от практическо естество. Прехвърлянето на средства от УПФ в НОИ
изисква ликвидиране на инвестициите и превръщането им в пари. Статистиката на КФН показва, че при над 6.4 млрд. лв.
балансови активи УПФ разполагат с 560 млн. лв. парични средства и 515 млн. лв. депозити. Останалото е ценни книги,
включително облигации на корпорации на стойност 930 млн. лв. и акции за 1.75 млрд. лв. За капак има и инвестиционни
имоти.
Осребряване на активи в подобен мащаб е свързано с много неудобства. Дори съществува хипотеза, че ГЕРБ играе
„комбина" с пенсионните фондове и всъщност иска да ги спаси, като ги закрие, за да замете следите на източени
милиарди. В тази връзка се коментира и предстоящото плащане на втора пенсия от професионални пенсионни фондове
на категорийните работници. Други теории гласят, че управляващите искат да разчистят пазара за някой свой пенсионен
фонд, като извадят от играта доминиращите в момента УПФ.
Трудно е да вземем подобни слухове на сериозно, но капиталовият пазар със сигурност ще се стресира, ако ценни книги
за почти два милиарда лева изведнъж потърсят нов собственик (инвестициите на УПФ в чужбина са 3.1 млрд. лв.). Ако
пенсионните фондове бъдат принудени да разпродават активи, на Българската фондова борса ще настане пореден
тектоничен трус.
Има нещо дори по-сериозно: българските УПФ по правило имат „съюзнически" акции и облигации, които включват с
предимство в портфейлите си. Например УПФ „Съгласие" и УПФ „ЦКБ - Сила" са свързани с групата „Химимпорт" и
традиционно купуват в големи обеми акциите на останалите компании от този конгломерат. В структурата на активите на
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УПФ „Съгласие" виждаме акции на ЦКБ за 2.7 млн. лв., на „Проучване и добив на нефт и газ" за 3.7 млн. лв., на „Зърнени
храни България" за 5.34 млн. лв., облигации на ЦКБ за 16.8 млн. лв. и така нататък.
Това е само един от множество подобни примери. Какво да кажем за най-големия у нас УПФ „Доверие", държащ
облигации на фирмата „Пи Ви Инвестмънтс" за 17 млн.лв. и още 4 млн.лв. дълг на „Алфа финанс холдинг" - дружества на
Иво Прокопиев, който чрез „Грийн Ейкърс" държи и 6% от капитала на ПОК „Доверие"? А по-малкия УПФ „Бъдеще" вече
притежава над 10% от акциите на „Еврохолд" - компания, с която го свързва не само общ адрес.
Публична, дори не тайна, е, че УПФ активно работят за пазарната стойност на „своите" акции. Конфликтът на интереси
далеч не е запазена марка на родния чиновник...
Само „творческото разрушаване" може да измъкне родната икономика от пълната загуба на ценности и посока, в която
отдавна е изпаднала. Този толкова любим на родните експерти термин, когато идеята е да се сложи край на нещо
държавно, да се облажат подбрани хора, а сметката да плати обикновеният човек, ги ужасява, когато е време да се
реформира една явно неработеща принудително частна пенсионна схема, превърнала се при това в механизъм за
манипулиране на пазара.
Тепърва ще видим как ГЕРБ ще отиграят тази висока топка. Не е изключено те сами да са подхвърлили идеята на
синдикатите, за да ги спечелят на своя страна в студените и бунтовни зимни месеци, и щом се запролети, да запеят друга
песен. Но духът вече е пуснат от бутилката: твърде много българи разбраха, че парите им отиват в задължителни частни
структури, които ще им върнат мизерни пенсии. Все по-ясно е, че не доходността на капиталовите инструменти, а
солидарността между поколенията е истинският стълб на пенсионната система.
Нормативните документи, касаещи прехвърлянето на индивидуалните партиди от УПФ към НОИ, тепърва ще се приемат.
Предполагам, че големият залог, около който ще се разгорят много медийни битки, е дали парите ще се прехвърлят в
НОИ автоматично, или само при изрично настояване на осигуряващото се лице.
dir.bg
√ Митове и легенди за втора пенсия
Изненадващо за мнозина в самата управляваща партия дойде предложението на финансовия министър Владислав
Горанов да се пренасочат част от средствата, които сега постъпват в универсални пенсионни фондове (УПФ) към
държавното обществено осигуряване. Последваха бурни политически и експертни дебати и след кратко примирие по
празниците опонентите на реформата сякаш имат превес - ако не с аргументи, то с медийна сила, на моменти включваща
юмруци.
Намерението на ГЕРБ съответства на неприятната бюджетна реалност. Трансферът от държавата към пенсионната
система през 2015 г. е над 5 млрд. лв., включително 2 млрд. лв. за попълване на откровен дефицит. Вноските в УПФ
надхвърлят 800 млн. лв. и тепърва ще растат. Ако вторият частен пенсионен стълб премине към държавното обществено
осигуряване, хазната ще поеме голяма глътка въздух.
Идеята за реформа на пенсионния модел в България идва едновременно със сходни промени в Унгария, Полша, Чехия и
Словакия. Формулата «задължителни частни пенсии“, която няма място в развития свят, в края на XX век бе наложена в
бившия соцлагер с цел стимулиране на капиталистическите отношения. През последните години Вишеградската четворка
постепенно, но енергично се освобождава от нея.
Предложението на ГЕРБ е сякаш единствената реформа у нас през последното десетилетие, за която ще плати не
обикновеният човек, а големите играчи, на които са поверени за управление огромни публични ресурси. Острата реакция
в «света на парите“ можеше да се очаква, но тя се оказа толкова яростна, че разколеба дори Горанов. Първоначално
категоричен, финансовият министър сега призовава партии, синдикати и работодатели «да седнат на една маса и да се
разберат“.
Политическо родство по избор
Каква ли ще е ползата от масовото седене, щом финансовите генерали вече свикаха войската и заповядаха на експертите
си «на нож“?! Асоциацията на индустриалния капитал например заяви, че «изначалните дефекти на започналото
настъпление срещу втория стълб“ не може да се отстранят. Не само АИКБ ще брани УПФ със зъби и нокти. Останалите
работодателски организации не мислят по-различно, същото важи за банковия сектор и особено за инвестиционните
посредници.
Агресивният тон на засегнатите не е случаен: предложението на Горанов е нещо повече от поредното недообмислено
хрумване на властта откъде да се вземат пари. Става дума за поправяне на несправедливост, а справедливите каузи в
крайна сметка побеждават. По конституция държавната власт в България произтича от народа, а икономиката се
основава на свободната стопанска инициатива. Никой не би трябвало да задължава гражданите да купуват услуги от
частни лица - тоест да дават парите си на УПФ. Задължителен характер може да има единствено отношението между
граждани и държава, но не с частни фондове.
Важно е да се отбележи, че тук не става дума за частните пенсионни фондове изобщо. Ако вноските в тях са доброволни,
дейността и разрастването им в рамките на законите не представлява проблем. Не може да се говори и за
«национализация“: първо, защото парите в УПФ не са собственост на мениджърите, а на хората. Второ, идеята е
индивидуалните осигурителни сметки да се запазят също и след прехвърлянето им в НОИ.
Реформата на ГЕРБ дава на хората възможност да избират дали да се осигуряват изцяло в НОИ, или да чакат
допълнителна частна пенсия. Начинът, по който останалите партии реагираха на това разумно предложение, ги вкара в
конфликт със собствените им официални доктрини. Премахването на задължителното 5% отчисление от осигурителния
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доход на родените след 1960 г. е предоставяне на свобода, така че либералните реформатори би трябвало да го
подкрепят. Вместо това те заплашиха, че ако ГЕРБ докосне УПФ, ще излязат от управлението.
Прехвърлянето на средства от УПФ в НОИ е стъпка към по-голяма солидарност, намаляваща властта на финансовия
капитал, затова левите би следвало да са с две ръце «за“. Беше доста трудно да се обоснове от социалистически позиции
защо парите на хората не трябва да се върнат в държавата, но опитните функционери на БСП се справиха и с това. А ДПС,
традиционно консервативно и поставящо се в услуга на големия бизнес, този път застана зад голямата политика и връчи
на ГЕРБ в парламента нужните за реформата на пенсионния модел гласове.
Не бива да ни учудва, че БСП се противи на предложение с леви измерения. Германските социалисти в края на XIX век
също се обявяват срещу солидарната пенсионна система, предложена от канцлера Ото фон Бисмарк. Съображенията им
са, че левицата ще остане извън играта, ако «лошите капиталисти“ дадат такива привилегии на работещите.
Голямата разлика е в работодателите: германските индустриалци още преди 150 години разбират, че ако изсмучат
хората докрай, няма да оцелеят дълго. Българските им колеги днес предпочитат да бранят «инвестиционния климат“.
Пенсионни фондове като слънце
Юридическото противоречие на модела «задължителен частен“ и тежките щети, които причинява на НОИ ежегодното
отклоняване на осигурителните вноски, не са единствените съображения за отрицание на втория пенсионен стълб. След
14 години натрупване средният размер на средствата на едно осигурено лице в УПФ е 1881 лв. Тази сума е несериозна,
ако приемем, че в един момент ще трябва също и да се плащат пенсии. В момента събраните средства не стигат и за
година и половина покриване на социалната пенсия по старост в размер на 113 лв.
Но за структура, която трупа парична маса от много на брой автоматично събирани вноски, това е напълно достатъчно.
По данни на Комисията за финансов надзор към 30 септември 2014 г. в УПФ има 6.4 млрд. лв. балансови активи. Лидери
са УПФ «Доверие“ с 29% и ЗУПФ «Алианц“ с 21.5% пазарен дял, съответно 1.85 и 1.37 млрд. лв. Милиарден фонд е
прилична сума по всички европейски стандарти. Същността на тези фондове е, че те превръщат парите на хората във
финансови инвестиции - купуват от тяхно име акции, дългови книжа на държави и фирми, валута и имоти в очакване тези
книжа след време да поскъпнат, при което си удържат инвестиционна такса.
Какво печели осигуряващият се от това, че всеки месец дава на професионални инвеститори една двадесета част от
заплатата си? Да направим просто изчисление. Да приемем, че през 2025 г. българите ще се пенсионират на 65 години и
УПФ ще им изплаща втора пенсия в допълнение към държавното обществено осигуряване. В момента в една
осигурителна партида за хората на възраст над 50 г. (които първи ще получат вторите пенсии) има средно 2515 лв. Да
приемем оптимистично, че средната работна заплата ще нарасне от сегашните 800 лв. до 1200 лв., тоест с 50% средно за
периода. В такъв случай годишното отчисление за УПФ ще е 720 лв., а хората, излизащи на пенсия през 2025 г., ще са
натрупали средно 10 000 лв. в своите задължителни частни пенсионни сметки.
При 78 г. средна продължителност на живота месечният размер на втората пенсия би бил 64 лв. Не е много, нали?
Заслужава ли си подобна «щедра“ пенсия неудобствата, които днес изпитват НОИ и държавният бюджет? Но да
усложним още малко модела, като допуснем 2% средна годишна доходност на УПФ до 2025 г. Ежегодното олихвяване на
вноските ще доведе до 11 070 лв. средна осигурителна партида на лице към началото на 2025 г., съответно първите
«втори“ пенсионери ще получат от УПФ около 71 лв.
Да разгледаме и ситуацията за следващата вълна пенсионери. Ясно е, че при равни други условия в индивидуалните
осигурителни партиди на по-младите хора ще се натрупат повече пари към времето на излизането им в пенсия. 35годишните днес имат средно 2068 лв. в УПФ. След 30 години неспирни отчисления при двойно по-голям от сегашния
осигурителен доход, през 2045 г. те ще получат от втория стълб 192 лв. пенсия. Сто евро месечно и много «ако“ не
изглеждат добра сделка.
Другояче изглеждат нещата от камбанарията на УПФ. Постепенно на трудовия пазар ще излизат все повече млади
работници, попадащи под действието на задължителния втори стълб, а и работната заплата ще расте. През следващите
десет години в УПФ ще се влеят 10-12 млрд. лв. Ако целта на сегашната пенсионна система с три стълба е да се формират
крупни играчи на капиталовия пазар, може да смятаме, че тя започва да се изпълнява.
Доходност безкрай
През 2008 г. УПФ отчетоха среднопретеглена доходност от -24.71%. С други думи, една четвърт от парите на хората за
втора пенсия се превърнаха в нищо. 2011 г. също бе с отрицателна доходност от -0.41%, без дори да смятаме инфлацията
за периода. Има години, в които пенсионните фондове печелят добре, но така или иначе те са уязвими от бизнес цикъла.
Спорно е дали парите, заделяни за старини, трябва да се доверяват на нещо толкова непостоянно като финансовите
пазари.
Парите, които отиват в НОИ, се използват по различен принцип. От всички работещи се събират осигурителни вноски,
които се разпределят сред всички пенсионери. Парите не се инвестират: каквото влиза, това и излиза. Макар че не е
съвсем така, защото по ред причини, включително и отчислението за УПФ, събираните вноски се оказват недостатъчни и
държавата доплаща милиарди.
Голямо предимство на частното осигуряване е индивидуалният му характер: човек може да пести толкова, колкото
желае, парите му се водят на отчет и в случай на смърт натрупаното отива при наследниците му. Държавният солидарен
модел вдъхва недоверие на работещия българин, който не очаква същата солидарност, плащана с неговите
осигурителни вноски днес, да му бъде оказана утре, когато той самият ще получава пенсия. Тук нещата опират и до
народопсихология.
Предложението на ГЕРБ преодолява проблема, тъй като предвижда личните партиди на хората, дори прехвърлени в
НОИ, да се запазят. НОИ на практика ще се превърне в нещо като банка: ще събира дългосрочни депозити, тоест
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вноските по индивидуалните партиди на хората, и ще отпуска краткосрочни кредити, тоест ежемесечното изплащане на
пенсиите. Само че тези пари няма да се инвестират, тоест няма да бъдат изложени на риск от финансова криза.
УПФ възразяват, че те правят добро на хората, като инвестират парите им. Само че пропускат да споменат таксите за
управление, които се прибират и в добра, и в лоша година и които са в състояние да «изядат“ не само печалбата, а и
главницата. Погледнато в перспектива, между 2001 и 2014 г. УПФ всъщност са намалили, вместо да увеличат
пенсионните спестявания на хората. Въпросът е сериозен, тъй като касае не просто компетентността на българските
парични мениджъри, но и въобще потенциала на западната икономика да произвежда безспирен растеж, който да
осигурява търсената от финансовите инструменти доходност.
Светът е претоварен с дълг. Данните на Банката за международни разплащания говорят за поне 100 трилиона долара
нетни задължения, повечето направени от развитите страни. Да държиш хартийка, обещаваща, че задлъжнялата
компания или национална икономика всяка година ще плаща по 3 или 5% лихва за предоставения й заем, а накрая ще ти
върне и главницата, надали е най-подходящият начин да се погрижиш за старините си в днешния полудял свят.
Купища практически проблеми
Предложението на Горанов среща сериозен проблем от практическо естество. Прехвърлянето на средства от УПФ в НОИ
изисква ликвидиране на инвестициите и превръщането им в пари. Статистиката на КФН показва, че при над 6.4 млрд. лв.
балансови активи УПФ разполагат с 560 млн. лв. парични средства и 515 млн. лв. депозити. Останалото е ценни книги,
включително облигации на корпорации на стойност 930 млн. лв. и акции за 1.75 млрд. лв. За капак има и инвестиционни
имоти.
Осребряване на активи в подобен мащаб е свързано с много неудобства. Дори съществува хипотеза, че ГЕРБ играе
«комбина“ с пенсионните фондове и всъщност иска да ги спаси, като ги закрие, за да замете следите на източени
милиарди. В тази връзка се коментира и предстоящото плащане на втора пенсия от професионални пенсионни фондове
на категорийните работници. Други теории гласят, че управляващите искат да разчистят пазара за някой свой пенсионен
фонд, като извадят от играта доминиращите в момента УПФ.
Трудно е да вземем подобни слухове на сериозно, но капиталовият пазар със сигурност ще се стресира, ако ценни книги
за почти два милиарда лева изведнъж потърсят нов собственик (инвестициите на УПФ в чужбина са 3.1 млрд. лв.). Ако
пенсионните фондове бъдат принудени да разпродават активи, на Българската фондова борса ще настане пореден
тектоничен трус.
Има нещо дори по-сериозно: българските УПФ по правило имат «съюзнически“ акции и облигации, които включват с
предимство в портфейлите си. Например УПФ «Съгласие“ и УПФ «ЦКБ - Сила“ са свързани с групата «Химимпорт“ и
традиционно купуват в големи обеми акциите на останалите компании от този конгломерат. В структурата на активите на
УПФ «Съгласие“ виждаме акции на ЦКБ за 2.7 млн. лв., на «Проучване и добив на нефт и газ“ за 3.7 млн. лв., на «Зърнени
храни България“ за 5.34 млн. лв., облигации на ЦКБ за 16.8 млн. лв. и така нататък.
Това е само един от множество подобни примери. Какво да кажем за най-големия у нас УПФ «Доверие“, държащ
облигации на фирмата «Пи Ви Инвестмънтс“ за 17 млн.лв. и още 4 млн.лв. дълг на «Алфа финанс холдинг“ - дружества на
Иво Прокопиев, който чрез «Грийн Ейкърс“ държи и 6% от капитала на ПОК «Доверие“? А по-малкия УПФ «Бъдеще“ вече
притежава над 10% от акциите на «Еврохолд“ - компания, с която го свързва не само общ адрес.
Публична, дори не тайна, е, че УПФ активно работят за пазарната стойност на «своите“ акции. Конфликтът на интереси
далеч не е запазена марка на родния чиновник...
Само «творческото разрушаване“ може да измъкне родната икономика от пълната загуба на ценности и посока, в която
отдавна е изпаднала. Този толкова любим на родните експерти термин, когато идеята е да се сложи край на нещо
държавно, да се облажат подбрани хора, а сметката да плати обикновеният човек, ги ужасява, когато е време да се
реформира една явно неработеща принудително частна пенсионна схема, превърнала се при това в механизъм за
манипулиране на пазара.
Тепърва ще видим как ГЕРБ ще отиграят тази висока топка. Не е изключено те сами да са подхвърлили идеята на
синдикатите, за да ги спечелят на своя страна в студените и бунтовни зимни месеци, и щом се запролети, да запеят друга
песен. Но духът вече е пуснат от бутилката: твърде много българи разбраха, че парите им отиват в задължителни частни
структури, които ще им върнат мизерни пенсии. Все по-ясно е, че не доходността на капиталовите инструменти, а
солидарността между поколенията е истинският стълб на пенсионната система.
Нормативните документи, касаещи прехвърлянето на индивидуалните партиди от УПФ към НОИ, тепърва ще се приемат.
Предполагам, че големият залог, около който ще се разгорят много медийни битки, е дали парите ще се прехвърлят в
НОИ автоматично, или само при изрично настояване на осигуряващото се лице.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Вижте решенията на Министерски съвет от вчера
Вицепремиерът Ивайло Калфин ще ръководи Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси
По предложение на премиера Бойко Борисов заместник министър-председателят по демографската и социалната
политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин е определен за председател на Националния съвет
за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.
Съветът е консултативен орган, който подпомага правителството в разработването и провеждането на държавната
политика по етническите и интеграционните въпроси. Работата на органа се основава на сътрудничество между
държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в
областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.
Безработните младежи до 29 г. и хората над 50 г. са основни целеви групи на Националния план за действие по
заетостта през 2015 г.
Правителството при Националния план за действие по заетостта за 2015 г. неговото изпълнение ще се финансира с
предвидените със Закона за държавния бюджет средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв.,
както и със средства от структурните фондове на Европейския съюз.
Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2015 г. при по-висок икономически ръст, стабилна
вътрешна среда и по-висок ръст на вътрешното търсене включват:
- подобряване на достъпа до пазара на труда особено на неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните
потребности услуги за активиране, информиране, мотивиране, ориентиране и консултиране, както и за повишаване на
нивото на знания, умения и компетентности, чрез обучения за повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара
на труда;
- подкрепа за икономически растеж, благоприятен за заетостта, подобряване на бизнес средата, подкрепа за
увеличаване на заетостта и използване на потенциала на ключови сектори, като екологичната икономика, ИКТ сектора,
сектора на здравеопазването и предоставянето на социални услуги. Наред с това ще се ограничава нелоялната
конкуренция на предприятията с нерегламентирана заетост и недекларирани плащания и ще се подпомага заетостта в
малките и средните предприятия. Ще се развива регионалния подход при реализацията на политиката по заетостта;
- изпълнение на Европейската гаранция за младежта. По-добро обхващане на целевите групи и повишаване на ефекта от
програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда на база резултатите от проведените оценки;
- повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта, по-добро взаимодействие с частните
трудови посредници и предприятията за осигуряване на временна работа;
- развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство.
При влошаване на икономическата ситуация и по-нисък ръст на БВП от планирания вследствие на непредвидени
обстоятелства от външен характер, природни бедствия, финансови дисбаланси и др. се добавя и приоритет „Увеличаване
на субсидираната заетост в региони с влошена икономическа среда, осигуряване на преквалификация и посреднически
услуги за бърз преход към нова заетост за освободения персонал от фалирали предприятия”.
Основните целеви групи на активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към безработните младежи до 29 г.,
безработни над 50-годишна възраст, продължително безработните лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на
труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хората с увреждания, лицата извън
работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Към всяка група ще се подхожда диференцирано.
Безработните от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки от Националния план след изготвяне на
индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за
устройване на работа.
Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е основна задача, като през 2015 г. България трябва да
реализира изискванията на Европейската гаранция за младежта като обхване младежите до 25-годишна възраст с
престой до 4 месеца без работа или образование/обучение. През 2015 г. ще бъдат добавени нови инициативи за
целенасочена работа с неактивните младежи.
Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата, от 1 януари се увеличава размерът на субсидираното
трудово възнаграждение на включените в програми безработни лица на 360 лв. при пълен работен ден, а от 1 юли – 380
лв.
През 2015 г. ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по новата оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. Същевременно ще приключи изпълнението на действащи схеми за обучение и заетост
от първия програмен период, като схемите за заетост на младежи до 29 г., за безработни лица, които желаят да започнат
собствен бизнес, за заети лица, за насърчаване на географската мобилност на работната сила и др.
Сред новите програми, които ще стартират през 2015 г., са за обучение и заетост на продължително безработните лица и
„Клио”.
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По Националната програма „Клио“ безработните ще бъдат обучени и ще работят от 6 до 12 месеца в дейности по
реставрация, консервация, екскурзоводство, строителни дейности, туристическа анимация за паметници на културата и
обекти на културно-историческото наследство. С плана през 2015 г. са осигурени средства за заетост на 213 безработни
лица и обучение на 96 безработни лица.
Основната цел на Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица е да даде възможност
на продължително безработни лица да придобият и надградят знания и умения, да формират трудови навици, които ще
са предпоставка за успешната им реализация на първичния пазар на труда. По програмата през 2015 г. ще бъде
осигурена заетост в частния сектор и обучение на 850 безработни лица. Част от работните места предвиждат при
необходимост включване в сезонни и аварийни дейности за краткосрочна заетост.
Новост при финансирането на активната политика по отношение на заетостта е въвеждането на съфинансиране от
работодателите при наемане на безработни на субсидирани работни места по мерките от Закона за насърчаване на
заетостта. Държавата ще субсидира 300 лв. за трудово възнаграждение ежемесечно за едно лице по всички мерки, а при
безработни с висше образование – 380 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение
ще се осигурява от работодателя в частния сектор. По мярката за наемане на продължително безработни лица ще се
субсидира вече и част от трудовото възнаграждение в размер на 300 лв. и дължимите осигуровки (до сега се субсидираха
само осигуровките).
Друга новост е, че в Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“ се въвежда подоходен критерий и за
обгрижваните лица – техните доходи не трябва да надвишават линията на бедност. По тази мярка е планирано
включването на около 2700 лица. Определя се трудово възнаграждение от 430 лв. за наетите 100 младежки медиатори в
общини с голям брой безработни и неактивни младежи по програма „Активиране на неактивни лица”. Увеличава се
трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 400 лв. на 430 лв.), на ромските
медиатори (от 340 лв. на 400 лв. за наетите със средно образование и от 400 лв. на 450 лв. на наетите с висше
образование); на психолозите и мениджърите на случай (от 450 на 500 лв.) по програма „Активиране на неактивни лица”
(мениджъри на случай ще работят в дирекциите „Бюро по труда“ в областните центрове).
От държавния бюджет за проект „Красива България” са осигурени 3 млн. лв. Проектът ще осигури заетост на 550
безработни лица и професионално обучение на 200 регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“.
През 2015 г. ще бъдат финансирани 285 регионални програми, които ще осигурят заетост на 2800 безработни лица и
обучение по част от професия на 150 от тях. Планираните дейности са в широк диапазон – поддръжка на уличната и
пътната мрежа; поддържане на площади и паркови пространства; почистване на речни корита, дерета, озеленяване,
отводнителни канали и др.
Благоприятен ефект върху качеството на работната сила ще окаже реализирането на проекти за обучение и заетост от
социалните партньори за обучение на над 7300 безработни лица и субсидирана заетост или заетост на първичния пазара
на 40% от успешно завършилите. По проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост“
ще бъдат обучени 2004 безработни лица от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.
В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие
по заетостта през 2015 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очакват следните резултати:
- коефициент на заетост за групата 15-64 г.) – 61%;
- коефициент на заетост за групата 20-64 г. – 65%;
- коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50%;
- коефициент на безработица (по данни от НРС) – да не надвиши 11,7%;
- коефициент на безработица за групата 15-24 г. – да не надвишава 24%;
- осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на 26 415 безработни лица, в т. ч. нова заетост на 12 794 и
обучение на 12 161 лица.
Визията на плана е определена като: „Ускоряване на прехода от безработица към заетост в реалната икономика,
включително на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони, и
намаляване на несъответствието между търсената и предлаганата работна сила”. Планът подкрепя икономическото и
социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Разкриването на повече нови работни места и
продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през 2015 г.
Действията, програмите и мерките са съобразени с дългосрочните приоритети на Стратегията „Европа 2020” и
необходимостта от подобряване на бизнес средата в България. Чрез тях ще се постига и изпълнение на препоръките на
Европейската комисия към страната в областта на пазара на труда.
Приет е Планът за действие през 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
Кабинетът прие План за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Той е
изготвен на основата на предложенията на работните групи към Съвета по европейски въпроси (СЕВ) и е одобрен от
Съвета.
Планът съдържа 373 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 100 заседания на Съвета на
Европейския съюз.
Останалите 273 мерки са свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със
срок за транспониране през настоящата година и до края на месец април 2016 г., както и директиви, чиито срок за
транспониране е изтекъл, но все още не са въведени. Чрез тях ще се осигури прилагането на учредителните договори,
регламентите и решенията на ЕС, както и с изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото
на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС. Мерките в Плана са
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свързани и с докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация, съгласно учредителните договори,
директивите, регламентите и решенията на ЕС.
През 2015 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и
на Министерския съвет.
На днешното си заседание правителството одобри и доклада за изпълнението към края на годината на Плана за
действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС.
Планът за 2014 г. включва 219 мерки, от които 160 са изпълнени към 31 декември 2014 г., а 59 не са изпълнени в срок,
което е 26,9% неизпълнение. За сравнение, неизпълнените мерки в края на първото тримесечие на годината са 50,5%, за
второто тримесечие – 39,6%, а за третото – 28 на сто. Неизпълнените мерки са прехвърлени в Плана за действие за 2015 г.
Върху неизпълнението все още влияние оказва предсрочното разпускане на парламента, но вече е в ход повторното
внасяне на неприетите от 42-ото Народно събрание законопроекти в 43-ото НС.
През месец февруари 2015 г. се очаква да бъде публикувано Табло №30 с директивите в областта на вътрешния пазар
(Single Market Scoreboard), което ще отчете степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта
на вътрешния пазар с краен срок до 31 октомври 2014 г. За България невъведени останаха 11 директиви от общо 1246,
като дефицитът по въвеждането е 0,9 на сто.
Вицепремиерът Кунева ще е национален координатор по подготовката на България за Председателството на Съвета
на ЕС
Вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси е определен за национален
координатор по подготовката на Република България за Председателството на Съвета на ЕС, предстоящо през втората
половина на 2018 г. Това предвижда одобрена днес от правителството промяна в постановлението за координация по
въпросите на Европейския съюз.
Създава се и координационен механизъм в рамките на вече установения национален механизъм за координация по
въпросите на ЕС, като се определя кръгът на лицата, които ще координират подготовката на Председателството,
основните им функции и задачи, както и начинът на организация на тяхната работа.
Във връзка с постигане на засилен политически ангажимент, чрез промяна в състава на Съвета по европейските въпроси
(СЕВ) се предвижда министърът на външните работи да бъде заместник-председател, а членове на Съвета да са всички
членове на Министерския съвет, като експертният състав остава без промяна. На заместник министър-председателя по
координация на европейските политики и институционалните въпроси се възлага да внася в Министерския съвет
проектите на позициите на България за заседанията на Европейския съвет.
Карина Караиванова е новият управител за България в Съвета на управителите на Черноморската банка за търговия и
развитие
Министерският съвет определи заместник-министъра на финансите Карина Караиванова за управител за Република
България в Съвета на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). На този пост тя ще замени
вицепремиера по икономическото развитие в периода 2013-2014 Даниела Бобева.
Черноморската банка е независима международна институция с регионален характер. Дейността й е насочена към
финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на
търговската активност между страните-акционери. България е със статут на страна-учредител и членството й дава
възможност за участие в разпределянето на финансовия ресурс на банката, както и при избора на конкретните проекти и
тяхната реализация. Участието в тази регионална финансова институция позволява на страната ни да влияе при
определянето на регионалната политика и при вземането на решения от съществено значение за развитието на региона.
Трима нови членове се включват в състава на българската делегация в Комитета на регионите
По предложение на Националното сдружение на общините в Република България, правителството одобри промени в
състава на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз. Комитетът включва представители на
местните власти на държавите-членки.
В състава на делегацията ще влязат кметовете на Самуил, Враца и Берковица Бейтула Мюмюн, Николай Иванов и
Димитранка Каменова. Те ще заменят Иван Цанов, Мехмед Ахмедов и Мадлена Бояджиева, които след последните
парламентарни избори са избрани за народни представители или заемат нови длъжности в държавната администрация.
Актуализиран е съставът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Съпредседатели на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките ще бъдат
министрите на отбраната и на икономиката. Тази промяна, одобрена от кабинета днес, се налага от новата структура на
правителството и от преобразуването на Министерството на икономиката и енергетиката. С приетото изменение в
постановлението за създаване на Съвета се предлага редакция на досегашните текстове, които да доведат до по-добра
координация между компетентните ведомства и държавни структури и тяхната способност да работят синхронизирано с
цел гарантиране на националната сигурност.
Актуализирани бяха и поименните състави на Националния и на Организационния комитети за отбелязване на 100
години от Първата световна война и участието на България в нея. Те отразяват настъпилите кадрови промени в
Министерския съвет, министерствата и областните администрации.
Социалната услуга „Личен асистент“ ще стартира през 2015 г. със средства от държавния бюджет
13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., за да бъде
обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен асистент” до стартирането на новите операции по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Те ще бъдат предоставени на общините чрез Агенцията за
социално подпомагане на потребителите, за които е извършена социална оценка по проекта „Подкрепа за достоен
9

живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По този начин ще се осигури непрекъсваемост на
финансирането до отпускането на средствата по новата оперативна програма.
Потребители на услугата са хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ,
лица с по-нисък процент на трайно увреждане, но с установена невъзможност за самостоятелно обслужване, деца на
възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на
сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ или с установена
невъзможност за самостоятелно обслужване.
Приносът на предоставяната услуга „личен асистент” е от особена важност за подобряване качеството на живот на хората
с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Социалната услуга дава
възможност хора от всички общини на територията на страната, включително и на живеещите в отдалечени и малки
населени места, в които предоставянето на социални услуги е по-ограничено, да получат реална подкрепа в домашна
среда.
Създава се допълнителна възможност за финансиране на малките училища
Министерският съвет прие промени в стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2015 г. С тях се усъвършенства методиката на финансиране на училищата в общините с районно
деление, като се създава допълнителна възможност за осигуряване на средства за финансирането на малките училища,
разположени в отдалечени населени места в периферията на общините. Издръжката на тези училища обективно е повисока от средната за общината.
В рамките на одобрената методика ще бъде приложен диференциран подход за определяне на средствата по стандарти
за учениците в населените места, обхванати в периферните райони. По този начин ще се постигне по-голяма
справедливост при разпределението на средствата за делегираните от държавата дейности по функция „Образование“ и
ще се подобри финансирането на малките училища, разположени в отдалечени и по-слабо населени места.
В предоставени от държавата имоти Община Смолян ще изгражда центрове за възрастни хора
Правителството предостави на Община Смолян собствеността върху два поземлени имота в с. Чокманово. Терените и
сградите в тях са с отпаднала необходимост за Министерството на образованието и науката. Намеренията на местната
власт са в тях да бъдат изградени социални домове за отдих и лечение или центрове за грижи за възрастни хора.
Кабинетът даде съгласието си „Летище София“ ЕАД да учреди в полза на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД право
на надстрояване и право на пристрояване върху недвижим имот, собственост на дружеството. Това дава възможност за
реконструкция на част от административната сграда на Института. Целта е да се добави и внедри тренажор за аварийноспасителни дейности, каквото е едно от новите изисквания на европейското законодателство.
С друго решение Министерският съвет обяви сградата на локомотивното депо на пристанище Лом за частна държавна
собственост. Сградата е негодна за експлоатация, създава риск за преминаващите и работещите на пристанището и ще
бъде премахната от концесионера „Порт Инвест“ ЕООД за негова сметка. Придобитите средства от остатъчния материал
ще бъдат предоставени на държавата.
Кабинетът прие решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, Хасково, без да се променя регистрираният капитал на дружеството. От него ще бъде извадена канална помпена
станция в Свиленград, която се реконструира със средства по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, заради изискването на
програмата общината да е собственик на рехабилитирания обект. Увеличението на капитала на ВиК-Хасково е за сметка
на собствени резерви по баланса на дружеството.
България и Алжир договарят сътрудничество във военната област
Правителството одобри проекта на споразумение за сътрудничество между министерствата на отбраната на България и
Алжир.
Приоритетните области, очертани в документа, са развитието на контактите и връзките между двете ведомства, борбата
с тероризма, военното обучение и здравеопазване и др.
За изпълнение на споразумението ще бъде създаден смесен комитет.
Одобрени са резултатите от заседанията на три съвета на ЕС
Правителството одобри доклад от министъра на образованието и науката за резултатите от редовното заседание на
Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, проведено на 12 декември в Брюксел. На него
бяха приети заключения на Съвета относно предприемачеството в образованието и обучението и насърчаване на
достъпа на младите хора до права с цел засилване на самостоятелността им и участието им в гражданското общество.
България подкрепи заключенията и сподели опит от прилагането на съвместната инициатива на Европейската комисия и
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „HEInnovate” за оценка на капацитета на пет университета
в страната за провеждане на предприемаческо обучение и насърчаване на предприемаческите умения като цяло.
В частта за дебат беше обсъдена темата „Образованието и обучението в икономически план“ в контекста на
средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“. Акцент бе поставен върху необходимостта от изграждане на
междуинституционален и междусекторен диалог със сектора на заетостта и социалната политика. Съветът във формат
„Младеж“ обсъди хоризонталния подход към младежката политика като средство за по-добро адресиране на социалноикономическите предизвикателства и за по-добри целеви политики за младите хора.
Правителството одобри резултатите и от българското участие в заседанието на Съвета „Транспорт, телекомуникации и
енергетика“ (раздел „Енергетика“), проведено на 9 декември в Брюксел. На него бяха приети заключения по отношение
повишаване усилията за постигане на ефективно функциониращ и свързан вътрешен енергиен пазар на ЕС. Проведени
бяха дискусии в контекста на заключенията в областта на климата и енергетиката, приети от Европейския съвет на 23
октомври 2014 г., и относно предизвикателствата пред изпълнението на Стратегия „Европа 2020“ и приноса на
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енергийния сектор в създаването на по-интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж. След заседанието
беше проведен и работен обяд със заместник-председателя на ЕК и комисар по енергийния съюз Марош Шефчович
относно проекта „Южен поток“.
Министерският съвет одобри също доклад за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови
въпроси, което се проведе на 9 декември в Брюксел. ЕКОФИН постигна политическо съгласие по предложението за
прилагащ регламент относно предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране. Комисията представи План
за инвестиции в Европа, който беше обсъден и получи широката подкрепа на финансовите министри. Те коментираха и
предстоящия преглед на стратегията на ЕС за растеж и работни места „Европа 2020“ и изпълнението и в рамките на
Европейския семестър.
В дневния ред беше включен преглед на икономическото управление в ЕС, обсъждане на доклада на ЕК относно
механизма за ранно предупреждение и на годишния обзор на растежа. Сред засегнатите от членовете на Съвета теми
беше и текущото състояние на предложението за директива за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на
данъка върху финансовите сделки. ЕКОФИН одобри доклад на работната група Кодекс за поведение при облагане на
юридическите лица и прие заключения по темата.
Направени са промени в Тарифа №4
Правителството одобри промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните
такси. В основната си част промените се отнасят до прередактиране на част от формулировката на таксите, като се
запазва досегашният им размер.
По отношение на таксите, събирани по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия, се прави разграничение между таксите, събирани от физически и от юридически лица. Целта е да се намали
финансовата тежест за физическите лица. Досегашната уеднаквена такса от 60 лв. за издаване на предварително
писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на България с издадено
от друга държава-членка разрешение за транспортиране остава 60 лв. за юридическите лица, но се намалява на 20 лв. за
физическите лица.
Предвижда се възможност за монтаж на табели с регистрационен номер на превозно средство извън пункта за
регистрация на съответното звено „Пътна полиция”. Таксата за това е 2 лв. на табела на мотопед, мотоциклет, ремарке
или три- и четириколесно превозно средство, и 4 лв. за останалите превозни средства.
Другите промени са свързани с държавните такси по Закона за МВР за издаване на разрешения на търговци, извършващи
дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност.
Приети са нови методики за определяне на минималните размери на концесионното плащане и на наемната цена за
морските плажове
Правителството прие нови методики за определяне на минималните размери на концесионното плащане и на наемната
цена за морските плажове, съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
С тях ще бъде постигнато справедливо разпределение на икономическата изгода при предоставянето на концесия на
морски плаж между концесионера и концедента и от отдаването под наем на морския плаж между наемателя и
наемодателя. Основните задължения на концесионера и наемателя ще бъдат задължителните дейности на морския
плаж (водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване и санитарнохигиенно поддържане).
Нови изисквания на европейското законодателство ще бъдат въведени в Закона за пазарите на финансови
инструменти
Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови
инструменти, чрез който в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2013/36/ЕС за
дейността на кредитните институции и за пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните
посредници и се създават условия за прилагането на Регламент (ЕС) №575/2013 за пруденциалните изисквания за
кредитните институции и инвестиционните посредници.
Тези законодателни актове, известни като CRD IV, формират правната рамка, която урежда достъпа до пазара за
извършване на банкова дейност и инвестиционно посредничество. Те са свързани с регламентирането на надзора на
индивидуална и консолидирана основа и пруденциалните правила по отношение на кредитните институции и
инвестиционните посредници. С тях се въвеждат изисквания и към надзорните органи при осъществяване на дейността
им.
В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта е предложено изменение на Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране във връзка с началния и
собствения капитал на управляващите дружества и на лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове.
Промени се предлагат и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които имат за цел привеждането му в пълно
съответствие с изискванията на Директива 2010/73/ЕС за изменение на Директива 2003/71/ЕО за проспекта, който следва
да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, както и за
изменение на Директива 2004/109/ЕO.
Законопроектът и мотивите към него са публикувани на страницата на Министерство на финансите:
http://www.minfin.bg/document/15489:2
Предлагат се промени в Закона за достъп до пространствени данни
Правителството ще предложи на Народното събрание проект на закон за изменение и допълнение на Закона за достъп
до пространствени данни. Проектът е изготвен с цел пълно въвеждане в националното законодателство на разпоредбите
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на Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност
(INSPIRE).
С прилагането на закона ще бъде повишено качеството на пространствената информация, създавана, събирана,
поддържана и разпространявана по реда и при условията на Закона за достъп до пространствени данни, както и на
качеството и достъпността на услугите за пространствени данни, предвидени в него. Промените ще осигурят
безпрепятствен и неограничен обмен на пространствени данни между органите на публичната власт за целите на
осъществяването на техни публични функции, които могат да имат въздействие върху околната среда. Ще се подобри
координацията между потребителите, доставчиците на услуги за пространствени данни и услуги с добавена стойност и
лицата, които посредничат при предоставянето на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.
Военната болница в Пловдив ще извършва две нови лечебни дейности
Две нови медицински специалности – гръдна хирургия и нефрология, ще бъдат включени в дейността на
Многопрофилната болница за активно лечение в Пловдив, която е в състава на Военномедицинската академия.
Правителството взе решението за промяната в Правилника за устройството и дейността на ВМА въз основа на
удостоверение, издадено през 2014 г. от Регионалната здравна инспекция в Пловдив за изпълнение на изискванията на
Наредбата по чл. 46 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти.
В постановлението се посочва, че лечебните дейности по специалностите „медицинска паразитология”,
„микробиология” и „вирусология” се осигуряват от Научно-приложния център по военна епидемиология и хигиена в
структурата на ВМА.
Създава се Управляващ комитет по финансиране на здравеопазването
Към министъра на здравеопазването се създава Управляващ комитет по финансиране на здравеопазването, реши
правителството. Решението е едно от условията по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Министерството на здравеопазването (МЗ).
Споразумението осигурява консултантска помощ за полагане на основите за изпълнение на Националната здравна
стратегия 2014-2020, като предоставя помощ на МЗ да оцени и разработи възможности за промени в областта на
финансирането на здравеопазването и заплащането на услугите в здравния сектор, както и да разработи предложения за
реформи в сектора на лекарствените продукти и за въвеждане на електронно здравеопазване с цел подобряване на
ефективността, равнопоставеността, финансовата защита и дългосрочната устойчивост на системата на
здравеопазването.
Управляващият комитет ще подпомага МБВР в процеса на получаване на необходимите данни и информация, ще
получава консултации от МБВР при избора на възможни варианти за реформа в здравния сектор, на които да се даде
приоритет, и ще бъде информиран от МБВР и екипа за управление на проекта за напредъка на ключовите етапи от
изпълнението му и постигнатите междинни резултати.
Членове на Управляващия комитет да представители на основните заинтересовани страни – администрацията на
Министерския съвет, на министерствата на здравеопазването и на финансите, НЗОК, НСИ и Националния център по
опазване на общественото здраве и анализи. За председател на Управляващия комитет правителството определи
заместник-министъра на здравеопазването д-р Адам Персенски.
При изпълнение на правомощията си министърът на финансите ще бъде подпомаган от Консултативен съвет
Правителството направи промени в Устройствения правилник Министерството на финансите (МФ). Те позволяват на
министъра на финансите да създаде Консултативен съвет от изявени специалисти в областта на финансите, който да го
подпомага при вземането на решения в сферата на определените му правомощия. Поименният състав и организацията
на работа на Консултативния съвет ще се определят със заповед на министъра на финансите. Членовете на Съвета няма
да получават възнаграждение.
В съответствие с действащите нормативни актове са актуализирани и прецизирани функциите на дирекции в МФ. Името
на дирекция „Финанси на реалния сектор“ се променя на „Държавни помощи и реален сектор”.
Числеността на щатните бройки в министерството се увеличава с 10. От тях пет са за дирекция „Данъчна политика“, три –
за дирекция „Правна“, и две – за дирекция „Съдебна защита“. С този числен състав ще се осигури по-ефективно и
ефикасно изпълнение на функциите на трите дирекции. Щатът се осигурява за сметка на закритото Министерство на
инвестиционното проектиране, на което при създаването му през 2013 г. бяха предоставени 10 бройки от числения
състав на МФ.
Отчуждават се части от имоти за изграждането на обхода на Габрово
Правителството прие решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на
обхода на Габрово. Имотите се намират в землищата на Габрово, Шипка и Шейново.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
съобщаването му на заинтересованите лица.
Съветът за развитие към МС ще бъде ръководен от вицепремиера Румяна Бъчварова
Правителството прие промени в ПМС №110/2010, което регламентира създаването, състава и функциите на Съвета за
развитие към Министерския съвет.
Съветът координира дейностите по изпълнение на програмата на правителството, коалиционните управленски политики
на кабинета за стабилно развитие на страната, програмирането и реализацията на мерките за икономическо и социално
развитие на България.
Основната част от направените в постановлението промени са свързани с актуализиране на състава на Съвета предвид
новата структура на правителството. Председател на Съвета за развитие е вицепремиерът по коалиционна политика и
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държавна администрация, а членове – останалите вицепремиери и министрите. С оглед осигуряване на парламентарна
подкрепа и информираност на парламентарните групи, ангажирани с изпълнението на управленската програма на
правителството, е включено задължение за председателя на Съвета за кани за участие в заседанията му ръководителите
на тези парламентарни групи.
Приемането на постановлението е предпоставка Съветът за развитие да започне пълноценно своята работа.
Правителството прие постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2015 г.
Министерският съвет прие Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. в
срока, определен със Закона за публичните финанси.
Постановлението за изпълнението на държавния бюджет съдейства за ефективното и ефикасно разпределение и
управление на държавните финансови ресурси, както и за осъществяване на основните дейности, финансирани от
Бюджет 2015. За създаване на добра организация и с оглед осигуряване на условия за прозрачност на изпълнението на
държавния бюджет, с Постановлението са регламентирани процедурите за отпускане и разходване на планираните
средства в годишния закон за държавния бюджет. Определят се конкретните задължения и отговорности на
разпоредителите с бюджет при изпълнението на бюджета, както и необходимата информация и сроковете за нейното
предоставяне в Министерството на финансите, Министерския съвет, Народното събрание и Сметната палата.
Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, които
прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по
области на политики и/или бюджетни програми.
Постановлението регламентира разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти,
финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет,
принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, да прилагат правилата за
възлагане и изпълнение, приложими за тези програми, с оглед осигуряване на ефективно управление на публичните
разходи.
До края на месец март 2015 г. министрите ще представят в Министерския съвет за одобрение програми за структурни и
функционални реформи в съответния сектор с цел повишаване на ефективността на публичните разходи.
Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 4-47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
ще разработват мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за
бюджета. При необходимост, в срок до 28 февруари 2015 г., те ще предприемат действия за промени в устройствените
правилници на структурите от системите им. С постановлението подобни мерки се препоръчват на кметовете на
общините за представяне за одобрение в общинските съвети.
Вътрешните одитори в бюджетните организации по чл. 4-47 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2015 г., в т. ч. във второстепенни разпоредители с бюджет към тях и в общините, ще извършват преимуществено одитни
ангажименти на ефективността на публичните разходи в съответните организации.
Одобрени са промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.
Министерският съвет одобри промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.,
одобрена с РМС 791/2014 г. С тях се осигурява съгласуваност на бюджетните параметри за периода 2015-2017 г. с
одобрените от Народното събрание закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. и произтичащите от това промени в средносрочен
план.
Привеждането на бюджетните показатели и на разходните тавани на първостепенните разпоредители с бюджет за
периода 2015-2017 г. в съответствие с настъпилите промени в приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2015
г. ще осигури актуализирана база, която е необходима на първостепенните разпоредители с бюджет за реалистично
планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период (2016-2018 г.).
Промените в актуализираната средносрочна прогноза са направени изцяло въз основа на изискванията на Закона за
публичните финанси като важен елемент на доброто управление на публичните финанси.
Предвиденото салдо по консолидираната фискална програма в периода 2015-2017 г. остава непроменено и е съответно
дефицит в размер на 3% от БВП за 2015 г.; 2,5% от БВП за 2016 г. и 2% от БВП за 2017 г. Планираното ежегодно намаление
на дефицита със стъпка от 0,5 на сто ще покаже устойчива тенденция към подобряване на бюджетната позиция в
подкрепа на изведената като приоритет правителствена политика на гарантиране на финансова стабилност и постепенна
финансова консолидация.
Заместник-министър Костадинов ще подпише междуправителствената програма на България и Индия за
сътрудничество в областта на науката
Правителството упълномощи заместник-министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов да подпише
от името на България междуправителствената Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите с
Република Индия.
Проектът на документа беше одобрен в края на 2013 г. и обхващаше периода 2014-2016 г. Поради проведените през
2014 г. в двете страни парламентарни избори, подписването беше отложено за 2015 г. С решението си от днес кабинетът
одобри и промяна в периода на действие на двустранната програма – срокът й става 2015-2017 г.
Правителството отмени РМС 835/2014
Правителството отмени още едно решение, прието неприсъствено от кабинета „Орешарски” в последния ден от мандата
му. То също не е било включено в протокола от първото заседание на Министерския съвет след приемането му и поради
това беше администрирано едва в края на годината.
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С Решение 835/2014 г. се възлага на министъра на земеделието и храните да процедира заявления, постъпили от
„Пампорово” АД, за учредяване на сервитутни права върху имоти – горска територия, и да даде предварително съгласие
за изменение на действащи подробни устройствени планове.
Според министъра на земеделието и храните, който е вносител на предложението за отмяна на решението, то е било
прието в нарушение на основни принципи в административното производство, заложени в АПК.
Правителството определи неотложните мерки във връзка с миграционния натиск по границата на България
Министерският съвет прие Решение за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на
Република България.
Решението предвижда продължаване на поетапното изграждане на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по
южната граница на страната. В срок до 30 януари МВР трябва да изготви задание за проектиране на инженерното
съоръжение от възпрепятстващ тип, като определи приоритетните участъци и срокове за изграждането му.
Министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната в срок до 23 януари следва да предложат необходимите
изменения и допълнения в подзаконовата нормативна уредба, с които да се гарантира ефективно взаимодействие във
връзка с охраната на границата и да се създадат възможности за логистична подкрепа от страна на Министерството на
отбраната при осъществяване на охраната и наблюдението на държавната граница от органите на МВР.
Министерството на земеделието и храните ще продължи изграждането на нови и ремонта на съществуващи горски
пътища в обхвата на дейност на Югоизточно държавно предприятие.
Контролът и координацията по изпълнението на решението са възложени на заместник министър-председателя по
координация на европейските политики и институционалните въпроси.
√ Борят безработицата при младежите и хората над 50 г. със 73 млн. лева
Правителството при Националния план за действие по заетостта за 2015 г. неговото изпълнение ще се финансира с
предвидените със Закона за държавния бюджет средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв.,
както и със средства от структурните фондове на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2015 г. при по-висок икономически ръст, стабилна
вътрешна среда и по-висок ръст на вътрешното търсене включват:
- подобряване на достъпа до пазара на труда особено на неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните
потребности услуги за активиране, информиране, мотивиране, ориентиране и консултиране, както и за повишаване на
нивото на знания, умения и компетентности, чрез обучения за повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара
на труда;
- подкрепа за икономически растеж, благоприятен за заетостта, подобряване на бизнес средата, подкрепа за
увеличаване на заетостта и използване на потенциала на ключови сектори, като екологичната икономика, ИКТ сектора,
сектора на здравеопазването и предоставянето на социални услуги. Наред с това ще се ограничава нелоялната
конкуренция на предприятията с нерегламентирана заетост и недекларирани плащания и ще се подпомага заетостта в
малките и средните предприятия. Ще се развива регионалния подход при реализацията на политиката по заетостта;
- изпълнение на Европейската гаранция за младежта. По-добро обхващане на целевите групи и повишаване на ефекта от
програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда на база резултатите от проведените оценки;
- повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта, по-добро взаимодействие с частните
трудови посредници и предприятията за осигуряване на временна работа;
- развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство.
При влошаване на икономическата ситуация и по-нисък ръст на БВП от планирания вследствие на непредвидени
обстоятелства от външен характер, природни бедствия, финансови дисбаланси и др. се добавя и приоритет „Увеличаване
на субсидираната заетост в региони с влошена икономическа среда, осигуряване на преквалификация и посреднически
услуги за бърз преход към нова заетост за освободения персонал от фалирали предприятия”.
Основните целеви групи на активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към безработните младежи до 29 г.,
безработни над 50-годишна възраст, продължително безработните лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на
труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хората с увреждания, лицата извън
работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Към всяка група ще се подхожда диференцирано.
Безработните от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки от Националния план след изготвяне на
индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за
устройване на работа.
Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е основна задача, като през 2015 г. България трябва да
реализира изискванията на Европейската гаранция за младежта като обхване младежите до 25-годишна възраст с
престой до 4 месеца без работа или образование/обучение. През 2015 г. ще бъдат добавени нови инициативи за
целенасочена работа с неактивните младежи.
Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата, от 1 януари се увеличава размерът на субсидираното
трудово възнаграждение на включените в програми безработни лица на 360 лв. при пълен работен ден, а от 1 юли – 380
лв.
През 2015 г. ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по новата оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. Същевременно ще приключи изпълнението на действащи схеми за обучение и заетост
от първия програмен период, като схемите за заетост на младежи до 29 г., за безработни лица, които желаят да започнат
собствен бизнес, за заети лица, за насърчаване на географската мобилност на работната сила и др.
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Сред новите програми, които ще стартират през 2015 г., са за обучение и заетост на продължително безработните лица и
„Клио”.
По Националната програма „Клио“ безработните ще бъдат обучени и ще работят от 6 до 12 месеца в дейности по
реставрация, консервация, екскурзоводство, строителни дейности, туристическа анимация за паметници на културата и
обекти на културно-историческото наследство. С плана през 2015 г. са осигурени средства за заетост на 213 безработни
лица и обучение на 96 безработни лица.
Основната цел на Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица е да даде възможност
на продължително безработни лица да придобият и надградят знания и умения, да формират трудови навици, които ще
са предпоставка за успешната им реализация на първичния пазар на труда. По програмата през 2015 г. ще бъде
осигурена заетост в частния сектор и обучение на 850 безработни лица. Част от работните места предвиждат при
необходимост включване в сезонни и аварийни дейности за краткосрочна заетост.
Новост при финансирането на активната политика по отношение на заетостта е въвеждането на съфинансиране от
работодателите при наемане на безработни на субсидирани работни места по мерките от Закона за насърчаване на
заетостта. Държавата ще субсидира 300 лв. за трудово възнаграждение ежемесечно за едно лице по всички мерки, а при
безработни с висше образование – 380 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение
ще се осигурява от работодателя в частния сектор. По мярката за наемане на продължително безработни лица ще се
субсидира вече и част от трудовото възнаграждение в размер на 300 лв. и дължимите осигуровки (до сега се субсидираха
само осигуровките).
Друга новост е, че в Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“ се въвежда подоходен критерий и за
обгрижваните лица – техните доходи не трябва да надвишават линията на бедност. По тази мярка е планирано
включването на около 2700 лица. Определя се трудово възнаграждение от 430 лв. за наетите 100 младежки медиатори в
общини с голям брой безработни и неактивни младежи по програма „Активиране на неактивни лица”. Увеличава се
трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 400 лв. на 430 лв.), на ромските
медиатори (от 340 лв. на 400 лв. за наетите със средно образование и от 400 лв. на 450 лв. на наетите с висше
образование); на психолозите и мениджърите на случай (от 450 на 500 лв.) по програма „Активиране на неактивни лица”
(мениджъри на случай ще работят в дирекциите „Бюро по труда“ в областните центрове).
От държавния бюджет за проект „Красива България” са осигурени 3 млн. лв. Проектът ще осигури заетост на 550
безработни лица и професионално обучение на 200 регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“.
През 2015 г. ще бъдат финансирани 285 регионални програми, които ще осигурят заетост на 2800 безработни лица и
обучение по част от професия на 150 от тях. Планираните дейности са в широк диапазон – поддръжка на уличната и
пътната мрежа; поддържане на площади и паркови пространства; почистване на речни корита, дерета, озеленяване,
отводнителни канали и др.
Благоприятен ефект върху качеството на работната сила ще окаже реализирането на проекти за обучение и заетост от
социалните партньори за обучение на над 7300 безработни лица и субсидирана заетост или заетост на първичния пазара
на 40% от успешно завършилите. По проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост“
ще бъдат обучени 2004 безработни лица от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.
В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие
по заетостта през 2015 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очакват следните резултати:
- коефициент на заетост за групата 15-64 г.) – 61%;
- коефициент на заетост за групата 20-64 г. – 65%;
- коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50%;
- коефициент на безработица (по данни от НРС) – да не надвиши 11,7%;
- коефициент на безработица за групата 15-24 г. – да не надвишава 24%;
- осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на 26 415 безработни лица, в т. ч. нова заетост на 12 794 и
обучение на 12 161 лица.
Визията на плана е определена като: „Ускоряване на прехода от безработица към заетост в реалната икономика,
включително на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони, и
намаляване на несъответствието между търсената и предлаганата работна сила”. Планът подкрепя икономическото и
социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. Разкриването на повече нови работни места и
продължаването на инвестирането в човешките ресурси са от първостепенно значение през 2015 г.
Действията, програмите и мерките са съобразени с дългосрочните приоритети на Стратегията „Европа 2020” и
необходимостта от подобряване на бизнес средата в България. Чрез тях ще се постига и изпълнение на препоръките на
Европейската комисия към страната в областта на пазара на труда.
√ Глобиха Икономедия за пазарна манипулация
В първия работен ден на годината Комисията за финансов надзор (КФН) е наложила на "Икономедиа" АД, (издател на
"Капитал", "Капитал Дейли" и "Дневник") санкция от 150 хил. лв.
Отделно от това издателството е глобено с още 10 хил. лв. заради отказа на работещи в него журналисти да разкрият
източниците си на информация.
"КФН не реагира нито на източването на КТБ, нито на други сериозни отклонения от добрите практики, за които
"Капитал" е писал и ще пише. Вместо да работи за стабилността и за доверието към финансовата система, комисията
предприема екстремни действия срещу медията и това само показва степента на институционалната криза, в която се
намират финансовите регулатори коментира Галя Прокопиева, изпълнителен директор на "Икономедиа".
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Ето официалната позиция на КФН до медиите:
Във връзка с медийни публикации от 14 януари 2015г., КФН заявява следното:
Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) е възложил на заместник-председателя,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, да осъществява надзора върху борсовата търговия и
свързаните с нея нарушения, включително да провежда разследвания и да санкционира при констатирана пазарна
манипулация.
От 20.06.2014 г. до момента в КФН са постъпили над 190 сигнала, отнасящи се за публикации, касаещи конкретни
публични дружества и стабилността на финансовата система в България. Част от тях са препратени до БНБ и ДАНС.
При осъществяване на този надзор, органът може да изисква обяснения и документи от поднадзорните или други лица,
за които има данни, че нарушават закона.
Отправянето на запитване до журналисти, касаещо искане за разкриване на източник на информация, във връзка с
установяване на нарушителя по ЗПЗФИ, не противоречи на правото на журналиста да не разкрие източника си на
информация. Надзорните органи са длъжни да упражнят правомощието си по разкриване на нарушение чрез изискване
на информация от журналист. Дали журналистът ще се възползва от правото си да не разкрие своя източник на
информация, е негово решение, което е независимо от задължението на държавния орган да упражни свое
законоустановено правомощие.
В ЗПЗФИ практически е транспонирана Директива за пазарна злоупотреба, която се прилага в целия Европейски съюз.
Съгласно ЗПЗФИ, размерът на предвидената санкция за извършено нарушение от физически лица е от 20 000 лева до 50
000 лева, а за юридически лица - от 50 000 до 100 000 лв. Санкциите, които са предвидени в ЗПЗФИ, са сред най-ниските в
Европа. Например във Франция, санкцията за нарушение на чл. 5 от Директива 2003/6/ЕО може да достигне до 1 500 000
евро, а в Германия до 1 000 000 евро, но само в случай, че няма промяна в цената на финансовия инструмент. Ситуацията
не е по-различна и в страните от Централна и Източна Европа - в Чехия санкциите стигат до 700 000 евро, в Гърция 2 000
000 евро, а в Румъния нарушаването на посочения член е престъпление и се наказва с до 6 години лишаване от свобода.
Поредно доказателство на европейско ниво, че пазарните манипулации са действия, които имат изключително
неблагоприятното въздействие върху целостта на финансовите пазари, както и върху доверието на инвеститорите в тези
пазари, е новата Директива за пазарната манипулаиция, съгласно която тези форми на поведение трябва да се наказват
като престъпления. Новата директива е приета, обнародвана е в Официален вестник на ЕС и предстои да се прилага във
всички държави членики от 3 юли 2016 г.
С оглед получените сигнали, проведените разследвания и установените административни нарушения, заместник председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде четири броя наказателни
постановления за извършени нарушения ЗПЗФИ.
Издадените наказателни постановления са спрямо следните лица, както следва:
1. На „Икономедиа” АД за нарушения на ЗПЗФИ е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева.
2. На „Икономедиа” АД за нарушения на ЗПЗФИ е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева.
3. На физическо лице журналист за нарушения на ЗПЗФИ е наложена глоба в размер на 50 000 лева.
4. На „Алпико пъблишинг” ЕООД за нарушения на ЗПЗФИ е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева.
При определянето и налагането на санкциите органът е взел предвид обстоятелство е, че нарушенията са със значителна
тежест предвид факта, че засягат структуроопределящи дружества за целия пазар на финансови инструменти в Р.
България. С извършените нарушения са засегнати неограничен кръг инвеститори, които биха могли да се подведат при
формиране на инвестиционните си намерения от разпространената невярна информация. С извършените нарушения се
засягат основните цели на ЗПЗФИ, а именно „повишаване на общественото доверие в пазара на финансови инструменти”
и „създаване на условия за развитието на справедлив, прозрачен и ефективен пазар на финансови инструменти” и се
застрашава финансовата стабилност на страната.
Председателят на КФН, в рамките на предоставените му от ЗКФН правомощия, издаде два броя наказателни
постановления, свързани с проверки за манипулиране на пазара на ценни книжа на представляващи „Икономедиа” за
възпрепятстване на надзора и непредоставяне на информация за целите на извършваните проверки. Наложените глоби
са в размер на 5000 лв. за всяко лице.
КФН продължава да извършва проверки по постъпили сигнали, както и по инициирани от институцията проверки по
повод на медийни публикации, за които са възникнали съмнения, че с тях се разпространява невярна или подвеждаща
информация относно финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар. При установяване на
нарушения, за същите ще бъдат образувани административнонаказателни производства.
КФН държи да подчертае, че уважава и цени изключително високо и свободата на словото и труда на журналистите,
които спазват Етичния кодекс на медиите, и работи безпроблемно с тях. За съжаление, като издател на „Икономедиа”
Иво Прокопиев си позволява да нарушава коректния тон в отразяването на дейността на КФН и от страна на изданията на
„Икономедиа” се води медийна атака чрез манипулативни и неверни статии, целящи уронване на престижа на
регулатора. В основата на тази клеветническа кампания стои фактът, че лично той и свързани с него лица пряко и
систематично нарушават закона.
За последните четири години спрямо Иво Прокопиев и на свързани с него лица са издадени над 60 броя наказателни
постановления, по образувани над 110 административно наказателни производства, с наложени ефективно санкции в
размер на над 350 000 лева. Спрямо Иво Прокопиев и свързани с него лица за същия период са приложени и повече от
30 принудителни административни мерки.
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Република България е правова държава и всеки, който нарушава закона, независимо от това в какво качество,
включително журналист, медия или собственик на медия, трябва да спазва закона и ако го нарушава подлежи на
санкция.
В действията на КФН по получените сигнали няма лично отношение, а само стриктно спазване на закона. От регулатора
не се очаква да се харесва и да бъде популярен, а с действията си да прилага закона точно и еднакво спрямо всички.
Действащото национално и европейско законодателство създава ясна рамка от задължителни предписания, както за
регулатора, така и за медиите и лицата, които подлежат на надзор. КФН е оправомощена и задължена както от
националното, така и от европейското законодателство, при наличие на достатъчно установени доказателства, да
предприеме действия по санкциониране на нарушителите, без оглед на тяхното качество. Обратното би противоречало
на принципите на правовата държава.
Издадените наказателни постановления подлежат на съдебен контрол в рамките на тяхното обжалване, което е право на
засегнатите лица и това е единственият начин правилата да се прилагат еднакво спрямо всички субекти.
Фактът, че единствено „Икономедиа” клевети регулатора за надзорната му дейност, говори за намерението на групата да
се постави в привилегировано положение спрямо останалите журналисти, което е недопустимо и изкривява правилата.
Именно поради това, считаме, че журналистите трябва да подкрепят КФН в налагането на закона и еднаквото му
прилагане спрямо всички.
На опитите на „Икономедиа” да представи пред обществото изпълнението на законовите задължения на КФН като
цензура, регулаторът още веднъж категорично заявява, че ще изпълнява стриктно закона и няма да стане заложник на
медийни публикации или друг вид натиск и манипулации и ще продължи да си върши надзорната дейност съобразно и в
рамките на действащото законодателство.
√ Увеличават с 30% бюджета за агроекологични дейности и биологично производство
Увеличение от 30% е предвидено в бюджета за агроекологични дейности и биологично производство за новия
програмен период на Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Министерството на земеделието.
Предвидените средства са на стойност 345 млн. евро при 259 млн. евро за предишния програмен период. Това заяви
министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на представянето на междинния отчет по Българошвейцарския проект „За Балкана и хората“.
Министър Танева подчерта, че подкрепата за биологичното производство е един от фокусите в Програмата и за първи
път има отделена специална мярка за биологичното земеделие, както и за биологичното животновъдство.
Благодарение на изпълнението на проекта, подкрепен с швейцарско финансиране, се създава информационна база
данни за над 100 хил. животни за 33 породи. Очаква се в продължение на неговото реализиране да се доизгради
генетичната лаборатория към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
В срещата участие взе и посланикът на Конфедерация Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел, който заяви, че проектът
несъмнено ще допринесе за развитието на българските села.
Проектът „За Балкана и хората” цели да предложи модели за връзката между запазването на природата и устойчивото
развитие на селските райони в България. В него си партнират 11 организации. Той е на стойност в размер на 7 714 295 лв.
и се изпълнява за период от четири години.
Вестник Капитал Daily
√ Планът на Жан-Клод Юнкер за Европа
Инвестиционната иницитава на ЕК предвижда мобилизирането на 315 млрд. евро за съживяването на икономиката
в ЕС
Тази седмица Европейският парламент (ЕП) обсъжда в пленарната си сесия представения през ноември от новия
председател на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер план за съживяване на икономиката в ЕС. Инвестиционният
план "Юнкер" предвижда създаването на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който ще бъде
гарантиран с публични средства и ще опита да мобилизира поне 315 млрд. евро допълнителни инвестиции в периода
2015-2017 г. Освен това инициативата има за цел и изготвянето на списък изпълними проекти, съчетани с програма за
насочване на средствата в сферите, в които са най-необходими. Сред предложенията на комисията са и изработването на
пътна карта за бюрокрацията и регулациите и подобряване на инвестиционната среда в ЕС.
Целта е новият фонд да заработи до средата на 2015 г., след като ЕК предложи, а ЕП и Европейският съвет одобрят
нужното за целта законодателство. В сряда комисията прие законодателното предложение за създаването на ЕФСИ,
което предстои да бъде представено пред ЕП и съвета.
В средата на декември ЕК публикува и пълния списък с проектни предложения на 28-те държави членки. Общият им
брой е над 2000, а общата им стойност е около 1.3 трлн. евро. Част от българските предложения са за изграждането на
няколко скоростни пътища, жп линии и далекопроводи, както и всички проекти за пречиствателни станции за питейна
вода. В списъка е и проектът за енергийна ефективност и саниране, както и предложената от социалното министерство
програма за младежка заетост. Общата стойност на предложеното финансиране за проектите, за които то е описано, е 3.5
млрд. евро, като публично-частно партньорство е предложено единствено по проекта за младежката безработица.
Какво включва т.нар. план "Юнкер" и какво е очакваното въздействие от него може да видите в инфографиката.
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√ Съкращаването на влакове спира
БДЖ ще очаква от Министерството на финансите да увеличи субсидията с 40 млн. лв.
Съкращаването на нови влакове в БДЖ спира, а спрените досега ще бъдат възстановени. Условието това да се случи е в
петък министърът на финансите Владислав Горанов да се съгласи да прехвърли отделените 40 млн. лв. за разплащане с
кредиторите на БДЖ в субсидията на компанията.
Решението беше взето единодушно в комисията по транспорт в парламента в присъствието на ръководството на
Министерството на транспорта и на БДЖ, синдикати, областни управители. До връщането на нещата в изходна позиция
се стигна, след като първото премахване на 38 губещи разписания предизвика голям политически и обществен отпор по
места, а синдикатите заплашиха с протести. От 1 февруари трябваше да започне съкращаването на нови 81 влака, но и
това е на път да не стане.
Дори и прехвърлянето на парите да се състои обаче, това ще спечели само време на БДЖ, която работи на загуба от
години и не може да се разплати с кредиторите си. Прекратената оптимизация на мрежа и на служители само доказа за
пореден път, че реформите в железницата са малко вероятни.
Депутатите приеха три препоръки. Първата, приета с единодушие, е към министъра на финансите, който да преобразува
въпросния целеви капиталов трансфер от 40 млн. лв. в субсидия. Втора препоръка, отново приета с единодушие,
депутатите отправиха към министъра на транспорта Ивайло Московски. Тя предвижда да се преустанови редуцирането
на разписания до приемането в срок до 4 месеца на стратегически документ за развитие на железниците. Третата
препоръка е за връщане на спрените до момента 38 разписания в технически възможния срок, като изпълнителният
директор на БДЖ Владимир Владимиров заяви, че необходимите на общините влакове ще бъдат върнати.
Въртим едни пари
До поредната железопътна драма, съпроводена със съкращаване на линии и бъдещи съкращения на служители, се
стигна, след като субсидията на БДЖ за 2015 г. беше преразпределена по различен начин в сравнение с предходните
години. От субсидията от 180 млн. лв., която отива за доплащане на намалените билети на ученици, пенсионери и т.н.
беше решено 40 млн. лв. от сумата да се отпуснат под формата на целеви трансфер за разплащане с кредиторите. Това
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означава, че на месец БДЖ получава финансови инжекции с 3.4 млн. лв. по-малко, а за получаване на останалите 40 млн.
лв. ще е необходимо разрешение от Брюксел.
"Тази помощ няма да бъде нотифицирана от Брюксел, тъй като искат оздравителен план, който да бъде
институционализиран, т.е. да премине през парламента, за да получим помощта", заяви Ивайло Московски пред
депутатите, като допълни, че подобни нотификации отнемат много време.
Топката във финансите
Изпълнителният директор на холдинга Владимир Владимиров внесе допълнителен щрих. Според изчисленията на
ръководството на БДЖ, ако субсидията остане в настоящия си размер през 2015 г., дружеството ще реализира 45 млн. лв.
загуба. По думите на Владимир Владимиров взетите мерки за съкращаване на служители и влакове няма да доведат до
реален финансов резултат през тази година заради колективния трудов договор, като за съкращението на въпросните
около 1500 служители ще са необходими 6-7 месеца, а на съкратените ще трябва да се изплатят по 6 заплати. Или
загубата за 2015 г. остава. "Ако дружеството е на загуба и не може да докаже как ще излезе от нея, практически това
означава, че няма да получи нотификация от Брюксел", заяви Владимиров. Или за тази година дружеството рискува да
остане без тези пари.
Абсурдното в случая е, че решението за променената структура на субсидията беше прието от същия този парламент,
който сега настоява за обратното и за връщане на нещата в изходна позиция. Сега топката остава в Министерството на
финансите, като решението се очаква в петък.
√ Бюджетът губи над 200 млн. лв. от падащите цени на горивата
Вдигането на потреблението няма да може да компенсира спада в приходите от ДДС
Цената на петрола на световните пазари пада постоянно през последните месеци, а изгледите са ниските котировки да се
запазят и през първото полугодие на 2015 г. На последната борсова сесия европейският сорт брент се търгуваше под 47
долара за барел – стойност, невиждана последните шест години. Това е с около 50% по-евтино спрямо юни 2014 г.
заради слабата европейска валута, като тогава спадът е с 40%, показва преизчислението в евро. Не е ясно къде ще бъде
дъното, но различни прогнози сочат цена от 40 долара за барел и дори под тази граница, като тази "цел" вероятно ще
бъде постигната още в началото на тази година.
Икономически ефекти
От рязкото поевтиняване на горивата, естествено, има печеливши и губещи. Негативите са за държавите, които
произвеждат петрол. Техните бюджети са планирани при една цена, която в края на годината се оказва значително по
ниска. Оттам приходите в бюджетите им се свиват рязко. Съответно печелившите държави са вносителите на петрол.
България е нетен вносител, което означава, че икономиката ще спечели от падащите цени.
По груби оценки на икономиста от "Индъстри уоч" Лъчезар Богданов разходите за внос на петрол, консумиран в
страната, са около 2.5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Течните горива дават около 30% от енергията, потребявана в
страната - за индустрията, за отопление, за електричество, за транспорт и т.н. Разходите за течни горива са около 5% от
общите домакински бюджети, а транспортните услуги - още около 1.7%. Потреблението на течни горива се равнява на
около 7% от БВП.
Всичко това означава, че директните ефекти ще се изразят в намаление на разходи на бизнес и домакинства. Цената на
бензина в България, а и не само, не пада със същия темп, с който намалява цената на суровината. Причината е, че нефтът
формира 40-45% от цената, в зависимост дали е бензин или дизел. Останалата част от цената е съответно разходи на
компанията, акцизи, които са над 40% от стойността на крайната цена, и, разбира се, накрая трябва да се добави 20%
ДДС, който отива в държавата.
Трудности за бюджета
Това, което е добро за потребителите – ниските цени на горивата, не е добро за държавния бюджет. Въпреки че не сме
петролна държава, правителството ще загуби от спада. Най-преките щети са свързани с приходите от ДДС върху вноса и
продажбата на бензин и дизел в страната. Косвеният негатив за фиска пък е свързан с номиналния спад в събираемостта
на ДДС от други стоки и услуги, които поевтиняват заради пряката или косвената си връзка с движението на цената на
горивата.
На база на всички налични публични данни може да се направи заключението, че държавният бюджет ще загуби през
2015 г. над 200 млн. лв. Като тази сметка би излязла при допускането, че се изпълнят някои макроикономически
прогнози на правителството за потреблението. Също така се прави допускането, че средната цена на петрола през тази
година ще се задържи около 50 долара за барел. Прогноза за цена от 50-60 долара за барел направи председателят на
Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев. Според него цените на горивата през следващите 6-12 месеца
ще останат близки до сегашните с колебания от 5-7 стотинки надолу или нагоре.
Прекият ефект от поевтиняването на горивата върху бюджета е трудно изчислим. Националната агенция за приходите
(НАП) и Агенция "Митници", които са част от Министерството на финансите, не предоставят данни за приходите от ДДС
върху горивата. Те не отговориха и на запитване колко са. "Капитал" изчисли загубите на бюджета на база наличните
данни от НСИ за потреблението на горива в България и средните цени през 2014 г., както и на база последните актуални
данни на МФ за изпълнението на бюджета. Стигна до числото 220 млн. лв.
Като това е само прекият ефект от спада. Според Богданов ще има още загуби заради дефлацията или в най-добрия
случай ще има минимален среден ръст на цените. Правителството залага инфлация от 0.1%, което е под границата на
статистическата грешка. Ръст на потребителските цени между 0.5 и 0.7% предвиждат Европейската комисия и
Международният валутен фонд (МВФ). През миналата година от косвени данъци (акциз и ДДС) не бяха събрани около
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1.1 млрд. лв., като една от основните причини за това е именно дефлацията и по-ниските приходи от двата данъка.
Предварителните данни на НСИ за цените на дребно показаха средномесечна дефлация от 1.4% през 2014 г.
Повече потребление
При спад на цените потреблението се увеличава, което може да компенсира част от ДДС и да увеличи приходите от
акциз, който не е обвързан с крайната цена на горивата по бензиностанциите, а твърда ставка. От Министерството на
финансите коментираха, че дори да не се сбъдне прогнозата им, част от загубите ще бъдат компенсирани именно от повисокото крайно потребление на горива през 2015 г. Прогнозата в бюджета е за ръст от поне 0.5%.
Според Лъчезар Богданов това наистина е възможно да се случи, но той не смята, че по-високото потребление може да
компенсира изцяло спада на приходите от ДДС заради по-ниската цена. "Наистина може да се освободи ресурс, който
домакинствата да спестят и съответно да насочат за покупка на други стоки. Ефектът обаче ще е осезаем само върху
хората с по-ниски доходи", смята икономистът. Според него правителството още през януари ще се изправи пред
проблема как да компенсира спада на приходите от ДДС – по принцип това може да стане или чрез увеличение на други
данъци, или чрез увеличение на акциза върху горивата, или чрез "насърчаване" на увеличение на цените на тока
например, което ще увеличи сумата на облаганото с ДДС потребление на електричество.
Продължителният спад прави неизпълнима прогнозата в бюджета, където е записана средна цена на петрола през
годината от 91 долара за барел. Разбира се, при късмет може да се повтори ситуацията от 2009 - 2011 г., когато петролът
първо падна до 35 долара, а след това се изстреля до над 100 долара за барел и остана там близо 3 години. Но едва ли.
По-скоро правителството трябва да е готово да свие разходите на държавата с около 200 млн. лв., за да не влезе
България отново в свръхдефицит.
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√ България приключи първа година с дефлация
Спадът на цените засега стимулира потреблението и не влияе силно на бизнеса
Изминалата 2014 г. е първата, през която икономиката на България е била в дефлация. Данните на Националния
статистически институт (НСИ), които са налични за периода от 1996 г., показват, че през всички 12 месеца на 2014 г.
цените са падали спрямо спрямо съпоставимите месеци на предходната година. В крайна сметка средното ниво на
дефлацията за годината е 1.4%. Анализът на данните от статистиката показва, че причините за постоянно падащия Индекс
на потребителските цени (ИПЦ) през 2014 г. са основно две – свалянето на цената на тока и поевтиняването на горивата.
Причини
Самият процес започна в средата на 2013 г., когато правителството на Пламен Орешарски за пръв път понижи
административно цената на електроенергията. В рамките на 12 месеца имаше общо 4 понижения, като общият спад
надхвърли 20%. Впоследствие ефектът от свалянето на цените на електроенергията намаля, а с увеличаването през
октомври с 10% беше елиминиран. В този период обаче започна да се проявява в голяма степен ефектът от рязкото
падане на цените на петрола на световните пазари.
От една страна, поевтиняването на горивата и на основните потребителски групи като хранителни продукти, облекло,
транспорт и жилища са добре дошли за крайните потребители. Последните налични данни към третото тримесечие за
индивидуалното потребление показват, че то расте, макар и минимално. Това показва, че засега дефлационният процес
в България не е опасен. Ако обаче той се задържи по-дълго, има опасност да се влезе в "дефлационна спирала".
Падащите цени карат потребителите да изчакват с надежда за по-добри цени. Оттук падат продажбите и печалбите на
бизнеса, което пък носи след себе си свиване на възнагражденията, съкращаване на персонал и спад на потреблението.
Поевтиняване на горивата
Според статистиката на НСИ, газообразните и течните горива за битови нужди са паднали съответно с 4.0 и 4.9% през
декември спрямо ноември, дизеловото гориво се е понижило с 5.1%, автомобилният бензин А95 Н с 1.8%, бензин А98 Н с
2%, газ пропан - бутан за ЛТС с 5.5%. Отбелязаният лек ръст на цените в потребителската група "транспорт" от 0.3% се
дължи на пътуванията по празниците. На годишна база цените на транспортните услуги са се свили с 8.7% през декември
2014 г. спрямо декември 2013 г., а цената на течните горива за битови нужди е паднала с 14.6%. Тъй като цените на
петрола продължават да падат, очакванията са, че дефлацията ще се задържи трайно. Друг важен фактор се оказа
падането на цените в останалите членки на ЕС, което неминуемо се отразява и на цените в България. След като цяла
година ЕЦБ търсеше начини да противодейства на страховете от дефлация, страните от еврозоната отбелязаха такава
през декември.
Проблеми за бюджета
Дълготрайната дефлация обаче ще доведе до по-ниски приходи в държавния бюджет от основния източник на приходи
ДДС. По-ниските постъпления от данъци на стоки и услуги в държавната хазна ще трябва да се компенсират чрез други
мерки. Евентуални такива са намаляване на разходите, вдигането на данъци или подобряване на тяхната събираемост и
по-голям бюджетен дефицит. Въпреки това, ако потреблението продължи да нараства, окуражено от по-ниските цени,
дефлацията може и да доведе до повече инвестиции, което би било добре за икономиката.
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√ Доходността на повечето пенсионни фондове надминава 5% за 2014 г.
Заради дефлацията реалният им резултат от инвестиции е още по-висок
Доходността на повечето пенсионни фондове надминава 5% за миналата година, показват изчисления на "Капитал Daily",
направени по данни от Комисията за финансов надзор (КФН). Сред универсалните схеми доходността варира от 3.67%
("Бъдеще") до 6.84% ("Доверие"). По-големи са разликите между най-нисък и най-висок резултат при професионалните и
доброволните схеми, като там при някои надминава 7%, но отново при "Бъдеще" доходността е доста по-ниска.
Отрицателната доходност и загуба от инвестиции бяха сред основните мотиви, коментирани от представители на
управляващите и синдикатите при решението им пари от универсалните фондове да могат да се прехвърлят в НОИ.
Според данните на КФН от 2005 г. отрицателна доходност на универсалните фондове (т.е. загуба от инвестиции в
определен период от време) е имало през 2008 г. за всички и през 2011 г. за някои от тях. Същото е положението и с
професионалните, и с доброволните схеми.
Тенденциите се запазват
Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
(БАДДПО), коментира, че и през тази година тенденцията е доходността да бъде положителна. "Данните на КФН от
последните тримесечия показват 6-7% доходност за двегодишния период и се надяваме, че това ще се задържи", обясни
Абаджиев. След края на всяко тримесечие финансовият надзор публикува доходността на пенсионните фондове, като тя
е годишна, но обхваща представянето им за 24-месечен период. Тоест този резултат трябва да е по-показателен за
дългосрочната доходност от инвестирането на парите на осигурените. Абаджиев отбеляза, че от страна на КФН преди
години имаше предложения вместо за 24-месечен период да се смята доходност за 5-годишен период. Засега надзорът
се придържа към по-краткия.
По думите на Абаджиев засега пенсионните дружества не са преструктурирали сериозно портфейлите си и няма
индикации за това, като реагират спрямо пазара и засега се справят много добре. Фондовете са основните купувачи на
държавни ценни книжа, като те заемат около 40% от портфейлите на универсалните и професионалните схеми и около
30% от тези на доброволните. В този дял влизат български ДЦК и такива на държави - членки на ЕС, както и страни извън
съюза, в които българските осигурителни дружества имат разрешение да инвестират. Списъците с държавите и пазарите,
отворени за инвестиции, се определя от КФН според кредитния им рейтинг, ликвидността и стабилността им.
Колко реален е резултатът
По повод критиките, че надзорът и дружествата не публикуват реалната доходност (с добавена инфлация), Абаджиев
отговори: "А виждат ли реална доходност на банки? Такъв е законът, това публикуваме." Той отбеляза, че няма пречка и
сега да се изчислява и публикува реална доходност, но ще е по-добре да се разпише в нормативната уредба и да се
определи за какъв период ще се публикува. Абаджиев даде като лош пример липсата на ясни правила преди години,
когато всяко дружество е можело да публикува доходността за какъвто период си поиска и затова потребители са се
подвеждали от данните.
Тъй като според последните данни на НСИ към края на декември има дефлация от 0.9% спрямо същия месец на 2013 г.,
реалният резултат на пенсионните компании е по-висок от номиналния.
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√ Световната банка отново понижи прогнозите за глобалния растеж
Позитивните ефекти от ниските цени на петрола няма да се усетят през тази година
Световната банка понижава прогнозите си за глобалния икономически растеж през тази и следващата година заради
разочароващите перспективи пред еврозоната, Япония и някои големи развиващи се държави, които не могат да се
компенсират от по-ниските цени на петрола.
Според оценките на финансовата институция световната икономика ще нарасне с 3% през тази година. Това
представлява понижение спрямо 3.4%, прогнозирани от банката през юни. Финансовата институция публикува два пъти
годишно доклад за глобалните икономически перспективи. За 2016 г. се предвижда, че глобалният брутен вътрешен
продукт ще се повиши с 3.3% спрямо предишната прогноза за 3.5%. Банката публикува и първата си прогноза за 2017 г.,
според която ръстът ще се забави до 3.3%.
Очакванията за България също са намалени наполовината, като през тази година банката очаква БВП в страната да
нарасне с 1.1% (виж карето).
Влошени перспективи
"Световната икономика се намира в смущаващо състояние, което прави изготвянето на прогнози много предизвикателна
задача", коментира главният икономист на Световната банка Каушик Басу, цитиран от Reuters. Според институцията
силните перспективи за растеж пред САЩ и Великобритания ги отличават от останалите развити държави, включително
членките на еврозоната и Япония, които продължават да са изправени от анемична икономическа активност и страхове
от дефлация. "Глобалната икономика разчита само на един двигател – американския. Това не чертае розова картина за
света", изтъква Басу. Според прогнозата спадащите цени на петрола ще осигурят по-високи потребителски разгоди в
САЩ, поради което прогнозата за растежа на най-голямата икономика в света за 2015 г. е повишена с 0.2% до 3.2%.
Сред развиващите се държави Бразилия и Русия са натежали особено в негативна посока на прогнозата. По-голямо
значение обаче има Китай, където растежът се забавя на фона на реформите, с които Пекин се опитва да направи
икономиката по-малко зависима от инвестициите и експорта. По думите на Басу през 2016 и 2017 г. темпът на растеж в
Индия и Китай ще се изравни на нива около 7%. За тази година Китай се очаква да постигне ръст на БВП от 7.1% спрямо
прогнозираните от банката 7.2% през октомври и 7.5% през юни.
Еврозоната, която от началото на годината има 19 членки, се очаква да постигне растеж от 1.1% през 2015 г. спрямо
юнските прогнози за 1.8%. За следващите две години се прогнозира ръст от 1.6%. За Япония банката понижава
прогнозата си от 1.3 на 1.2% за 2015 г., като през 2016 се очаква ускорение до 1.6%. Една от най-силните ревизии е за
икономическия растеж на Русия. Предишната прогноза бе икономиката на страната да се свие с 0.7% през тази година, а
новата сочи за спад на БВП с 2.9%. Очаква се връщане към минимален растеж от 0.1% чак през 2016 г.
Петролни ефекти
Според анализа на Световната банка спадът на цените на петрола с близо 60% след средата на миналата година би
трябвало да има позитивен нетен ефект върху световната икономика, тъй като ще стимулира икономиките, внасящи
енергийни ресурси. Позитивният ефект за растежа обаче може да бъде усетен след няколко години, като същевременно
в краткосрочен аспект ниските цени ще повишат нестабилността на пазара и ще свият инвестициите в неконвенционален
добив на петрол като шистовия и дълбоководния. Непосредственият ефект от ниските цени на суровия петрол ще са
ограничени до добавяне на 0.1% към глобалния икономически растеж през тази година, заявява Световната банка.
Институцията отбелязва, че има още един негативен ефект от спадащите цени на петрола – спад на инфлацията в
световен мащаб. Опасенията от дефлация заедно с мрачните глобални перспективи и стагниращите заплати в САЩ могат
да променят намеренията на Федералния резерв скоро да започне повишаване на основните лихви, отбелязва Басу.
По-ниски очаквания и за България
Световната банка понижава значително прогнозите си и за икономическия растеж на България. В доклада от юни е
посочен очакван ръст на брутния вътрешен продукт на страната с 2.4 на сто през 2015 г. В обновената прогноза се залага
на ръст на икономиката с 1.1% за тази година, колкото е и средното ниво за еврозоната. Тази оценка все пак остава пооптимистична от очакванията на Министерството на финансите, които прогнозират ръст от 0.8%, както и на Европейската
комисия, според която може да се очаква повишение на БВП с 0.6%. Най-ниска прогноза дава кредитната агенция S&P,
според която растежът ще се ограничи до 0.5% през тази година. Според Световната банка през следващите две години
ръстът на БВП ще се ускори, като през 2016 г. ще достигне 2%, а през 2017 г. - 2.7%.
Вестник Стандарт
√ Роди се пазар със 170 млн. потребители
Русия, Казахстан и Беларус отвориха границите си за стоки, работна ръка и капитали
Евразийският икономически съюз стана факт от 1 януари 2015 г.
На 1 януари 2015 г. в света се появи нова голяма международна организация, обхващаща територия от Беларус до
границата с Китай. Досегашният Митнически съюз на Русия с държави от бившия Съветски съюз се прероди в Евразийски
икономически съюз (ЕИС). Към трите държави основателки на ЕИС - Беларус, Казахстан и Русия - се присъединяват
Армения и Киргизстан. В Ереван вече ратифицираха договора, а в Бишкек това ще стане до 1 май 2015 г. В рамките на
ЕИС не се предвижда политическа интеграция. "Подписаният договор наистина има епохално, историческо значение",
заяви руският президент Владимир Путин. Той и президентите на Казахстан и Беларус - Нурсултан Назарбаев и
Александър Лукашенко, първи подписаха в Астана договора за създаване на този голям търговски блок на 29 май 2014 г.
Според коментари на западните медии инициаторите на огромния блок се надяват, че ЕИС ще се противопостави на
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икономическата мощ на САЩ, ЕС и Китай. Новото обединение предвижда свободно движение на стоки, услуги, работна
ръка и капитал.
Договорът за Евразийския икономически съюз влезе в сила, след като бе одобрен от парламентите на трите страни.
Документът включва 28 раздела и 118 членове, а също и 32 приложения, описани върху 700 страници. На негова база
възниква пазар с общо население от над 170 милиона души и с територия над 20 млн. кв. км. Общият БВП на страните в
блока е около 2.7 трилиона долара, като ще се увеличи след разширението му. Важно е също, че Казахстан и Русия са
крупни производители и износители на газ и петрол.
Западни медии коментираха появата на мощния икономически блок на Изток като стремеж на Русия, Казахстан и
Беларус да се противопоставят на икономическата доминация на САЩ, ЕС и Китай. Освен това икономическата
интеграция в рамките на блока се възприема на Запад и като опит на Москва да възстанови влиянието си върху важна
част от бившия Съветски съюз.
Тази интеграция между бившите съветски републики бе неизбежна на фона на засилващата се глобализация. Идеята за
обединение на силите на държавите от различните области на Евразийския регион витаеше отдавна. За първи път тя бе
лансирана от президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев през 1994 г. - три години след разпадането на СССР. Той
предложи на Русия и на всички бивши съветски републики нов модел на интеграция при запазване на политическата
независимост - ЕИС. Но тогава още не беше дошъл моментът. Идеята изглеждаше твърди революционна на фона на
подема на центробежните процеси в бившите съветски републики. Те се стремяха на първо място да се утвърдят като
самостоятелни държави. Всяка от новообразуваните държави искаше да демонстрира своята независимост и сила.
Много скоро обаче се разбра, че истинската сила е във взаимодействието и взаимното допълване на икономиките, които
от десетилетия бяха функционирали заедно.
Реалният процес на интеграция на страните на постсъветското пространство започна в края на 90-те години. На 26
февруари 1999 г. Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан подписаха Договор за митнически съюз и единно
икономическо пространство. Без да фиксира срокове, документът предвиждаше премахване на митническия контрол на
границите между републиките, формиране на обща икономическа политика, съгласуване на социалните мерки. На 10
октомври 2000 г. бе създадено Евразийското икономическо съдружество (ЕврАзИС), като договорът за него влезе в сила
на 30 май 2001 г. В състава на ЕврАзИС влязоха Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан. През 2006 г. към
него се присъедини Узбекистан, но две години по-късно го напусна. През 2002 г. статут на наблюдатели получиха Украйна
и Молдова, а през 2003 г. - Армения. Но от тези страни само Армения продължи по пътя към интеграция в ЕИС. Украйна и
Молдова предпочетоха да търсят интеграция с Евросъюза.
От декември 2003 г. ЕврАзИС има статут на наблюдател към Общото събрание на ООН. През 2006 г. на среща на
държавните лидери на Русия, Беларус и Казахстан в Сочи бе решено в рамките на ЕврАзИС между трите страни да бъде
създаден Митнически съюз (МС). Три години по-късно вече бе подписан Договорът за Митническия кодекс и редица
други документи, необходими за функционирането на МС, което официално е факт от 1 юли 2011 г. Оттогава всички
митнически формалности са изнесени на външните граници на трите страни. Същевременно от 2009 г. те вече работеха
по изпълнение решението на президентите по утвърждаване План за действие по формиране на Единно икономическо
пространство (ЕИП). Така от 1 януари 2012 г. в действие влезе пакет от 17 базови споразумения за функционирането на
ЕИП. На 29 май 2012 г. в Астана тримата президенти одобриха план за работа по подготовката на Договор за ЕИС, който
бе подписан през май 2014 г. А от 1 януари 2015 г. ЕИС официално зае мястото си сред другите световни икономически
обединения.
Обща търговия на лекарства и енергия
Новият голям пазар ще действа на основата на правилата на Световната търговска организация /СТО/. Основните му
принципи са равноправието, прагматизмът и взаимното уважение, подчерта руският президент Владимир Путин при
подписването на договора.
Процесът на интеграция предвижда:
- Намаляване на цените на стоките и превозите
- Стимулиране на конкуренцията на общия пазар
- Повишение на производителността на труда
- Увеличаване на търсенето на стоки
- Увеличаване на заетостта на населението
- Разширяване на обемите на пазара
Хармонизирането на националните законодателства и правила на новия съюз трябва да бъде завършено за 10 години.
Планирано е тогава Единният финансов регулатор на ЕИС да започне работа, като централата му ще е в Алма-Ата.
Страните от ЕИС са се договорили да създадат през 2016 г. общ пазар на фармацевтичните стоки. През 2019 г. ще
заработи общият пазар на електроенергия, а през 2025 г. - пазарът на петрол, газ и нефтопроизводни.
Участниците в съюза нямат право да използват помежду си защитни мерки в търговията, както и специални защитни,
антидъмпингови и компенсационни мерки.
По изключение защитни мерки ще могат да се прилагат, когато това е необходимо, с оглед на сигурността и отбраната на
съответната страна, за опазване на живота и здравето на хората и за защита на природата. Но няма да се допуска
подобни мерки да бъдат средство за неоправдана дискриминация или скрито ограничаване на търговията, гласи
договорът.
Страните в блока си запазват правото да въвеждат ветеринарно-санитарен контрол и карантинни мерки за членове на
Евразийския съюз.
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От 1 януари тази година на гражданите на Русия, Беларус и Казахстан няма да им се налага да получават разрешителни за
работа за трудоустройство в друга държава от съюза. За вътрешната трудова миграция в съюза ще способства и
взаимното признание на дипломите за квалификация на кадрите с изключение на юристите, педагозите, лекарите и
фармацевтите. Работещите повече от половин година граждани на друга държава на съюза ще плащат данък общ доход
както и местните жители, но не и чуждестранните граждани. Нерешен засега остава въпросът за пенсионните права при
преместване от една в друга страна на съюза. С решаването на този въпрос ще се занимава Евразийската икономическа
комисия. Страните от ЕИС имат равно представителство в неговите ръководни органи, като основните решения ще се
взимат с консенсус.
Подава ръка на ЕС
Съюзът е открит за присъединяване и на други страни. Очаква се също да бъдат установени официални контакти на
новия блок с Евросъюза.
Представители на общността заявяват, че има готовност за сътрудничество не само на Изток, но и на Запад на основата
на равноправни отношения и взаимна изгода. Към сътрудничеството с новата икономическа общност вече проявяват
интерес Турция, Индия, Израел, Виетнам и други държави.
За ускоряване на интеграцията на страните от съюза при необходимост ще се оказва помощ.
Киргизия, която е следващият участник в съюза, ще се присъедини на 1 май 2015 г. при много благоприятни условия. За
устройване на границата си Киргизия ще получи 300 милиона долара. Ще бъде създаден и киргизко-руски фонд за
развитие с капитал 1 милиард долара. Според киргизския премиер Алмазбек Атамбаев това ще помогне на страната да
развие икономиката си, опирайки се на сектора на услугите, селското стопанство и промишлеността. Освен това Русия се
ангажира да субсидира енергийния сектор на страните от съюза, като им доставя енергия по вътрешни цени.
Освен че ще получи евтини суровини и енергоносители за промишлеността си, Беларус ще спечели и от това, че получава
голям пазар за стоките си с висока добавена стойност - машини, съоръжения и транспортни средства.
По-лесен достъп за БГ фирмите
Създаването на Евразийския икономически съюз ще улесни достъпа на българските фирми до тези пазари, коментира
председателят на БТПП Цветан Симеонов. Причината според него е, че участието в подобен съюз означава унифициране
на правилата за правене на бизнес във всички страни, членуващи в него, подобно на Евросъюза, който има единен
подход към всички категории вносители и износители. "По същия начин обединението на тези 3 и впоследствие 5
държави в Евразийския икономически съюз ще даде възможност, научавайки правилата за една от тях, да се използва и
прилага същият опит за останалите", заяви Симеонов. В същото време действието на специфични правила като руското
ембарго няма да се разпростират за цялата икономическа зона.
Засега не се забелязва повишен интерес към този регион. "Това не са нови пазари за българския бизнес, част от
българските износители ги познават добре", казват от БТПП. "Освен това не са изчерпани още резервите за търговия в
рамките на ЕС, където сме в по-благоприятна позиция, защото нямаме валутни рискове. Макар че засилването на долара
спрямо еврото ще бъде известна пречка за търговията", коментира Цветан Симеонов. Със страните от новия Евразийски
съюз търгуваме в долари. Най-голям е стокообменът ни с Русия и той е силно дебалансиран - вносът от Русия е 6.362
млрд. щ.д. за 2013 г., докато българският износ е почти 10 пъти по-малък. С Беларус, Армения и Киргизстан търговското
ни салдо е положително, но като обем стокообменът е много нисък. През 2013 г. вносът от Беларус е за 25.6 млн. щ.д., а
износът - 40.2 млн. щ. д. За Киргизстан сме изнесли стоки за 3.82 млн. щ. д., а сме внесли - за 1.805 млн. щ.д.
√ Транспортната комисия гласува връщане на спрените влакове
София. Спрените от 12 януари 38 влака да бъдат пуснати отново, гласуваха на извънредно заседание депутатите от
транспортната комисия в парламента. Това съобщи БНТ, като уточни, че декларацията, подписана в комисията, е
препоръчителна, а няма да влезе в сила автоматично. Комисията заседава извънредно по казуса с намалената субсидия
на БДЖ, поради която се правят съкращения в железницата.
Очаква се в петък да се проведе среща между транспортния министър Ивайло Московски и финансовия Владислав
Горанов, на която двамата да обсъдят възможностите за покриване на дефицитите на държавната компания и
възстановяване на спрените влакове.
Локомотивите и вагоните, движили се до скоро по подбалканските линии, обаче са вече твърде стари, за да возят
пътници безопасно.
Вестник Сега
√ Управляващата коалиция влиза в нов спор за втората пенсия
Сближаването на позициите в управляващата коалиция по отношение на парите за втора пенсия изглежда засега
далечно. Вицепремиерът Ивайло Калфин (АБВ) е против възможността осигурените, които се прехвърлят от фонд в НОИ,
да имат възможност да се връщат отново в капиталовите схеми. Според вицепремиера възможността за прехвърляне на
средства от НОИ към фондовете ще създаде несигурност в институцията. Тази критика - че изборът се позволява само
веднъж в живота, се видя на премиера Бойко Борисов единствената основателна по пенсионните промени.
Реформаторският блок пък ще предложи в НОИ не само да има индивидуални партиди, но и да бъде създаден държавен
капиталов фонд. Реформаторите искат той също да носи доходност на парите на осигурените, която да гарантира втора
пенсия. Калфин обаче смята, че този вариант не е добър.
Начинът, по който бяха прокарани пенсионните промени, за малко не коства разцеплението на управляващата коалиция.
В петък предстои среща с парламентарните групи, които ще се присъединят към социалните партньори, за да разработят
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визията за пенсионната реформа. От следващата седмица започват дискусиите по всички въпроси в пенсионната
система. Срокът за приемане на визията е 31 март.
Най-вероятно управляващите ще стигнат до единодушие по въпроса за намаляване на таксите, които пенсионните
фондове удържат от всяка вноска - 5% за управление и още 1% инвестиционна такса. ГЕРБ съобщиха, че ще внесат
промени в закона за намаляване на тези такси, реформаторите - също.
√ "Газпром" изненада ЕС с решението да пренасочи транзита на газ през Украйна към Турция
"Газпром" смята да пренасочи към Турция трасето на природния газ за Европа, което сега минава през Украйна. Това
съобщи вчера президентът на компанията Алексей Милер при срещата си със заместник-председателят на Европейската
комисия и комисар по енергетиката Марош Шефчович. Еврокомисарят откровено призна, че е изумен от новината.
"Южен поток" приключи. На дневен ред е "Турски поток". ЕС трябва да побърза със създаването на газопреносна
инфраструктура за получаване на газ по "Турски поток". Нашите европейски партньори са информирани за това и тяхна
задача е да осигурят необходимата газотранспортна инфраструктура от границата на Турция с Гърция. За да се спазят
сроковете, работата по изграждането на новите газопроводи в страните от ЕС трябва да започне още сега", заявил
Милер, цитиран от РИА "Новости".
"Господин Милер ме информира за решението да се доставя целия газ за Европа през Турция вместо през Украйна.
Честно казано, аз бях доста учуден от това предложение, защото дойдох да обсъждаме възможностите за енергийната
сигурност на Югоизточна Европа след отказа от реализацията на "Южен поток". Става дума за достатъчно големи
количества газ, които не са нужни на Турция и на страните от юго-източна Европа. Сега възниква въпросът какво да
правят страните от юго-източна Европа. Може би ще успеем да намерим най-доброто решение, което ще бъде
икономически най-обосновано. Защото основният проблем е как този обем газ ще се разпредели по страните",
коментира Марош Шефчович. Енергийното сътрудничество между Европейския съюз и Русия ще бъде обсъдено на
срещата на външните министри на ЕС на 19 януари. Според него обаче предложението да се прехвърли продажбата на
руски газ от Украйна в Турция нанася щети по имиджа на "Газпром" като сигурен доставчик.
По-рано през деня премиерът Бойко Борисов за пореден път разви в парламента идеята си за газов разпределителен
център край Варна. "Говорим не за български хъб, а за хъб на Европейската комисия", заяви той. Според него за
реализирането на идеята можел да помогне планът "Юнкер". Ден по-рано Борисов представи идеята за газовия хъб като
окончателно решена и обяви, че дори ще изнасяме газ за Европа. Той разчиташе Шефчович да лобира за българската
идея пред "Газпром".
√ Инфлацията за декември е 0%
Инфлацията за декември спрямо ноември е 0%, съобщи Националният статистически институт. Заради понижението на
цените през предишните месеци обаче на годишна база има дефлация и така през декември 2014 г. стоките и услугите се
оказват с 0.9% по-евтини в сравнение с декември 2013 г.
През последния месец на миналата година е продължило поевтиняването на горивата, следвайки падащите котировки
на петрола. Най-много са паднали цените на пропан-бутана и дизела - с над 5%. При дрехите и обувките е отчетено
намаление с 0.9%, при храните - с 0.7%, а цените на алкохола и цигарите са се закотвили на ноемврийските си равнища.
Покрай коледните и новогодишните празници обаче са литнали цените на самолетните билети - с 57.3%, показват
данните на НСИ. Заради ски сезона и многото почивни дни и порасналото търсене са поскъпнали също хотелските услуги
и туристическите пакети.
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√ Банките свалиха още лихвите по депозитите
Интересът на банките към спестяванията на фирми и граждани се топи главоломно. През декември лихвите по депозити
са паднали още, показва обзорът на портала "Моите пари" за декември. На фона на малкото надеждни проекти и
кандидати за заеми банките вече са препълнени със спестявания, които не могат да пласират като кредити. Затова не се
сбъднаха и прогнозите за "наддаване" за гарантираните депозити от КТБ, които бяха деблокирани в началото на
декември. "На фона на свитото кредитиране банките не проявиха апетит към тези 3.6 млрд. лв. гарантирани депозити",
коментират от "Моите пари". 8 банки са свалили лихвите по влоговете през декември - с между 0.20 и 0.75 процентни
пункта.
Въпреки това обаче засега спестяванията на граждани и фирми в банките продължават да растат, показват данните на
БНБ. Статистиката на централната банка обаче малко обърка публиката, когато извади от общата сума за ноември
влоговете в КТБ - 5.4 млрд. лева. Този месец се очакват данните на БНБ за декември, когато гарантираните депозити от
КТБ отново ще се "влеят" в статистиката за банковата система.
Вестник Преса
√ Ивайло Калфин: Пенсионната реформа няма да е готова до март
Няма начин как да се обособи капиталов стълб в НОИ, който напълно да се конкурира с частните фондове,
категоричен е вицепремиерът
Пенсионната реформа няма да е готова до края на март въпреки обещанието на управляващите, заяви вицепремиерът и
социален министър Ивайло Калфин, предаде БНР. Той съобщи, че от петък започват политически консултации, но
времето няма да е достатъчно за приемане на текстовете в парламента.
В момента е приоритет да се напишат наредби, чрез които да стане ясно как може практически да се премести вноската
за втора пенсия в НОИ.
Няма начин как да се обособи капиталов стълб в НОИ, който напълно да се конкурира с частните фондове, категоричен е
Ивайло Калфин. Въпреки това, чак след промените в закона вероятно ще можем да местим вноските си за втора пенсия
повече от веднъж - към НОИ и обратно в частен фонд.
Само, че не може да се иска от НОИ доходност, защото не му е работа. Това е система, която да управлява активите,
поясни Калфин.
Първа задача е да се допишат нормативните актове, с които реално в момента действащите текстове да могат да се
изпълняват. Според настоящия закон, вноската може да се мести еднократно. Подзаконовият акт не може да променя
закона. Той може да го разширява, но не може да го направи еднократното многократно, подчерта социалният
министър.
"Настоящите текстове ще действат по-дълго от очакваното, защото до края на март е срока за принципното постигане на
съгласие. Не мисля, че дотогава ще можем. Това е достатъчно съкратен срок. Само самата процедура в парламента е над
два месеца", каза Калфин.
Според него текстовете за фондовете могат да паднат от само себе си. По думите му, не може да се дава възможност за
по-агресивни инвестиции на парите за втора пенсия, а само за третия пенсионен стълб.
√ НСИ обяви: 0,9% дефлация за 2014 г.
Горивото поевтинява, но цените на транспортните услиги бележат минимален ръст
Годишната инфлация за декември 2014 г. спрямо декември 2013 г. е минус 0.9%, съобщиха от НСИ. По данни на
националната статистика за декември инфлацията е 0%. Средногодишната инфлация през 2014 г. спрямо 2013 г. е минус
1.4%.
През декември спрямо предходния месец ноември най-голямо намаления в цените е отбелязано при хранителните
продукти и безалкохолните напитки - 0.7%; облеклото и обувкито - намаление с 0.9%; жилищното обзавеждане,
домакинскито уреди и принадлежности - намаление с 0.4%. Поскъпнали са транспортните услуги - с 0.3%; развлечения и
култура - увеличение с 5.4%; ресторантско и хотелско обслужване - 0.3%.
Горивата за битови нужди са поевтинели с до 4.9%, дизеловото гориво - с 5.1%, автомобилният бензин А 95 Н - с 1.8%, а А
98 Н - с 2.0%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 5.5%.
През декември цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се
променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.3%; нехранителни стоки цените остават на равнището от миналия месец; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.
Вестник Монитор
√ УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА С МЕРКИ, НО БЕЗ СРОКОВЕ
Кабинетът с 20 приоритета
Кабинетът „Борисов” 2 разписва 20 ключови приоритета в управленската си програма, по които ще работи ударно в
рамките на мандата. Това съобщи пред „Монитор” вицепремиерът по коалиционната политика Румяна Бъчварова.
Черновата на документа вече е разпратена за последни редакции на четирите формации зад кабинета – ГЕРБ, РБ, ПФ и
АБВ. Окончателният вариант ще бъде приет в МС идната сряда.
Бъчварова уточни, че програмата потвърждава задачите, по които коалиционните партньори си стиснаха ръцете още при
формирането на кабинета, но в нея са разписани вече конкретните мерки за реализирането им. Така топ 20 задачи на
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правителството обхващат целия спектър от политики, сред които образование, здравеопазване, икономика,
еврофондове, правосъдие, външна политика и др.
„В управленската програма има ясни мерки, но няма разписани срокове”, призна вицепремиерът. И уточни, че те ще
бъдат конкретизирани в допълнителни „оперативни планове”, които ще се изготвят за всяка година.
Предложеният документ от общо 170 стр. получава подкрепата на останалите партии зад кабинета и ще се направят само
дребни редакции. От РБ първо останали недоволни, че липсва отделна глава за прекрояване на изборното
законодателство. Бъчварова обаче ги убедила, че този въпрос е в компетенциите на НС и детайлите трябва да се
договорят там, а не да се разписват в програмата на кабинета. Договорено било все пак наред с местните избори тази
есен, да се проведе и референдум за изборните правила.
Междувременно вчера с решение на МС Бъчварова бе избрана да оглави Съвета за развитие към МС, който ще
координира изпълнението на управленската програма на кабинета. За добро стиковане на политиките бе разписано
задължение за вицепремиера да кани на заседанията на Съвета шефовете на парламентарните групи, които стоят зад
правителството.
Списание Мениджър
√ Подаваме данъчни декларации с ПИК от днес
От днес вече ще може да подаваме данъчните си декларации онлайн с персонален идентификационен код, който се
издава безплатно от данъчните служители. Въпреки че кампанията за деклариране и плащане на данъците започна в
началото на януари, възможността да използваме персоналния си код се отложи с 15 дни заради софтуерни проблеми.
Приемането на данъчни декларации с ПИК ще стартира след 12:30 ч., уточняват от НАП.
„Досега възможност за подаване на онлайн декларации имаше единствено с електронен подпис”, обясни пред БНР
говорителят на данъчните Росен Бъчваров
„Персоналният код, популярен като ПИК, не отменя възможностите на онлайн деклариране с електронен подпис”,
предупреди Бъчваров.
От тази година 5% отстъпка от данъка си за довнасяне може да използваме единствено при онлайн подаване на
декларацията си до края на март. Задължението ни към хазната можем да платим до края на април. Използването на
персонален код ни позволява и доста допълнителни проверки.
Дневно данъчните издават 700-800 персонални кода.
√ Министерство на икономиката ще пусне 20 електронни услуги
Министерството на икономиката възнамерява до края на март да въведе в употреба 20 електронни услуги, съобщи в
интервю за БТА зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. Голяма част от тях са свързани с лицензионните
режими, за да може да се подават документи по електронен път, да се получават лицензи в рамките до един месец, а не
да се проточват с времето.
Новият екип на икономическото ведомство възнамерява да промени и маркетинговата стратегия за инвестиции. Според
Везиева досега е говорено само за насърчаването им. В стратегията и в новата програма на Министерския съвет е
заложено привличане на инвестиции.
В последния месец на 2014 г. са ситуирани няколко външни инвеститори, но има да се прави още много, особено в
сферата на малкия и среден бизнес, признава заместник-министърът.
По думите й приоритетите на ведомството са подчинени на програмата на Европейския съюз, която е насочена към
иновации, високи технологии и производства, свързани с трайна добавена стойност.
investor.bg
√ Калфин: Резултатът от реформата ще бъде увеличени пенсии
Социалният министър е против отмяната на социалните придобивки в специалните ведомства
Крайният резултат на цялостната пенсионна реформа, която подготвяме, ще бъде увеличени пенсии. Това каза пред БНР
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
Като уточни, че промените в пенсионната система не са свързани само с пенсионните фондове, той посочи, че целта е
когато човек се пенсионира, да получава 70 процента от възнаграждението, което е получавал, докато е работил.
„Има теми като възраст за пенсиониране, стаж, осигурителен доход и други параметри, по които трябва да бъде
постигнато съгласие с работодатели и синдикати. Недопустимо е отново да замразяваме нарастването на възрастта и
стажа за пенсиониране", каза Калфин.
„Очертали сме параметрите на пенсионната система и какво се предвижда в законодателството. Моята отговорност е
преговорите да са прозрачни...Всеки трябва да има отговорност. Не да търси евтин популизъм“, посочи вицепремиерът.
За пенсионирането в системата на МВР Ивайло Калфин смята, че има условия да се намери вариант, който да запази
спокойствието на хората в структурите. Въвеждането на възраст за пенсиониране е фактор, който дори може да намери
подкрепа в тези структури, коментира Калфин, но подчерта, че е против отмяната на социалните придобивки, тъй като
вече трудно се намират желаещи да работят в тази сфера.
Вицепремиерът каза още, че средства за борба с безработицата тази година ще има, но уточни, че се интересува повече
не колко средства са отделени, а по какъв начин се използват и има ли ефект от тях. Голям проблем за пазара на труда са
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демотивираните хора в отдалечени места, тези с ниско образование, които трудно биха могли да бъдат убедени да учат,
да работят, да се преместят в друго населено място на работа, каза вицепремиерът.
Той коментира, че миграцията към големите градове създава проблеми и на градовете, и на местещите се хора. Затова се
мисли как да се увеличи заетостта в селското стопанство, горското стопанство, така че с временна заетост и почасово
наемане да има работа за хората там, където живеят. Има цели райони без частен работодател, което е голям проблем,
каза той.
Относно имиграционната политика министър Калфин повтори, че България е отвъд лимита на възможностите си. „Ако
бежанците не си потърсят работа и децата им да ходят на училище - местата, където живеят, ще се превърнат в гета“,
каза вицепремиерът.
По негово мнение трябва да се усили охраната на границата, защитното съоръжение. „България трябва да има
възможност да ги приеме и да се интегрират“, каза той.
√ Калфин: Не може да се търси доходност от НОИ
Рискови инвестиции са възможни само в третия стълб на пенсионно осигуряване, смята вицепремиерът
Държавата не може да управлява по-добре капиталови схеми от частните пенсионни фондове. Това каза вицепремиерът
и социален министър Ивайло Калфин пред журналисти по повод идеята на Реформаторския блок да бъде създаден
капиталов стълб в НОИ.
Като уточни, че прави коментара без да е запознат в детайли с конкретно предложение на Реформаторския блок, Калфин
определи тази възможност като недобро решение за парите за втора пенсия.
Той допълни, че не вижда логика в него, тъй като няма как да се върнат парите обратно в личните партиди, ако законът
предвиди възможност за такъв обратен ход. Освен това от НОИ не може да се иска доходност, допълни министърът. "А и
не е работа на НОИ да търси доходност, това е система, която не управлява активи", посочи той.
Чисто технически прехвърляне на парите за втора пенсия между НОИ и частните фондове е възможно, каза Калфин и
отново повтори позицията си, че това са различен тип фондове, които управляват средствата на различен принцип.
Относно другата идея на РБ да се приеме намаляване на таксите за управление на активите министърът каза, че това ще
бъде неизбежно, и освен това допусна, че самите фондове ще го предложат, за да увеличат доходността за хората.
Нормално е да се даде възможност за агресивни инвестиционни портфейли, но за третия стълб на пенсионното
осигуряване, коментира министърът на въпрос на Investor.bg за въвеждане на законова възможност за рискови
инвестиции от страна на универсалните фондове. Калфин обясни, че основният аргумент е, че хората нямат достатъчно
финансова подготовка и не може от всеки да се очаква, че разбира от такъв тип инвестиции.
В петък Калфин ще разговаря с представители на парламентарните групи по параметрите на пенсионната реформа.
Започват и редовни срещи с депутати, така че до края на март да бъде постигнато принципно съгласие по цялостната
пенсионна реформа.
√ Безработни младежи и хора над 50 г. - на фокус в плана по заетостта за 2015 г.
За активните мерки за пазара на труда от бюджета ще бъдат отделени 73 млн. лева
Основните целеви групи в приетия днес от Министерския съвет Национален план за действие по заетостта през 2015
година ще бъдат безработните младежи до 29-годишна възраст, хората над 50 години, както и трайно безработните и
безработните с ниска или нетърсена от пазара на труда професионална квалификация.
Внимание ще бъде обърнато още на хората с увреждания, както и на хората, които са извън работната сила, но желаещи
да работят, съобщават от правителствената пресслужба. Към всяка една от тези групи безработни ще се подхожда
диференцирано.
През 2015 година за активните мерки по пазара на труда ще бъдат отпуснати 73 млн. лева от държавния бюджет, както и
средства от структурните фондове на Европейския съюз.
Новост е въвеждането на съфинансиране от работодателите при наемане на безработни на субсидирани работни места
по мерките от Закона за насърчаване на заетостта. Държавата ще субсидира 300 лева за трудово възнаграждение
ежемесечно за едно лице по всички мерки, а при безработни с висше образование – 380 лева, както и дължимите
осигуровки.
Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя в частния сектор. По мярката за наемане
на продължително безработни лица ще се субсидира вече и част от трудовото възнаграждение в размер на 300 лв. и
дължимите осигуровки (досега се субсидираха само осигуровките).
Увеличава се и трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 400 лв. на 430
лв.), на ромските медиатори (от 340 лв. на 400 лв. за наетите със средно образование и от 400 лв. на 450 лв. на наетите с
висше образование); на психолозите и мениджърите на случай (от 450 на 500 лв.) по програма „Активиране на неактивни
лица” (мениджъри на случай ще работят в дирекциите „Бюро по труда“ в областните центрове).
Сред приоритетите на политиката по заетостта през тази година ще бъдат подобряване на достъпа на пазара на труда на
неравностойни групи, изпълнението на Европейската гаранция за младежта, както и подобряването на качеството на
услугите на Агенцията по заетостта и развитието на социалното партньорство.
В своя план за действие правителството е предвидило и мерки при влошаване на икономическата ситуация и ръст на
брутния вътрешен продукт (БВП) по-нисък от очакваното. Тогава ще бъде добавен и приоритет увеличаване на
субсидираната заетост в райони с влошена икономическа среда, както и предоставяне на услуги за бърз преход към нова
заетост за освободения персонал от фалирали предприятия.
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Сред новите програми, които ще стартират през 2015 година, са за обучение и заетост на продължително безработните
лица и „Клио”.
По Националната програма „Клио“ безработните ще бъдат обучени и ще работят от 6 до 12 месеца в дейности по
реставрация, консервация, екскурзоводство, строителни дейности, туристическа анимация за паметници на културата и
обекти на културно-историческото наследство. С плана за тази година са осигурени средства за заетост на 213 безработни
и обучение на 96 души.
Основната цел на Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица е да даде възможност
за придобиване и надграждане на знания и умения, както и формиране на трудови навици, които ще са предпоставка за
успешната им реализация на първичния пазар на труда.
По програмата през 2015 година ще бъде осигурена заетост в частния сектор и обучение на 850 безработни. Част от
работните места предвиждат при необходимост включване в сезонни и аварийни дейности за краткосрочна заетост.
√ Борисов поиска от парламента бърз избор на нов подуправител на БНБ
Най-важен е банковият надзор, за който отговаряше Цветан Гунев, а той не е на работа от месеци, посочи
премиерът
Премиерът Бойко Борисов се надява прокуратурата да си свърши работата по случая с Корпоративна търговска банка
(КТБ), а през следващата седмица парламентът да избере нов подуправител на БНБ. Това стана ясно от неговите думи в
Народното събрание днес.
Припомняме, че изборът се налага, след като съдът отстрани от този пост Цветан Гунев, който е обвиняем от 16 юни
миналата година за бездействие по служба - за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ за нарушения и
нередности в дейността й. Той беше отстранен с мотива, че ако остане на работа, може да окаже натиск върху
свидетелите по делото срещу него.
Най-важният сектор е банковият надзор, за който отговаряше Гунев, а от месеци той не е на работа, изтъкна Борисов.
Премиерът припомни, че над 3,3 млрд. лв. са изплатени на вложителите на КТБ, а цесиите вече са забранени. Проведени
са две съвещания с прокурори, с МВР и ДАНС, за да се разкрият всички средства, изнесени в чужбина, и да може
държавата отново да си ги прибере.
Борисов изрази надежда държавата да си възстанови поне 1 млрд. лв. „Разчитам много на прокуратурата, като господар
на тези производства и дела, които в момента се водят“, коментира Борисов. По думите му отлагането им с по месец-два
ни отвеждат далеч от извършеното престъпление.
"Най-добронамерено моля, чисто административно, съдебната система по-бързо да насрочва делата, а да отсъжда както
сметне за добре", посочи още Борисов.
Премиерът обяви също, че тази вечер чака разговор след посещението на еврокомисаря по енергетиката Марош
Шефчович в Москва, който води разговорите за „Южен поток“. Той призна, че не знае каква е позицията на руската
страна и че досега няма писмена заявка, че проектът е спрян.
По думите му Шефчович ще го уведоми за становището на Русия за бъдещето на газопровода.
„Много по-добре би било „Южен поток“ да мине през България и да спре на един голям хъб, който да бъде опериран от
фирми на ЕК, и в него да се събира българския газ и този от Румъния. Отделно, ако един ден азерският газ бъде пуснат да
мине през Турция, може да стигне и до тук. Темата за хъба е сложена на масата на ЕК и ще се работи активно“, обясни
Борисов.
В същото време премиерът обяви, че няма да отпадне мораториумът за добив на шистов газ, докато не бъдем убедени
като общество, че има нова технология, която е безопасна за околната среда.
Бойко Борисов призова депутатите и да напишат спешно закон, с който да възложат на правителството да строи
продължение на защитното съоръжение на границата, защото в противен случай ще трябва да се чакат срокове,
предвидени за различните процедури, като обществените поръчки, свързани със строителството.
„Съберете се, напишете, това е кратък текст половин страничка, еди-колко си километра, еди-колко си пари, ще намерим
държавна фирма да строи. Ако решите, може още другата седмица да започнем да действаме“, призова той народните
представители.
Премиерът прогнозира, че няма много време, защото с покачването на температурите, миграционният натиск ще се
засили.
По думите на Борисов изградената вече ограда на границата с Турция показва, че намалява седем пъти бежанците, които
минават нелегално.
„Границата се пази надеждно, нашите жандармеристи, полицаи работят при много тежки условия, но те са в условия на
война, на бойни действия, на тежки климатични условия, и стоят и пазят, така както истинските граничари пазят“, обясни
той.
Според него армията ще помогне с логистика и водачи, които са обучени за мисии.
По-рано днес пък стана ясно, че премиерът Бойко Борисов е възложил на финансовия министър Владислав Горанов и на
транспортния Ивайло Московски да прегледат още веднъж схемите и да се срещнат със синдикати и браншови
организации във връзка с проблемите в БДЖ, пише БТА.
Той заяви категорично, че няма място, за което ще позволи да остане без транспорт. Там, където е възможно ще се
редуцира броят на влаковете, разписанието, а където е възможно ще се ползва друг транспорт. Иначе всички
данъкоплатци плащаме 10 души да се возят във влак, мотивира се премиерът.
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√ Н. Марев: Капиталов стълб в НОИ би бил равнопоставена конкуренция
Приоритет за държавата трябва да е реформата в първия пенсионен стълб, смята директорът на пенсионноосигурително дружество ПОК ДСК-Родина
Ако бъде създаден капиталов стълб в НОИ, това би била равнопоставена конкуренция на частните пенсионни фондове.
Това мнение изрази Николай Марев, изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания ДСК- Родина в ефира
на Bulgaria On Air.
Той каза, че няма притеснения от създаването на такъв стълб, но вижда проблем в изграждането на структурата,
набирането на обезпеченост, екип, изготвяне на инвестиционни стратегии. По думите му всичко това изисква време.
„По принцип е възможно“, коментира той, но изрази съмнения, че може да бъде осъществено под шапката на
Националния осигурителен институт.
Припомняме, че от Реформаторския блок обмислят да предложат въвеждане на държавен капиталов стълб в НОИ и
намаляване на таксите за управление на активите, събирани от фондовете.
Приоритет за държавата трябва да е реформа в първия пенсионен стълб, защото там има много течове – ранно
пенсиониране, инвалидни пенсии, несъбрани вноски, каза днес Марев.
Реалната доходност, която пенсионните фондове са постигнали за периода 2002 – 2014 година, след инфлация и всички
такси, е положителна с 0,46%, каза още Марев. По негови думи това означава, че пенсионните фондове са успели да
постигнат доходност, която е покрила всички такси и инфлация за периода, която е 66%. Така той опроверга тезата на
председателя на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова, че доходността на фондовете за посочения период е
отрицателна, като се вземе предвид и инфлацията.
Преди четири години е бил изготвен проект за промени в КСО с участието на КФН, където поетапно да се намалят и
таксата за управление на активите, и инвестиционната такса. Този проект обаче потъна, коментира той. Но уточни, че
има начини за намаление на таксите.
В следващите месеци Николай Марев се надява на дискусия по пенсионната реформа на експертно ниво с аргументи и
факти.
√ Мултифондовете може да осигурят по-висока доходност за втора пенсия
Готови ли сме да управляваме парите си за старини сами чрез рискови или консервативни инвестиционни
портфейли, коментират експерти за Investor.bg
България задължително трябва да върви в посока въвеждане на мултифондовете, тоест въвеждане на възможността
осигурените за втора пенсия сами да управляват парите си в даден фонд, като избират консервативни, балансирани или
рискови инвестиционни портфейли. Около тази позиция се обединиха експертът Иван Нейков и икономистът Калоян
Стайков, потърсени от Investor.bg за коментар на старата идея за въвеждане на мултифондовете.
Ако се даде свобода на частните пенсионни дружества да инвестират високорисково, ще се постигне и по-висока
доходност. В същото време всеки ще може да управлява собствения си инвестиционен портфейл и така да взема
решения за управлението на вноските си за пенсия, смятат експертите.
Възможността да се даде избор за инвестиции на парите чрез рискови или консервативни инструменти отново излезе на
дневен ред, след като преди около шест години беше отхвърлена от парламента.
Вероятно в дебата за цялостната пенсионна реформа, който ще се проведе до края на март, ще се включи обсъждането
на идеята, допусна председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов. По негово мнение по-висока
доходност на парите от личните вноски се постига чрез по-голяма свобода за инвестиции от частните пенсионни
фондове. Те могат да бъдат балансирани, консервативни или агресивни.
В момента универсалните пенсионни фондове предлагат един и същ продукт и осигурените лица нямат възможност да
избират кой вариант за тях е по-добър, което не създава условия за конкуренция.
Готови ли сме да управляваме парите си за втора пенсия сами, избирайки консервативни, балансирани или рискови
инвестиционни портфейли? Вижте коментара на експертите.
Иван Нейков: Няма никакви аргументи да не бъдат въведени мултифондовете
Още през 2009 година всички експерти бяха категорични, че трябва да има по-голяма свобода при управлението на
средствата за втора пенсия, което може да се случи именно чрез мултифондовете, коментира Иван Нейков. Тази промяна
беше отхвърлена от парламента тогава. В този смисъл атаката срещу пенсионните дружества, че не управляват добре
личните пари на хората и доходността е ниска, не е основателна. Трябва да отбележим, че частните пенсионни дружества
са сред най-регулираните институции и на практика това твърдение значи, че не е добра регулацията, коментира
експертът.
За да се гарантира по-висока доходност, осигурените трябва да могат да избират между консервативни инвестиции при
по-ниска доходност и агресивни инвестиции при по-висок риск, но и по-висока доходност, смята Нейков. За съжаление,
тази разумна идея беше отхвърлена от тогавашния парламент почти без аргументи, отбеляза той.
Според него определено има място за обсъждането на идеята в предстоящите месеци, защото предлага набор от
инструменти, които да дадат варианти човек да избира в какво да инвестира, така че да увеличи доходността си.
Няма нито експертни, нито икономически аргументи да не се въведе подобна промяна, коментира Иван Нейков. По
негово мнение такъв подход ще даде възможност осигуреното лице да може в началото на трудовия си живот да избере
по-агресивни инвестиции, а на по-късен етап да премине към по-консервативни. Всеки ще може да сменя
инвестиционния си портфейл – да инвестира само в определени инструменти, които смята, че ще увеличат доходността
му.
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Всичко това е свързано с активното участие на лицето в управлението на средствата, което изисква и висока финансова
култура. За момента обществото не е готово да управлява парите, но трябва да бъде обучено, да се повиши финансовата
грамотност и да се върви и към по-висока доходност.
Според Нейков периодът до края на март не е достатъчен, за да се анализират всички елементи на пенсионната система
и да се оцени ефектът от промяната. Той допусна, че отново управляващите ще неглижират реформата, за чието
изготвяне са необходими поне две години. Отново може да се допусне грешката да се приемат мерки без разчети и
анализи, без оценка на последиците в икономически и социален аспект, допълни той.
Калоян Стайков: Законът ограничава инвестициите на частните фондове
Идеята за мултифондовете трябва да се обмисли сериозно, защото в момента възможностите на частните фондове за
инвестиции са ограничени, смята и Калоян Стайков.
Действително към момента от втория стълб има ниска доходност, защото законът ограничава дружествата, каза
икономистът. Според него е задължително фондовете да имат по-голяма възможност за инвестиции на средствата, за да
осигурят по-висока доходност.
По думите му те следва да са агресивни в ранните трудови години на човек и постепенно към края на трудовия живот да
се инвестира по-консервативно. Това ще гарантира гъвкавост според рисковия профил на клиента.
За да говорим за по-висока доходност, трябва да се върви в посока законодателни промени за втория стълб на
пенсионно осигуряване, категоричен е икономистът.
√ Д. Танева: Новата ПРСР трябва да бъде приета от кабинета до края на януари
Ще има нови условия за провеждането на търгове при спечелени проекти от общините, съобщи земеделският
министър
Новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 трябва да бъде приета до края на януари 2014 г. от
Министерския съвет. Това съобщи пред журналисти агроминистърът Десислава Танева, след междинния отчет на
Българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“.
Заради ваканцията на Европейската комисия тази седмица ще бъдат последните разговори с евроекспертите по
изпратените над 400 забележки от Брюксел по Програмата, уточни Танева.
Тя направи коментар и по отношение на окончателните загуби за България по досегашната ПРСР 2007 – 2013. Страната
губи 51,3 млн. евро, но загубата била намалена заради извършваните до последния работен ден на 2014 г. плащания.
Отделно България е санкционирана с 60 млн. евро. Причините - грешки в системата за идентификация на земеделските
площи и проблемни търгове, проведени от общини с проекти по ПРСР.
„Одитните мисии не приемат, че правилата на ЕС относно прозрачността и справедливата процедура са спазени.
Одиторите имат бележки, включително за критериите за възлагане на тези поръчки“, заяви Танева.
Тя допълни, че според проверяващите не винаги най-добрите и икономически ефективни кандидати печелят поръчки.
Имало търгове, при които цените били изкуствено завишени.
Този проблем ще бъде решен с наредбите, които ще бъдат обнародвани след приемането на новата ПРСР.
Специално за общински мерки ще бъдат предвидени нови условия за провеждане на процедурите.
„За да улесним общинските администрации, ще сложим рамки на критериите по отделните видове инвестиционни
дейности, които са допустими за подпомагане, за да нямаме проблеми с Европейската комисия. В противен случай, ако
не се спазват правилата, санкциите се плащат от националния бюджет“, заяви Танева.
Като цяло тя уточни, че министерството ще направи опит да разработи типови критерии за търговете по общинските
мерки.
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