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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Информационна агенция БГ НЕС 
 
√ Васил Велев: Административната реформа трябва да обслужва и гражданите, и бизнеса 
Българският бизнес нееднократно е поставял въпроса, че е необходима административно реформа, която да доведе до 
по-високо качество на услугите при по-малко разходи . В момента нашата администрация е много натежала. 
За сметка на това се шири корупция, рекет, бюрокрация. В това отношение първата стъпка с бюджета за 2015 година, с 
която бяха намалени разходите на администрацията с 400 млн. лв., е стъпка във вярна посока. 
Очакваме един по-задълбочен, функционален анализ. Това оптимизиране на административната дейност, на разходите 
за нея да не е механично – в някои сфери може да трябва да се добави, в други да се извади. Като цяло разходите за 
администрация следва да се намаляват. Това следва от средния им размер, отнесен към бюджетните разходи, към 
населението в страната. 
Тази реформа всъщност трябва да води до едни по-добро администриране, което да има отношение и към бизнеса, не 
само към гражданите. Имам предвид всичките елементи на по-доброто регулиране – въвеждането на електронно 
управление, оптимизиране на регулаторните режими – всички тези лицензи, разрешителни, уведомителни режими 
трябва да бъдат приведени до минимално изискуемото от законодателството на ЕС. При нас има надграждане на 
бюрокрация, което е над минимално изискуемия на ЕС. Следва те да бъдат изчерпателно оптимизирани с оглед 
облекчаване на режимите, където е възможно, или тяхното пълно премахване. Много важен елемент е оценка на 
въздействието – това означава преди нормативен акт да бъде внесен за обсъждане в НС и в МС, да му бъде направена 
оценка на въздействието. Не колко ще струва на бюджета, а как ще се отрази на бизнеса, на администрирането, на 
обслужването на гражданите. Отрицателен пример за липса на оценка на въздействието е тази пенсионна антиреформа, 
която беше направена навръх Коледа за една седмица. Визирам стъпката за премахване на втория стълб на 
общественото осигуряване. 
Относно днешните данъци и такси част от по-доброто регулиране е привеждане в съответствие с разходите по тяхното 
администриране. Много често таксите се явяват по-високи от данъците. Те не съответстват въобще на административните 
разходи, които ги съпътстват. Например такса битови отпадъци няма нищо общо с разходите нито с количеството 
генерирани отпадъци, нито с разходите за тяхното събиране и третиране. Таксата е един втори данък на недвижимите 
имоти. Такса за вписване на финансови отчети в Търговския регистър, например, също е излишна. Защо трябва да се 
вписват повторно финансовите отчети, след като те са внесени в НАП и в НСИ. Те могат служебно да се ползват от там, но 
не – трябва да се губи време на бизнеса да ги прави и за Търговския регистър , а му се събират и такси за това. Има ред 
такива дейности, които са измислени, за да се събират такси, губейки времето на хората. 
Принципът на мълчаливото съгласие е друг елемент. При нас по презумпция има мълчалив отказ. Ако, няма отговор, 
значи отговорът е "не". А трябва да е обратното – ако няма отговор в срок, значи отговорът е "да", освен в изрично 
предвидените от закона случаи. 
Една административна реформа трябва да зададе и по-добра работа на регулаторите. КЗК, ДКЕВР, БНБ, КФН - изобщо 
всички регулатори, които от периодично възникващите казуси става ясно, че не са на мястото си. 
За административна реформа се говори от много години и всъщност промените като че ли са в отрицателна посока. Ние 
не преставаме да бъдем оптимисти, защото затова сме останали тук в страната. Има като че ли воля за такива промени. 
Съдебната реформа е неотделима, защото ако няма върховенство на закона, всичко друго е трудно постижимо. 
Декларирани са намеренията. Надяваме се да има политическа стабилност, за да бъде тя проведена. 
Разбира се административната реформа не е една кампания, това е перманентна дейност. Затова ние смятаме, че трябва 
да има администрация, държавна бюрокрация, която да следи за ограничаване на бюрокрацията. Отдавна предлагаме 
звено за по-добро регулиране. Дали то ще е като управление в МС, дали като министерство на държавната 
администрация, няма значение. Но трябва да има такъв бюрократичен орган, който да се оценява по това как е намалил 
бюрокрацията. Това е нещото, което не се разбира. С някакви обществени съвети и отчети не се реализира 
административна реформа и не се поддържа по-добро регулиране и по-добра бизнес среда. /БГНЕС 
------------------- 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
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Вестник Класа 
 
√ Васил Велев: Административната реформа трябва да обслужва и гражданите, и бизнеса 
Българският бизнес нееднократно е поставял въпроса, че е необходима административно реформа, която да доведе до 
по-високо качество на услугите при по-малко разходи . В момента нашата администрация е много натежала. 
За сметка на това се шири корупция, рекет, бюрокрация. В това отношение първата стъпка с бюджета за 2015 година, с 
която бяха намалени разходите на администрацията с 400 000 млн. лв., е стъпка във вярна посока. 
Очакваме един по-задълбочен, функционален анализ. Това оптимизиране на административната дейност, на разходите 
за нея да не е механично – в някои сфери може да трябва да се добави, в други да се извади. Като цяло разходите за 
администрация следва да се намаляват. Това следва от средния им размер, отнесен към бюджетните разходи, към 
населението в страната. 
Тази реформа всъщност трябва да води до едни по-добро администриране, което да има отношение и към бизнеса, не 
само към гражданите. Имам предвид всичките елементи на по-доброто регулиране – въвеждането на електронно 
управление, оптимизиране на регулаторните режими – всички тези лицензи, разрешителни, уведомителни режими 
трябва да бъдат приведени до минимално изискуемото от законодателството на ЕС. При нас има надграждане на 
бюрокрация, което е над минимално изискуемия на ЕС. Следва те да бъдат изчерпателно оптимизирани с оглед 
облекчаване на режимите, където е възможно, или тяхното пълно премахване. Много важен елемент е оценка на 
въздействието – това означава преди нормативен акт да бъде внесен за обсъждане в НС и в МС, да му бъде направена 
оценка на въздействието. Не колко ще струва на бюджета, а как ще се отрази на бизнеса, на администрирането, на 
обслужването на гражданите. Отрицателен пример за липса на оценка на въздействието е тази пенсионна антиреформа, 
която беше направена навръх Коледа за една седмица. Визирам стъпката за премахване на втория стълб на 
общественото осигуряване. 
Относно днешните данъци и такси част от по-доброто регулиране е привеждане в съответствие с разходите по тяхното 
администриране. Много често таксите се явяват по-високи от данъците. Те не съответстват въобще на административните 
разходи, които ги съпътстват. Например такса битови отпадъци няма нищо общо с разходите нито с количеството 
генерирани отпадъци, нито с разходите за тяхното събиране и третиране. Таксата е един втори данък на недвижимите 
имоти. Такса за вписване на финансови отчети в Търговския регистър, например, също е излишна. Защо трябва да се 
вписват повторно финансовите отчети, след като те са внесени в НАП и в НСИ. Те могат служебно да се ползват от там, но 
не – трябва да се губи време на бизнеса да ги прави и за Търговския регистър , а му се събират и такси за това. Има ред 
такива дейности, които са измислени, за да се събират такси, губейки времето на хората. 
Принципът на мълчаливото съгласие е друг елемент. При нас по презумпция има мълчалив отказ. Ако, няма отговор, 
значи отговорът е "не". А трябва да е обратното – ако няма отговор в срок, значи отговорът е "да", освен в изрично 
предвидените от закона случаи. 
Една административна реформа трябва да зададе и по-добра работа на регулаторите. КЗК, ДКЕВР, БНБ, КФН - изобщо 
всички регулатори, които от периодично възникващите казуси става ясно, че не са на мястото си. 
За административна реформа се говори от много години и всъщност промените като че ли са в отрицателна посока. Ние 
не преставаме да бъдем оптимисти, защото затова сме останали тук в страната. Има като че ли воля за такива промени. 
Съдебната реформа е неотделима, защото ако няма върховенство на закона, всичко друго е трудно постижимо. 
Декларирани са намеренията. Надяваме се да има политическа стабилност, за да бъде тя проведена. 
Разбира се административната реформа не е една кампания, това е перманентна дейност. Затова ние смятаме, че трябва 
да има администрация, държавна бюрокрация, която да следи за ограничаване на бюрокрацията. Отдавна предлагаме 
звено за по-добро регулиране. Дали то ще е като управление в МС, дали като министерство на държавната 
администрация, няма значение. Но трябва да има такъв бюрократичен орган, който да се оценява по това как е намалил 
бюрокрацията. Това е нещото, което не се разбира. С някакви обществени съвети и отчети не се реализира 
административна реформа и не се поддържа по-добро регулиране и по-добра бизнес среда. 
 
3e-news.ne 
 
√ Васил Велев: Административна реформа = Електронно управление, оптимизиране на регулациите, таксите и 
данъците 
Административната реформа трябва да доведе до по-високо качество на услугите при по-малко разходи 
Необходима административно реформа, която да доведе до по-високо качество на услугите при по-малко разходи. В 
момента нашата администрация е много натежала. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/ пред БГНЕС. 
По думите на Велев, вместо да се движим към тази цел, в страната се ширят корупция, рекет и бюрокрация. В това 
отношение първата стъпка с бюджета за 2015 година, с която бяха намалени разходите на администрацията с 400 млн. 
лв., е стъпка във вярна посока, допълва той. 
Очакваме един по-задълбочен, функционален анализ. Това оптимизиране на административната дейност, на разходите 
за нея да не е механично – в някои сфери може да трябва да се добави, в други да се извади. Като цяло разходите за 
администрация следва да се намаляват. Това следва от средния им размер, отнесен към бюджетните разходи, към 
населението в страната, заявява председателят на АИКБ. 
Според него административната реформа трябва да води до едни по-добро администриране, което да има отношение и 
към бизнеса, не само към гражданите. 
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"Имам предвид всичките елементи на по-доброто регулиране – въвеждането на електронно управление, оптимизиране 
на регулаторните режими – всички тези лицензи, разрешителни, уведомителни режими трябва да бъдат приведени до 
минимално изискуемото от законодателството на ЕС. При нас има надграждане на бюрокрация, което е над минимално 
изискуемия на ЕС. Следва те да бъдат изчерпателно оптимизирани с оглед облекчаване на режимите, където е 
възможно, или тяхното пълно премахване. Много важен елемент е оценка на въздействието – това означава преди 
нормативен акт да бъде внесен за обсъждане в НС и в МС, да му бъде направена оценка на въздействието. Не колко ще 
струва на бюджета, а как ще се отрази на бизнеса, на администрирането, на обслужването на гражданите. Отрицателен 
пример за липса на оценка на въздействието е тази пенсионна антиреформа, която беше направена навръх Коледа за 
една седмица. Визирам стъпката за премахване на втория стълб на общественото осигуряване", коментира Васил Велев. 
Данъците и таксите да бъдат приведени в съответствие с разходите по тяхното администриране, призова бизнесменът. 
"Много често таксите се явяват по-високи от данъците. Те не съответстват въобще на административните разходи, които 
ги съпътстват. Например такса битови отпадъци няма нищо общо с разходите нито с количеството генерирани отпадъци, 
нито с разходите за тяхното събиране и третиране. Таксата е един втори данък на недвижимите имоти. Такса за вписване 
на финансови отчети в Търговския регистър, например, също е излишна. Защо трябва да се вписват повторно 
финансовите отчети, след като те са внесени в НАП и в НСИ. Те могат служебно да се ползват от там, но не – трябва да се 
губи време на бизнеса да ги прави и за Търговския регистър , а му се събират и такси за това. Има ред такива дейности, 
които са измислени, за да се събират такси, губейки времето на хората", каза още Велев. 
Той постави и въпроса за принципа на мълчаливото съгласие. При нас по презумпция има мълчалив отказ. Ако, няма 
отговор, значи отговорът е "не". А трябва да е обратното – ако няма отговор в срок, значи отговорът е "да", освен в 
изрично предвидените от закона случаи, подчерта Велев. 
Председателят на работодателската организация акцентира и върху необходимостта от по-добра работа на регулаторите, 
което също трябва да бъде основна цел при реформирането на администрацията. КЗК, ДКЕВР, БНБ, КФН - изобщо всички 
регулатори, които от периодично възникващите казуси става ясно, че не са на мястото си, уточни той. 
"За административна реформа се говори от много години и всъщност промените като че ли са в отрицателна посока. Ние 
не преставаме да бъдем оптимисти, защото затова сме останали тук в страната. Има като че ли воля за такива промени. 
Съдебната реформа е неотделима, защото ако няма върховенство на закона, всичко друго е трудно постижимо. 
Декларирани са намеренията. Надяваме се да има политическа стабилност, за да бъде тя проведена", коментира Велев. 
Разбира се административната реформа не е една кампания, това е перманентна дейност. Затова ние смятаме, че трябва 
да има администрация, държавна бюрокрация, която да следи за ограничаване на бюрокрацията. Отдавна предлагаме 
звено за по-добро регулиране. Дали то ще е като управление в МС, дали като министерство на държавната 
администрация, няма значение. Но трябва да има такъв бюрократичен орган, който да се оценява по това как е намалил 
бюрокрацията. Това е нещото, което не се разбира. С някакви обществени съвети и отчети не се реализира 
административна реформа и не се поддържа по-добро регулиране и по-добра бизнес среда, обясни позицията на АИКБ 
председателят й. 
 
inlife.bg 
 
√ Васил Велев: Административната реформа трябва да обслужва и гражданите, и бизнеса  
Българският бизнес нееднократно е поставял въпроса, че е необходима административно реформа, която да доведе до 
по-високо качество на услугите при по-малко разходи . В момента нашата администрация е много натежала. 
За сметка на това се шири корупция, рекет, бюрокрация. В това отношение първата стъпка с бюджета за 2015 година, с 
която бяха намалени разходите на администрацията с 400 млн. лв., е стъпка във вярна посока. 
Очакваме един по-задълбочен, функционален анализ. Това оптимизиране на административната дейност, на разходите 
за нея да не е механично – в някои сфери може да трябва да се добави, в други да се извади. Като цяло разходите за 
администрация следва да се намаляват. Това следва от средния им размер, отнесен към бюджетните разходи, към 
населението в страната. 
Тази реформа всъщност трябва да води до едни по-добро администриране, което да има отношение и към бизнеса, не 
само към гражданите. Имам предвид всичките елементи на по-доброто регулиране – въвеждането на електронно 
управление, оптимизиране на регулаторните режими – всички тези лицензи, разрешителни, уведомителни режими 
трябва да бъдат приведени до минимално изискуемото от законодателството на ЕС. При нас има надграждане на 
бюрокрация, което е над минимално изискуемия на ЕС. Следва те да бъдат изчерпателно оптимизирани с оглед 
облекчаване на режимите, където е възможно, или тяхното пълно премахване. Много важен елемент е оценка на 
въздействието – това означава преди нормативен акт да бъде внесен за обсъждане в НС и в МС, да му бъде направена 
оценка на въздействието. Не колко ще струва на бюджета, а как ще се отрази на бизнеса, на администрирането, на 
обслужването на гражданите. Отрицателен пример за липса на оценка на въздействието е тази пенсионна антиреформа, 
която беше направена навръх Коледа за една седмица. Визирам стъпката за премахване на втория стълб на 
общественото осигуряване. 
Относно днешните данъци и такси част от по-доброто регулиране е привеждане в съответствие с разходите по тяхното 
администриране. Много често таксите се явяват по-високи от данъците. Те не съответстват въобще на административните 
разходи, които ги съпътстват. Например такса битови отпадъци няма нищо общо с разходите нито с количеството 
генерирани отпадъци, нито с разходите за тяхното събиране и третиране. Таксата е един втори данък на недвижимите 
имоти. Такса за вписване на финансови отчети в Търговския регистър, например, също е излишна. Защо трябва да се 
вписват повторно финансовите отчети, след като те са внесени в НАП и в НСИ. Те могат служебно да се ползват от там, но 
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не – трябва да се губи време на бизнеса да ги прави и за Търговския регистър , а му се събират и такси за това. Има ред 
такива дейности, които са измислени, за да се събират такси, губейки времето на хората. 
Принципът на мълчаливото съгласие е друг елемент. При нас по презумпция има мълчалив отказ. Ако, няма отговор, 
значи отговорът е „не“. А трябва да е обратното – ако няма отговор в срок, значи отговорът е „да“, освен в изрично 
предвидените от закона случаи. 
Една административна реформа трябва да зададе и по-добра работа на регулаторите. КЗК, ДКЕВР, БНБ, КФН – изобщо 
всички регулатори, които от периодично възникващите казуси става ясно, че не са на мястото си. 
За административна реформа се говори от много години и всъщност промените като че ли са в отрицателна посока. Ние 
не преставаме да бъдем оптимисти, защото затова сме останали тук в страната. Има като че ли воля за такива промени. 
Съдебната реформа е неотделима, защото ако няма върховенство на закона, всичко друго е трудно постижимо. 
Декларирани са намеренията. Надяваме се да има политическа стабилност, за да бъде тя проведена. 
Разбира се административната реформа не е една кампания, това е перманентна дейност. Затова ние смятаме, че трябва 
да има администрация, държавна бюрокрация, която да следи за ограничаване на бюрокрацията. Отдавна предлагаме 
звено за по-добро регулиране. Дали то ще е като управление в МС, дали като министерство на държавната 
администрация, няма значение. Но трябва да има такъв бюрократичен орган, който да се оценява по това как е намалил 
бюрокрацията. Това е нещото, което не се разбира. С някакви обществени съвети и отчети не се реализира 
административна реформа и не се поддържа по-добро регулиране и по-добра бизнес среда. /БГНЕС 
 
ureport.bg 
 
√ Административната реформа трябва да обслужва и гражданите, и бизнеса 
Българският бизнес нееднократно е поставял въпроса, че е необходима административна реформа, която да доведе до 
по-високо качество на услугите при по-малко разходи, пише председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, Васил Велев, в коментар за БГНЕС. В момента нашата администрация е много натежала. 
За сметка на това се шири корупция, рекет, бюрокрация. В това отношение първата стъпка с бюджета за 2015 година, с 
която бяха намалени разходите на администрацията с 400 млн. лв., е стъпка във вярна посока. 
Очакваме един по-задълбочен, функционален анализ. Това оптимизиране на административната дейност, на разходите 
за нея да не е механично – в някои сфери може да трябва да се добави, в други да се извади. Като цяло разходите за 
администрация следва да се намаляват. Това следва от средния им размер, отнесен към бюджетните разходи, към 
населението в страната. 
Тази реформа всъщност трябва да води до едни по-добро администриране, което да има отношение и към бизнеса, не 
само към гражданите. Имам предвид всичките елементи на по-доброто регулиране – въвеждането на електронно 
управление, оптимизиране на регулаторните режими – всички тези лицензи, разрешителни, уведомителни режими 
трябва да бъдат приведени до минимално изискуемото от законодателството на ЕС. При нас има надграждане на 
бюрокрация, което е над минимално изискуемия на ЕС. Следва те да бъдат изчерпателно оптимизирани с оглед 
облекчаване на режимите, където е възможно, или тяхното пълно премахване. 
Много важен елемент е оценка на въздействието – това означава преди нормативен акт да бъде внесен за обсъждане в 
НС и в МС, да му бъде направена оценка на въздействието. Не колко ще струва на бюджета, а как ще се отрази на 
бизнеса, на администрирането, на обслужването на гражданите. Отрицателен пример за липса на оценка на 
въздействието е тази пенсионна антиреформа, която беше направена навръх Коледа за една седмица. Визирам стъпката 
за премахване на втория стълб на общественото осигуряване. 
Относно днешните данъци и такси част от по-доброто регулиране е привеждане в съответствие с разходите по тяхното 
администриране. Много често таксите се явяват по-високи от данъците. Те не съответстват въобще на административните 
разходи, които ги съпътстват. Например такса битови отпадъци няма нищо общо с разходите нито с количеството 
генерирани отпадъци, нито с разходите за тяхното събиране и третиране. 
Таксата е един втори данък на недвижимите имоти. Такса за вписване на финансови отчети в Търговския регистър, 
например, също е излишна. Защо трябва да се вписват повторно финансовите отчети, след като те са внесени в НАП и в 
НСИ. Те могат служебно да се ползват от там, но не – трябва да се губи време на бизнеса да ги прави и за Търговския 
регистър , а му се събират и такси за това. Има ред такива дейности, които са измислени, за да се събират такси, губейки 
времето на хората. 
Принципът на мълчаливото съгласие е друг елемент. При нас по презумпция има мълчалив отказ. Ако, няма отговор, 
значи отговорът е „не“. А трябва да е обратното – ако няма отговор в срок, значи отговорът е „да“, освен в изрично 
предвидените от закона случаи. 
Една административна реформа трябва да зададе и по-добра работа на регулаторите. КЗК, ДКЕВР, БНБ, КФН – изобщо 
всички регулатори, които от периодично възникващите казуси става ясно, че не са на мястото си. 
За административна реформа се говори от много години и всъщност промените като че ли са в отрицателна посока. Ние 
не преставаме да бъдем оптимисти, защото затова сме останали тук в страната. Има като че ли воля за такива промени. 
Съдебната реформа е неотделима, защото ако няма върховенство на закона, всичко друго е трудно постижимо. 
Декларирани са намеренията. Надяваме се да има политическа стабилност, за да бъде тя проведена. 
Разбира се административната реформа не е една кампания, това е перманентна дейност. Затова ние смятаме, че трябва 
да има администрация, държавна бюрокрация, която да следи за ограничаване на бюрокрацията. Отдавна предлагаме 
звено за по-добро регулиране. 
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Дали то ще е като управление в МС, дали като министерство на държавната администрация, няма значение. Но трябва да 
има такъв бюрократичен орган, който да се оценява по това как е намалил бюрокрацията. Това е нещото, което не се 
разбира. С някакви обществени съвети и отчети не се реализира административна реформа и не се поддържа по-добро 
регулиране и по-добра бизнес среда. 
 
svejo.net 
 
√ Васил Велев: Административната реформа трябва да обслужва и гражданите, и бизнеса  
Българският бизнес нееднократно е поставял въпроса, че е необходима административно реформа, която да доведе до 
по-високо качество на услугите при по-малко разходи . В момента нашата администрация е много натежала. 
За сметка на това се шири корупция, рекет, бюрокрация. В това отношение първата стъпка с бюджета за 2015 година, с 
която бяха намалени разходите на администрацията с 400 млн. лв., е стъпка във вярна посока. 
Очакваме един по-задълбочен, функционален анализ. Това оптимизиране на административната дейност, на разходите 
за нея да не е механично – в някои сфери може да трябва да се добави, в други да се извади. Като цяло разходите за 
администрация следва да се намаляват. Това следва от средния им размер, отнесен към бюджетните разходи, към 
населението в страната. 
Тази реформа всъщност трябва да води до едни по-добро администриране, което да има отношение и към бизнеса, не 
само към гражданите. Имам предвид всичките елементи на по-доброто регулиране – въвеждането на електронно 
управление, оптимизиране на регулаторните режими – всички тези лицензи, разрешителни, уведомителни режими 
трябва да бъдат приведени до минимално изискуемото от законодателството на ЕС. При нас има надграждане на 
бюрокрация, което е над минимално изискуемия на ЕС. Следва те да бъдат изчерпателно оптимизирани с оглед 
облекчаване на режимите, където е възможно, или тяхното пълно премахване. Много важен елемент е оценка на 
въздействието – това означава преди нормативен акт да бъде внесен за обсъждане в НС и в МС, да му бъде направена 
оценка на въздействието. Не колко ще струва на бюджета, а как ще се отрази на бизнеса, на администрирането, на 
обслужването на гражданите. Отрицателен пример за липса на оценка на въздействието е тази пенсионна антиреформа, 
която беше направена навръх Коледа за една седмица. Визирам стъпката за премахване на втория стълб на 
общественото осигуряване. 
Относно днешните данъци и такси част от по-доброто регулиране е привеждане в съответствие с разходите по тяхното 
администриране. Много често таксите се явяват по-високи от данъците. Те не съответстват въобще на административните 
разходи, които ги съпътстват. Например такса битови отпадъци няма нищо общо с разходите нито с количеството 
генерирани отпадъци, нито с разходите за тяхното събиране и третиране. Таксата е един втори данък на недвижимите 
имоти. Такса за вписване на финансови отчети в Търговския регистър, например, също е излишна. Защо трябва да се 
вписват повторно финансовите отчети, след като те са внесени в НАП и в НСИ. Те могат служебно да се ползват от там, но 
не – трябва да се губи време на бизнеса да ги прави и за Търговския регистър , а му се събират и такси за това. Има ред 
такива дейности, които са измислени, за да се събират такси, губейки времето на хората. 
Принципът на мълчаливото съгласие е друг елемент. При нас по презумпция има мълчалив отказ. Ако, няма отговор, 
значи отговорът е „не“. А трябва да е обратното – ако няма отговор в срок, значи отговорът е „да“, освен в изрично 
предвидените от закона случаи. 
Една административна реформа трябва да зададе и по-добра работа на регулаторите. КЗК, ДКЕВР, БНБ, КФН – изобщо 
всички регулатори, които от периодично възникващите казуси става ясно, че не са на мястото си. 
За административна реформа се говори от много години и всъщност промените като че ли са в отрицателна посока. Ние 
не преставаме да бъдем оптимисти, защото затова сме останали тук в страната. Има като че ли воля за такива промени. 
Съдебната реформа е неотделима, защото ако няма върховенство на закона, всичко друго е трудно постижимо. 
Декларирани са намеренията. Надяваме се да има политическа стабилност, за да бъде тя проведена. 
Разбира се административната реформа не е една кампания, това е перманентна дейност. Затова ние смятаме, че трябва 
да има администрация, държавна бюрокрация, която да следи за ограничаване на бюрокрацията. Отдавна предлагаме 
звено за по-добро регулиране. Дали то ще е като управление в МС, дали като министерство на държавната 
администрация, няма значение. Но трябва да има такъв бюрократичен орган, който да се оценява по това как е намалил 
бюрокрацията. Това е нещото, което не се разбира. С някакви обществени съвети и отчети не се реализира 
административна реформа и не се поддържа по-добро регулиране и по-добра бизнес среда. /БГНЕС 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
 
√ Дискусии за пенсионната реформа при Ивайло Калфин предстоят днес 
Първата от поредицата срещи с тема "Пенсионната реформа" при социалния министър Ивайло Калфин ще се проведе 
днес. Едно от предложенията, които ще се дискутират, е възрастта за пенсиониране, съобщават Нова тв. 
За най-масовата трета категория труд предложението е възрастта плавно да нараства с по 2 месеца за жените и с по 
месец за мъжете до 2028 г. Ако стане факт и мъже, и жени ще се пенсионират на 65 г. 
Има обаче и предложение вноската ни за старини да се увеличи с 1%, заради недостиг на пари във фонд „Пенсии”. 
В дискусията може да се включат и граждани, като изпращат мнения и предложения на е-mail: 
preforma@mlsp.government.bg. 
 
√ МВФ понижи прогнозата си за световната икономика през 2015 г. 
Международният валутен фонд понижи силно прогнозите си за световния икономически растеж през 2015-2016 година, 
в сравнение с тези от преди 6 месеца, съобщава АФП. 
Според МВФ лошите перспективи пред Китай, Русия, Еврозоната и Япония ще доведат до задържане на световния 
икономически растеж до 3.5% за тази година и 3.7% за 2016 година. 
Докато САЩ ще останат „светло петно” на фона на останалите големи икономики, Европа ще продължи да се затруднява 
с борбата с инфлацията, а растежът на Китай, понасящ щети от забавянето на увеличаването на експорта и понижението 
на пазара за недвижими имоти ще се срине до най-ниското си ниво от 25 години насам. 
Ефектът от забавянето на икономическия растеж на Китай ще се разпространи, най-вече сред другите страни в Азия, като 
резултатът ще бъде понижаване на техните перспективи за икономически растеж. 
„За Еврозоната и Япония стагнацията и ниската инфлация все още продължават да бъдат проблем”, заяви МВФ като 
призова основните лихвени проценти да не бъдат повишавани. 
 
√ Томислав Дончев: Имаме пълно договаряне по Българо-швейцарската програма за сътрудничество 
Искам да представим един междинен, но не окончателен успех, който имаме. Към момента, имаме пълно договаряне по 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество - 67 млн. швейцарски франка. Това каза на брифинг, във връзка с 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките 
на разширения ЕС Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете и икономическата политика, съобщи "Фокус". 
"Това е истинското начало на проектите, които предстои да бъдат реализирани оттук -нататък. Имаме всички шансове да 
доведем нещата до добър край. Още повече, че става дума не само на техническо сътрудничество, а за истинско 
партньорство," заяви Дончев. 
"За голяма част от проектите говорим за създаването на дългосрочни предпоставки за партньорство, не само между 
двете държави, а и между институциите. Този резултат не би бил възможен, без получената подкрепа", посочи той. 
По думите му, от особена важност са няколко големи проекта - "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба 
пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност", който е на стойност 23 430 швейцарски 
франка, а другият е "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно 
съхранение на опасни битови отпадъци", който е на стойност 8 823 267 швейцарски франка. 
Вицепремиерът добави, че има и други проекти, един от които е предоставянето на изцяло обновени трамваи. 
 
Вестник Труд 
 
√ България ще настоява за подкрепа на млекопроизводителите в ЕС заради наложената от Русия забрана за внос 
На заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 26 януари 2015 г. България ще настоява да бъдат 
предприети мерки на ниво Европейски съюз (ЕС), които осигуряват подкрепа на всички производители на мляко и 
млечни продукти в ЕС. Това е записано в одобрената днес от Съвета по европейски въпроси проект на позиция. 
На Съвета Европейската комисия ще представи информация във връзка с руската забрана за внос на селскостопански 
продукти от ЕС. 
Земеделските производители в България понасят загуби от наложената от Русия забрана за внос, като най-засегнати са 
секторът на млякото и млечните продукти и секторът на плодовете и зеленчуците. 
Свиването на пазара на мляко и млечни продукти рефлектира върху изкупната цена на млякото. Затова за страната ни е 
особено важно в този сектор да бъдат предприети мерки на ниво ЕС, които осигуряват подкрепа на всички 
производители в Съюза. Считаме, че Европейската комисия трябва да изготви допълнителен анализ на актуалната 
ситуация на пазара, въз основа на който да се вземат решения за следващи мерки за неговото стабилизиране. Бихме 
подкрепили въвеждането на експортни субсидии за сирена, включително българските бяло саламурено сирене и 
кашкавал. България ще оцени положително предоставянето на възможност на държавите-членки да прилагат временна 
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държавна помощ по отношение на производителите на мляко, за да се избегнат масови фалити и загуба на поминък в 
цели региони. 
По отношение на сектора на плодовете и зеленчуците България настоява предвиденото удължаване на срока на 
механизма, основаващ се на подпомагане за определени количества продукти, да се прилага и по отношение на 
държавите членки, на които съгласно Делегиран регламент (ЕС) No 1031/2014 беше предоставена възможността за 
прилагане на мерките за количествата до 3000 тона, до достигане на този лимит. 
Предвижда се Председателството да представи своята работна програма за първата половина на 2015 г. в областта на 
земеделието, рибарството, ветеринарните въпроси, безопасността на храните и фитосанитарните въпроси и горското 
стопанство. България ще настоява за въвеждането на допълнителен географски критерий по плана за инвестиции 
„Юнкер“, който да изравни привлекателността на инвестициите в различните райони на ЕС, както и за гарантирането на 
равнопоставеност между държавите-членки, при отчитане целта за сближаване и предвиждане на възможности за 
приоритетно получаване на средства от по-слабо развитите региони. Това е записано в приетия от СЕВ проект на позиция 
за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). 
Заседанието ще се проведе на 27 януари в Брюксел, като основните теми са Планът за инвестиции в Европа, Програмата 
на Латвийското председателство, Работната програма на Европейската комисия за 2015 г., икономическото управление в 
ЕС и подготовка на срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20, 
която ще се проведе на 9-10 февруари 2015 г. в Истанбул, Турция. 
На 18 декември 2014 г. Европейският съвет прие заключения, че насърчаването на инвестициите в Европа е ключово 
предизвикателство за излизане от финансовата криза и осигуряване на висок икономически растеж и заетост и призова 
за създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции, в групата на Европейската инвестиционна банка, с цел да 
се мобилизират 315 млрд. евро в нови инвестиции между 2015 г. и 2017 г. 
На 13 януари ЕК публикува предложение за Регламент на Европейския парламент и Европейския съвет относно 
Европейския фонд за стратегически инвестиции. 
При правилно проектиране и изпълнение на инициативата има огромен потенциал за подобряване на 
конкурентоспособността на ЕС като цяло. В същото време считаме, че периферното местоположение на някои региони ги 
поставя като правило в по-неблагоприятна позиция спрямо други региони като привлекателност на инвестиционните 
проекти, което обуславя необходимостта от допълнителен географски критерий, който да изравни привлекателността на 
инвестициите в тези региони. 
Страната ни приветства инвестиционната инициатива на ЕИБ и ЕК. При правилно проектиране и изпълнение на 
инициативата има огромен потенциал за подобряване на конкурентоспособността на ЕС като цяло. В същото време 
считаме, че периферното местоположение на някои региони ги поставя като правило в по-неблагоприятна позиция 
спрямо други региони като привлекателност на инвестиционните проекти, което обуславя необходимостта от 
допълнителен географски критерий, който да изравни привлекателността на инвестициите в тези региони. В допълнение, 
нашата позиция е, че проектите, които ще бъдат подбрани и финансирани, следва едновременно да допринасят за 
постигане на общоевропейските цели и спомагат за сближаване на държавите членки. 
Също така считаме, че при реализирането на инициативата, от ключово значение ще бъде гарантирането на 
равнопоставеност между държавите -членки, при отчитане целта за сближаване и предвиждане на възможности за 
приоритетно получаване на средства от по-слабо развитите региони. Това произтича не на последно място от факта, че 
при други равни условия инвестициите в по- бедните райони имат потенциала да генерират по-висока добавена 
стойност. 
 
√ Вижте презентация за кампанията по директни плащания 2015  
Директните плащания ще донесат на земеделските производители над 1,4 млрд. лева, обяви по-рано днес по време на 
пресконференция министърът на земеделието и храните Десислава Танева. 
Презентация за кампанията по директни плащания 2015 вижте ТУК 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Европейската банка за развитие намали драстично прогнозата за България 
Реалният икономически ръст през 2015 г. се очаква да бъде едва 0.8% 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) свали драстично прогнозата си за икономическия растеж на 
България през 2015 г. В януарския доклад "Регионални икономически перспективи 2015" е заложен реален ръст на 
брутния вътрешен продукт (БВП) от едва 0.8%, докато през септември очакванията на международната институция бяха 
за 2%. Новата прогноза на ЕБВР за България вече съвпада с очакванията на Министерството на финансите и е малко над 
очакванията на Европейската комисия (ЕК) и кредитната агенция S&P, чиито прогнози са съответно за 0.6 и 0.5% ръст. 
На опашката 
Ако новата прогноза на финансовата институция се окаже точна, България ще е сред държавите с най-слаб растеж в 
региона на Югоизточна Европа. Прогнозите са по-лоши единствено за Кипър (0.7%) и Сърбия (0.5%). Островната държава 
в момента излиза от тежка рецесия, а Сърбия се бори с последиците от тежките наводнения, които връхлетяха страната 
през лятото. От доклада се вижда още, че от всички 9 държави в групата на Югоизточна Европа единствено за България и 
Сърбия прогнозите са намалени. За западната ни съседка намалението е още по-драстично – с 1.5 процентни пункта. 
Сред причините за понижената прогноза са изтъкнати икономическите проблеми на Русия, с която България е в голяма 
обвързаност. Други рискове пред нашата икономика са изборите в Гърция, след които страната може да изпадне в нова 
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политическа криза. Не на последно място по важност са и икономическите проблеми на държавите от еврозоната, които 
са най-големият пазар за българския износ. 
В коментара за България се казва, че беше отложено решаването на затрудненията в банковия сектор, което вероятно ще 
ограничи фискалното пространство и ръста в кредитирането през 2015 г., а вътрешното търсене ще бъде допълнително 
ограничавано от относително слабите инвестиции, произтичащи и от спирането на проекта "Южен поток". 
Рисковете 
"Дори и тази прогноза е обект на значителни рискове", коментира Ханс Петер Ланг, главен икономист в ЕБВР. Той визира 
евентуално допълнителен спад на цените на петрола, ескалация на руско-украинската криза, както и задълбочаването на 
несигурността в еврозоната. Като цяло обаче падането на цените на петрола се очаква да донесе позитиви за държавите, 
които са нетни вносители на горива. Това може да компенсира донякъде изтеглянето на руски капитали и намаления 
износ. В доклада на ЕБВР е записано още, че поевтиняването на горивата ще вдигне потреблението и ще подпомогне 
икономическия ръст в държавите от Централна Европа и Прибалтика. Положителен ефект се очаква и при някои държави 
от Югоизточна Европа, но България явно не е сред тях. 
 
√ Персоналният код става безплатна алтернатива на електронния подпис пред НАП 
От НАП са изчислили, че с ПИК ще пести по 300 млн. лв. годишно от преки административни разходи 
Министерството на финансите планира да превърне персоналния идентификационен код (ПИК) в безплатна алтернатива 
на електронния подпис, без да го отменя. Това обяви говорителят на Националната агенция за приходите (НАП) Росен 
Бъчваров по време на пресконференция, свързана с началото на данъчноосигурителната кампания през 2015 г. В 
момента с този код могат да се използват всички електронни услуги на НАП, могат да се подават данъчни декларации, да 
се проверяват задължения, както и да се подават или получават документи. 
Разширяване на обхвата 
"Предстои в близките месеци и години услугите, изискващи ПИК, да намерят приложение в здравната каса, в 
Националния осигурителен институт (НОИ) и в други ведомства", обясни Бъчваров. По неговите думи веднъж получили 
такъв персонален код, на гражданите може никога повече да не им се наложи да посещават териториалните дирекции 
на НАП. 
Този код се получава лично. Най-голямото неудобство, свързано с получаването на ПИК, е необходимостта да се посети 
териториалната дирекция по местоживеене. На този етап НАП не планира да улесни гражданите, като им позволи да 
получават този код в произволно избрана дирекция. "Трябва да се види как ще протече процесът в бъдеще. Възможно е 
в някакъв момент да се даде такава възможност", коментира Боряна Георгиева, директор на дирекция "Обслужване" в 
централата на НАП. 
"Най-консервативните оценки на анализатори на НАП са, че преките административни разходи, които ще се спестят 
благодарение на ПИК, са около 300 млн. лв. годишно", съобщи Бъчваров. Според него няма икономическа логика да се 
плаща по 50 лв. годишно за електронен подпис, при положение че персоналният код е безплатен. 
Данъчни облекчения  
За да получат 5% отстъпка, гражданите трябва да подадат данъчната си декларация до 31 март, като задължително това 
трябва да стане по електронен път. Друго условие за ползване на тази отстъпка е да са погасили всички публични 
задължения към НАП. "Не само данъчните и осигурителните задължения, но задължения по фишове, глоби, които най-
често са към КАТ", обясни Бъчваров. Той обясни още, че изтичането по давност не се прилага автоматично, а трябва да се 
подаде възражение, с което да се заяви изрично, че НАП не може да събира тези задължения. 
Тази година за първи и последен път НАП ще възстановява 10-процентния данък на хората с годишен доход до 4080 лв. 
По изчисления на НАП обаче 10-те процента ще бъдат възстановени на едва 10% от хората, работещи на минимална 
заплата. Причината е, че в закона е записано, че възстановяването е възможно само ако доходите са по трудов договор и 
няма дори 1 лев страничен доход. Срокът за възстановяване на тази сума е 30 дни след подаването на декларацията. 
 
√ Трудов договор за определени дни в месеца 
Случаи и изисквания за договаряне на такива отношения 
Кодексът на труда дава възможност на работодатели и работници и служители да сключват трудови договори за работа 
през определени дни от месеца. Това са трудови договори, известни доскоро като договор до 5 работни дни, или 40 часа 
месечно. След някои промени в кодекса на труда обаче отпадна ограничението договорите да се сключват за работа до 
40 часа месечно. 
Трябва да поясним, че тези договори са за работа в определени дни от месеца и не могат да бъдат сключвани за работа 
през всички работни дни от месеца. В тях трябва да се определят точно дните, в които работникът или служителят ще 
извършва трудова дейност, както и разпределението на работното време. Може например да се уговори, че лицето ще 
работи всеки четвъртък, петък и събота или всеки петък и събота, или пък всеки първи и трети вторник на месеца и т.н. 
Обикновено такъв трудов договор се сключва за длъжности и работни места, при които няма пълна месечна 
натовареност и няма възможност за уплътняване на пълно или дори непълно работно време. 
Този тип трудов договор се сключва на основание чл. 114 от Кодекса на труда и може да бъде сключен във връзка с чл. 68 
– като срочен трудов договор, или чл. 67 - като безсрочен. Когато не е уговорено друго, се счита, че договорът е 
безсрочен. Както всички останали договори, и този трябва да отговаря на изискванията за сключване на трудов договор, 
а именно – писмена форма с минимално изискуемо съдържание - дата на сключване, начало на изпълнението, 
длъжностно наименование и код на длъжността, възнаграждение и период на неговото изплащане, място на работа и 
размер на платения годишен отпуск. 
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Уведомете НАП 
Да не забравяме, че тъй като това е трудов договор, за сключването му следва да се подаде уведомление до ТД на НАП. 
Уведомлението се подава в тридневен срок от сключването на договора и преди постъпването на работа на работника 
или служителя. Това е така, тъй като изискването е преди постъпването на работа на работника или служителя да бъде 
предоставена справка за приетото уведомление, издадена от ТД на НАП. Не забравяйте също, че подписан от работника 
екземпляр на справката трябва да остане в трудовото му досие във фирмата. 
Платен годишен отпуск и възнаграждение 
С промяната от 23.02.2010 г. отработеното време по такъв трудов договор се признава за трудов стаж и поради това 
работниците и служителите имат право на платен годишен отпуск. Размерът на отпуска се изчислява пропорционално на 
отработеното време, което се признава за трудов стаж. 
За всеки зачетен за стаж месец лицата ще имат право на една дванайста част от минимум 20 дни платен годишен отпуск. 
Работодателят ще има задължение да начислява и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит 
отново поради зачитането на отработеното време за трудов стаж. Това възнаграждение се изплаща по всички договори 
до запълването на съответната месечна продължителност на работното време. 
Обикновено възнаграждението по тези договори се определя според изработеното, но не може да бъде по-малко от 
договореното основно трудово възнаграждение. В договора може да се упомене, че възнаграждението се определя 
според отработеното време за ден или час. 
Обезщетения и други права по Кодекса на труда 
В Кодекса на труда няма ограничения относно ползването на права по трудово правоотношение, което е за работа в 
определени дни от месеца. В тази връзка следва да се има предвид, че работници и служители по такива 
правоотношения не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятни условия на работа от други работници, работещи на 
пълен работен ден. Тук следва да отбележим също, че тези лица ще имат право на обезщетение за оставане без работа и 
на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на правоотношението. 
Прекратяване на договора 
Освен в случаите, предвидени в Кодекса на труда, този тип трудови договори могат да бъдат прекратени от която и да е 
от страните с 15-дневно предизвестие. При такова прекратяване обаче не може да се ползва закрилата по чл. 333 от 
Кодекса на труда. При всички други основания за прекратяване на договора следва да се спазват разпоредбите на 
кодекса относно предизвестие и закрила при уволнение. При прекратяване на такъв договор, когато той е единствен, 
независимо от неговата продължителност на лицата следва да се оформи трудова книжка. 
Обхват на осигуряването 
КТ определя правилата за полагане на труд в определени дни от месеца, а КСО определя обхвата на осигуряването при 
работа по такъв договор. КСО казва, че работници и служители, наети на работа за не повече от 5 работни дни при един 
или повече работодатели, са задължително осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и 
професионална болест, а тези, наети при един или повече работодатели за работа повече от 5 работни дни, или 40 часа, 
са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове. 
Тоест КСО въвежда разделение за работещи до 40 часа месечно и работещи над 40 часа месечно. Макар че разпоредбата 
може да изглежда дискриминираща по отношение на работещите до 40 часа месечно, в това разделение има известна 
логика. При работа до 40 часа месечно работното време може да бъде разпределено на много малки части в различни 
дни от месеца и изчисляването на обезщетенията по КСО да бъде на практика невъзможно. Въпреки това работниците и 
служителите са осигурени във фонд пенсии и отработеното време се признава за осигурителен стаж при пенсиониране. 
При прекратяване на договора, когато той не е основен трудов договор, на лицата следва да се издаде удостоверение за 
осигурителен стаж по образец УП-3. 
При подаване на данни в персоналния регистър на осигурените лица следва да се взема предвид дали лицата работят 
по-малко или повече от 40 часа в месеца. Когато договорът е единствен или допълнителен и е за работа до 40 часа в 
месеца, данните се подават със специално предвидения за това код (11). Когато договорът е единствен и е за работа над 
40 часа месечно, данните се подават с кода за основен трудов договор (01). Когато договорът е за допълнителен труд и е 
за работа над 40 часа месечно, данните се подават с кода за допълнителен трудов договор (04). 
 
√ Банките трупат загуби заради швейцарския франк 
Загубите на финансовия сектор могат да достигнат милиарди 
Големи финансови институции като Citigroup, Deutsche Bank и Barclays са натрупали загуби за общо 400 млн. долара 
вследствие на решението на швейцарската централна банка да освободи курса на франка, съобщава Bloomberg. 
Експертите предупреждават, че това е само началото и финансовият сектор ще пострада много повече. След като 
швейцарската централна банка неочаквано изостави политиката си да поддържа максимален курс от 1.2 франка за евро, 
курсът на швейцарската валута поскъпна рязко, което доведе до сътресения на капиталовите пазари и опасения за 
конкурентоспособността на местните износители. 
Рискова търговия  
"Загубите все още се трупат и ще възлизат на милиарди. Ще има верижна реакция в цялата финансова система и ще 
бъдат засегнати всички – от големите банки, през брокерите, хедж фондовете и взаимните фондове до валутните 
спекуланти", заявява Марк Уилямс, специалист по рисковия мениджмънт от Бостънския университет. По думите му 
късите продажби на швейцарския франк са били много популярни при валутната търговия заради стабилността на курса, 
осигурявана от централната банка. Според него много фирми са използвали ливъридж от 20:1 или повече в тези сделки, 
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което означава, че при промяна от само 5% спрямо позицията цялата стойност се изтрива. По време на търговията през 
миналата седмица промяната на курса на франка достигна 41%. 
Според източници на Bloomberg Citigroup, която е най-големият търговец на валута в света, е загубила над 150 млн. 
долара през миналата седмица. Подобни са загубите от валутна търговия и на германската Deutsche Bank, а британската 
Barclays е загубила около 100 млн. долара. Трите банки са отказали да коментират официално. 
Ударът е бил особено тежък за ръководената от Марко Димитриевич финансова група Everest Capital, която според 
информация на Bloomberg затваря най-големия си хедж фонд с активи за около 830 млн. долара заради загуби от 
швейцарския франк. Най-големият щатски валутен брокер FXCM трябваше да получи капиталова инжекция от 300 млн. 
долара от Leucadia National, след като загубите на клиентите му доведоха до опасност да наруши капиталовите 
изисквания на регулаторите. През миналото тримесечие FXCM е осъществил транзакции на стойност 1.4 трлн. долара. 
"Решението на централната банка шокира хората по целия свят", отбелязва Тимъти Масад, председател на щатската 
Комисия по търговия с фючърси, според когото регулаторът следи внимателно развитието на ситуацията. "Загубите на 
банките не са толкова големи, но този случай показва, че те все още играят хазартно", отбелязва от своя страна Гордън 
Кер, консултант в Cobden Partners. Той отбелязва, че по-големият риск е за брокерите, тъй като ситуацията може да 
доведе до отлив на клиенти и ликвидност. 
Дългосрочни последствия 
Освен от директната валутна търговия банките могат да пострадат и чрез предлагани от тях услуги като заемане на ценни 
книжа, извършване на търговски сделки и управление на парични средства за хедж фондове. Негативният ефект ще е 
най-силен за швейцарските банки, тъй като силният франк ще намали притока на активи отвън и ще стимулира 
изнасянето на пари в други държави. В дългосрочен план финансовите институции ще пострадат и от негативния ефект 
на скъпата валута върху цялата икономика на страната. Според агенция Moody’s в бъдеще може да пострада кредитният 
рейтинг на швейцарските банки и фирми за управление на активи, тъй като силната валута поставя под натиск тяхната 
рентабилност. Агенцията предупреждава, че може да има негативни последици за банките в Австрия и Полша, които 
имат големи експозиции към кредити в швейцарски франкове. 
 

 
 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бъчварова поиска одит на администрацията 
София. Администрацията да стане модерна и да бъде насочена към гражданите и бизнеса. За това настоя вицепремиерът 
по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова в понеделник. Според нея са необходими 
пълен одит на административните услуги и регистри, въвеждане на оценка на въздействието на законите и 
оптимизиране на администрацията. 
Бъчварова припомни, че у нас действат 2312 административни услуги и над 900 регулаторни режими, но едва 13% са 
електронни. Свръхрегулацията и честите промени на законите са основна пречка за бизнеса, посочи вицепремиерът. И 
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даде пример, че средно по 2,5 нормативни акта на ден търпят промени. Кодексът за социално осигуряване е променян 
61 пъти. 
В МС Бъчварова представи екипа и приоритети си. "Не задълбочавайте в темата жена президент", каза тя по повод 
думите на премиера Бойко Борисов. "Какво очаквате да каже той на Форум на жени на ГЕРБ? Това е най-любезното 
нещо, което може да каже на присъстващите там", каза Бъчварова. Междувременно пред Блиц социологът Юрий 
Асланов заяви, че "Борисов ще спечели парламентарните и местните избори". Той прогнозира за премиера "ясен шанс да 
бъде избран за президент". 
 
Вестник Сега 
 
√ Ползването на отстъпка за авансово платен данък значително се усложнява 
За да получат 5% намаление на дължимия налог, гражданите трябва да подадат декларация по електронен път и 
да нямат неплатени глоби 
Ползването на 5% отстъпка за авансово подадена данъчна декларация и платен подоходен данък през 2015 г. ще е мисия 
почти невъзможна заради редица нови изисквания, въведени набързо от депутатите. Правото на отстъпка отпада, ако в 
НАП има информация за други публични задължения като глоби от КАТ например. Освен това от тази година данъчното 
облекчение е ограничено и от начина на подаване на декларацията. Хората, подали декларации на хартиен носител, 
независимо от това колко рано са го направили, вече нямат право на облекчението. Така данъкоплатците, които искат да 
ползват отстъпката, ще са длъжни да си вадят електронен подпис или персонален идентификационен код и да ползват 
електронните услуги на НАП. Това стана ясно на ежегодната разяснителна пресконференция на НАП по повод 
предстоящата данъчна кампания.  
Изискването данъкоплатците да нямат подлежащи на принудителни събирания публични вземания, подадени в НАП, се 
въвежда за пръв път, обясниха от данъчната администрация. Това означава, че всички данъкоплатци, които имат 
неплатени глоби към различни санкциониращи институции като КАТ например, няма да могат да получат отстъпката, 
дори да спазят останалите изисквания за ползването й. Възможно е обаче това да доведе до хаос. От НАП признават, че 
нямат представа дали КАТ и други публични органи, които са овластени да налагат глоби, са подали информация в 
данъчното за всички наложени глоби и дали са поискали принудително изпълнение. Възможно е част от тези глоби да се 
търсят и през частни съдебни изпълнители, за което в НАП също няма информация. Така едни данъкоплатци със 
задължения могат да получат отказ, а други - също със задължения, за които обаче НАП не знае, да си ползват 
отстъпката. Не е ясно и доколко точни са самите информационни регистри за наложени от КАТ глоби и дали в тях са 
отразени всички платени вече глоби. От НАП уверяват, че няма да третират декларациите с поискана, но отказана заради 
налични задължения отстъпка като декларация с невярно съдържание.  
Всеки данъкоплатец може сам да провери публичните си задължения, ако се е снабдил с персонален идентификационен 
код в офиса на НАП по местоживеене. Наличието на ПИК вече е задължително условие за ползване на облекчението, ако 
данъкоплатците нямат електронен подпис, защото 5-те процента отстъпка през 2015 г. могат да се ползват само за 
подадена по електронен път данъчна декларация. До тази година отстъпката се полагаше и за хартиен носител, ако 
декларацията е подадена и данъкът е платен до 10 февруари. Данъкоплатците, които искат да ползват отстъпката, трябва 
да подадат декларацията си по електронен път най-късно до 31 март - месец по-рано спрямо досегашния регламент. 
Срокът за плащане на дължимия за довнасяне данък обаче си остава 30 април.  
В същото време може да се очаква, че промяната в реда на ползване на отстъпката на практика ще лиши от тази 
възможност редица данъкоплатци, които нямат достъп до електронни технологии. Миналата година от облекчението се 
възползваха 25 000 души, като същото това облекчение се превърна в алиби за премахване на авансово удържания 
данък върху извънтрудовите доходи в последното тримесечие на годината. Така хиляди българи бяха принудени да 
довнасят данък накуп, вместо той да им се удържа авансово. За 2015 г. това задължение отпадна. До момента 
подадените по електронен път декларации в НАП са 1500. 
Промените в реда за ползване на данъчната отстъпка така и не бяха подробно мотивирани. Те не присъстваха в 
одобрения от МС пакет от промени в данъчните закони и бяха добавени между първо и второ четене в парламента. За 
поредна година пакетът от данъчно законодателство бе претупан, а всички промени в данъчните закони бяха пришити 
към промените в Закона за данъка върху добавената стойност. Така до внимателен дебат не се стигна. 
 
√ Коалиционният съвет се захваща със спешните реформи 
Патриотите и АБВ обаче ще настояват да се обсъдят промените в изборното и образователното 
законодателство 
Реформите в пенсионната система и съдебната власт се очертават като приоритети в програмата на новосъздадения 
съвет за развитие, който се събира за първи път днес. Това показа проверка на "Сега" сред ръководствата на 
парламентарните групи на партиите от мнозинството. Новият орган бе анонсиран от вицепремиера по коалиционната 
политика Румяна Бъчварова, която стана и негов председател. По думите й в него министри и депутати ще обсъждат 
"всички спорни въпроси на коалицията", както и такива, свързани със "стратегическото развитие".  
"Съветът е важен с това, че ще ни позволи да обмислим плюсовете и минусите на дадени политики", коментира пред 
"Сега" зам.-шефът на ПГ на ГЕРБ Цвета Караянчева. Според нея засега пенсионната и съдебната реформа се очертават 
като безспорни точки в дневния му ред, тъй като и по двете теми има сериозно противопоставяне сред партньорите в 
управляващата коалиция. 
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Съпредседателят на ПГ на РБ Радан Кънев обясни, че коалицията има нужда от работен формат, който да решава в 
"оперативен порядък" определени въпроси. Колегата му Найден Зеленогорски разказа, че досега 4-те управляващи 
партии се събирали всеки вторник, но само за да обсъдят текущата законодателна програма за седмицата. Съветът щял 
да им позволи да дискутират заедно с правителството въпроси от концептуален характер, които се нуждаят от съгласие - 
преди всичко, реформите в правосъдието, пенсионната система и държавната администрация, както и имигрантския 
проблем. 
Съпредседателят на ПГ на АБВ проф. Борислав Борисов заяви, че партията му ще настоява да се разработи цялостен и 
завършен модел на пенсионната система, а не да се правят промени на парче, както досега. АБВ ще постави и въпроса за 
изменения в конституцията, без които съдебната реформа би била половинчата. Формацията ще предложи и система от 
мерки за подобряване на бизнес климата, сред които създаването на държавен инвестиционен фонд за публично-частно 
партньорство. Както и промени в Закона за висшето образование, тъй като АБВ е недоволна от правителствената 
стратегия в сектора. 
"Ще настояваме да се разгледа всичко, което е заложено в общата програма, както и да се добавят конкретни срокове, в 
които да бъде изпълнена, за да не си остане само пожелание", декларира и кошефът на Патриотичния фронт Валери 
Симеонов. На първо място той посочи приемане на поправки в изборното законодателство, с които да се въведе 
задължително гласуване и активна регистрация на избирателите. Националистите ще изискват и мерки срещу битовата 
престъпност, както и ревизия на енергийния сектор в страната. 
 
√ Кабинетът ще отвори достъпа до 100 база данни на институциите 
Нова агенция ще поеме всички първични регистри на държавата 
Правителството ще отвори достъпа до 100 бази данни на различни институции, които към момента не са публични или се 
предоставят в неподлежащ на машинно четене вид. Списъкът с бази данни, които ще бъдат предоставени за свободно 
ползване на портала https://opendata.government.bg/, вече е одобрен. Той ще се разширява в бъдеще с още източници 
на данни. Това е една от мерките в програмата на кабинета "Борисов" за подобряване на работата на администрацията и 
въвеждане на е-управление. Поредно правителство обещава по-малобройна и добре функционираща администрация, 
по-добро законодателство и въвеждане на електронни услуги. 
"В момента много държавни институции поддържат база данни и статистики, които съдържат важна за обществото 
информация. Част от тях не са публични, а други се предоставят като pdf-и, въпреки че информацията е динамична. Така 
потребителят се оказва загубен в нея, без да е сигурен доколко актуални са данните", коментира Васил Величков, 
съветник към политическия кабинет на вицепремиера по административната реформа Румяна Бъчварова. Сред списъка с 
база данни, които ще се предоставят за ползване в машинно четим вид, са регистърът на аптеките и фармацевтите, 
регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, който в момента може да се ползва само през търсене на 
конкретно NGO, различни екологични статистики, статистиките от външното оценяване на учениците. Администрацията 
се надява публичното оповестяване на тези база данни да доведе до развитие на нови услуги, развивани от частния и 
неправителствения сектор, които да улесняват гражданите. Очаква се списъкът с бази данни да бъде публикуван на сайта 
за обществени обсъждания strategy.bg, като предстои да бъде разширен с допълнително 66 база данни. Достъпът до 
всички тях трябва да бъде осигурен до края на годината. 
Сред мерките за подобряването на работата на администрацията е и създаването на нова агенция, която ще обедини 
първичните регистри в България. По тази идея обаче тепърва ще се работи, като още отсега е ясно, че ще има сериозни 
трудности при евентуалната й реализация. 
Кабинетът ще затегне и условията за финансиране на проекти за е-управление през новия програмен период по ОП 
"Добро управление". Като предварително условие към всички проекти за надграждане на информационните системи на 
институциите ще се поставят изрични изисквания да се ползва отворен код, платформата да позволява ползване на 
системата от други администрации, а интерфейсът да е ориентиран към потребителите. Общинските администрации 
през новия програмен период няма да получават пари за самостоятелно разработване на електронни услуги, а ще 
ползват разработените по проект на Столичната община. 
Продължава и работата по интегриране на единен електронен идентификатор и класифициран електронен подпис към 
личните карти. От администрацията твърдят, че ще има постигнато съгласие по модела до 2016 г. и новоиздаваните 
лични карти ще съдържат два чипа с електронен подпис и електронен идентификатор, с който ще може и да се гласува. 
От обясненията обаче стана ясно, че споровете по модела съвсем не са изчистени и МВР остава резервирано по темата. 
Основните съображения са как ще се действа при повреди в чиповете и как ще се изравни валидността на личните карти 
с тази на електронния подпис, която е максимум 3 г. 
МЕРКИ  
Поредно правителство обещава да въведе задължителна оценка на въздействието на новото законодателство. За целта 
към Министерския съвет ще бъде създадено нарочно звено. Не стана ясно какви ще са ангажиментите на министерствата 
по оценката, нито кога ще може реално да бъде въведена тя и дали ще се прилага за всеки законопроект. По данни на 
МС в момента в държавата ежедневно се изменят средно по 2.6 броя нормативни актове. Отново се обещава и 
премахване на ненужните удостоверения, които институциите изискват от гражданите, въпреки че могат да ги получат по 
служебен път. При 63% от оказваните над 2000 услуги от администрацията се оказва, че гражданите и бизнесът са 
превърнати в посредници между институциите. 
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Вестник Преса 
 
√ Създават се териториални звена по туризъм 
Осем териториални звена по туризъм ще бъдат създадени в Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Казанлък, Смолян, 
Русе и Благоевград. Във всяко от тях ще има по един представител на ведомството и на местно ниво той ще помага на 
общините да развиват туристическия бизнес. Това каза за „Преса“ министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Тя съобщи още, че тези дни вече е започнало прехвърлянето на хората в сградата на ул. „Съборна“ в София. Всички 
служители на Министерството на икономиката и енергетиката, които са работили в двете дирекции -„Туристическа 
политика“ и „Маркетинг и реклама на туризма“, са преназначени в новото ведомство. В Пловдив остава отдел 
„Продуктова политика в туризма“ с 10 души. Останалите са поканени да дойдат на работа в София. За съжаление до този 
момент в дирекцията в Пловдив всеки е правил всичко. За да има резултати, е важно хората да работят това, което могат, 
и да са в екип, обясни Ангелкова. 
В Министерството на туризма обсъждат идеята да бъде обявен конкурс с награди за млади художници, които ще 
предложат варианти за ново туристическо лого. Най-късно до месец-месец и половина ще има резултати. Проектът със 
злополучното лого, което не се хареса на обществото, е приключил преди няколко месеца и вече е направено финалното 
плащане за близо 2,1 млн. лв. Министър Ангелкова е категорична, че допълнителни пари за лого повече няма да се 
отпускат. 
Днес по време на заседанието на Националния съвет по туризъм ще бъде обсъден проектът за годишна програма за 
национална туристическа реклама за 2015 г., а също и концепцията за туристическо райониране на България. Ще бъдат 
избрани онези културно-исторически маршрути, които да са във фокуса на кампанията за тази година. Това може да са 
„Пътят на манастирите и виното“ или „Долината на тракийските царе“, или „Стари български столици“. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Започват да издават е-документите в края на годината 
Новите лични карти с два чипа 
Умуват да вкарат ли в тях здравните ни досиета 
Новите лични карти ще са електронни и с два чипа. Единият ще е за е-подпис, а другият - за електронна идентификация. 
Това съобщи вчера Васил Величков – съветник по електронното управление на вицепремиера по коалиционната 
политика и административната реформа Румяна Бъчварова. “Издаването на електронните лични карти трябва да 
започне до края на годината”, допълни Величков. 
Какви да бъдат електронните лични карти, ще стане ясно през лятото. “Обсъждането за вида им ще започне този петък 
на заседанието на Съвета по електронно управление към МС”, уточни Величков. Електронният подпис обаче не давал 
достатъчно голяма сигурност. Затова ще има и електронна идентификация, която ще е в криптиран вид под формата на 
ключ. Тази идентификация може да се използва при гласуване например и да се запази тайната на вота. Възможно е да 
бъде вписана и информация за здравния статус на притежателите на документите. Според Величков е добре в тях да 
фигурира кръвната група на притежателите им, както и дали имат някакви алергии. “Информацията ще е от полза при 
спешни медицински случаи”, аргументира се съветникът на Бъчварова. Той обаче смята, че не бива в електронната 
лична карта да се вкарва цялото здравно досие на собственика й, защото става дума за огромен обем информация – 
включително снимки от скенери и ехографи. 
Трябва да се реши и какъв да е срокът на валидност на електронните пластики. Сегашните важат по 10 години за хората 
до 58 години, а за българите над тази възраст са безсрочни. Чип картите обаче имат по-къс живот. Въпросът е колко често 
да се подменят и колко ще струва това на гражданите и бизнеса, коментира Величков. Той обясни, че във 
Великобритания, ако електронната лична карта блокира, докато е валидна, се изпраща по пощата и се връща нова. Каква 
ще е цената на е-картите, ще стане ясно, след като бъде избрана фирма, която да ги прави. “Те не трябва да са скъпи, 
защото става дума за милиони пластики”, подчерта Величков. 
По пилотен проект по ОПАК са издадени 5000 е-карти. Те бяха раздадени на политици, адвокати, чиновници, лекари, 
нотариуси, журналисти и преподаватели, за да се ползват е-услугите у нас. Реално обаче пластиките са неизползваеми. 
Всяко учреждение и фирма трябва да се снабди с четци за новите лични карти. “Устройствата струват под 15 лв. Всяка 
фирма ще трябва да си купи по 1-2 четеца”, каза още Величков. 
 
√ Получаваме я само за онлайн подадена декларация до 31 март 
Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако сме на чисто с хазната и КАТ 
За 3 минути вадим без пари ПИК 
Българите, които искат да ползват отстъпката от 5% от дължимия данък върху доходите за миналата година, първо трябва 
да изчистят всичките си стари борчове към хазната. 
Става въпрос не само за данъци, но и за всички вземания, които са пратени за събиране на Националната агенция за 
приходите (НАП), като фишове от КАТ, актове и други. Това обясни вчера шефката на дирекция „Обслужване“ в НАП 
Боряна Георгиева по време на официалния старт на данъчната кампания за тази година. 5-процентната отстъпка няма да 
може да се ползва дори ако имате борчове с изтекла давност. Към днешна дата такива са всички задължения към 
хазната, които са по-стари от 31 декември 2008 г. От НАП обясниха, че те не се отписват автоматично, а човек трябва да 
подаде искане да му отпаднат по давност. 



14 

 

 

Голямата новост за ползването на отстъпката тази година обаче е, че декларацията трябва да е подадена онлайн. За 
целта НАП разшири броя на услугите, които могат да се ползват с Персоналния идентификационен код (ПИК). В тях вече е 
включено и подаването на данъчните декларации. Досега декларациите можеха да се подават по интернет само с 
електронен подпис. За разлика от него ПИК е безплатен и се получава буквално за 3 минути от съответния офис на НАП. 
Срокът за подаване на декларацията за ползване на отстъпката тази година е 31 март. Иначе самото плащане на налога, 
намален с 5%, може да стане до 30 април. Краят на април е срокът, в който всички физически лица с доходи извън тези 
по трудов договор трябва да си подадат декларацията и да платят дължимото по нея. 
Акцентът на данъчната кампания тази година ще е издаването на ПИК, обясни още Боряна Георгиева. По думите й от 
началото на годината досега над 8000 физически лица са подали декларациите си. 1500 от тях са предпочели да го сторят 
по интернет, като половината от тях са ползвали ПИК. 
Към момента НАП е издала 250 000 ПИК. Те ще останат активни, като за тях ще действат всички услуги, предоставяни от 
приходната агенция с този код. Физически лица, които имат издаден повече от един ПИК - например издаден на БУЛСТАТ 
на едноличен търговец (ЕТ), ще могат да ползват услугата за подаване на декларация с този ПИК, който е издаден на 
техния ЕГН, допълниха от НАП. 
От там посочиха още, че услугите, които могат да се ползват с ПИК, са три вида 
Първата е получаването на информация за това на колко часа и върху каква заплата ни осигурява работодателят, както 
дали прави редовно вноските. С ПИК може да се получава информация и за пенсионния фонд (виж текста). А също така – 
за задълженията ни към хазната и за платените борчове. 
Втората група услуги са за подаване на исканията за издаване на различни документи, а третата – конкретно за 
подаването на данъчната декларация с ПИК. 
Боряна Георгиева посъветва хората, когато подават заявлението си за издаване на ПИК, в него да посочат, че искат да 
ползват и трите групи услуги. 
Отказването на всяка от тях става лесно – само с едно телефонно обаждане на националния телефон – 0700 18 700. Ако 
обаче искате да включите някоя, то ще трябва пак да ходите до офиса на НАП. И то не до кой да е, а до този по 
постоянния ви адрес.   Само от него може да получите своя ПИК. Данъчните ще го дадат на някой ваш близък или 
приятел, само ако той има изрично пълномощно за това. 
В случай, че имате съмнение, че някой има достъп до вашия ПИК, трябва незабавно да се обадите в колцентъра на НАП, 
за да го блокират. Само тогава подадените документи ще се считат за невалидни и нищо лошо няма да произтече за вас. 
За всички, които все пак предпочитат да си подадат декларацията в офис на НАП, от агенцията припомниха, че по време 
на данъчната кампания те ще работят с плаващо работено време, без обедна почивка. Освен лично, подаването може да 
става и по пощата. 
Промени във формулярите 
През тази година декларацията за облагане на доходите на физическите лица е с нов формуляр. 
Основните разлики са, че за доходи от трудов договор вече не се посочват данни за работодателя, защото тази 
информация е налична в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови обаче посочват 
информативно платеца на дохода в съответното приложение. 
Друга промяна във формуляра за физическите лица са таблиците с кодове за вида на доходите. Друго съществено 
изменение в документа е, че удържаните и внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по 
фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др. 
Наемодателите вече няма да посочват детайлни данни за отдавания от тях под наем имот, като например адрес, вид и 
т.н. 
 
√ До две седмици: Проверяваме пенсионния фонд в колцентъра на НАП 
Прехвърлянето на пари към НОИ още невъзможно 
До две седмици всеки, който не знае в кой частен пенсионен фонд се осигурява, ще може да го провери по телефона 
чрез колцентъра на НАП. Това ще става на телефон 0700 18 700. 
Новата услуга се пуска поради сериозния интерес, който темата предизвиква напоследък. Причината е промяна, която се 
направи в края на миналата година и с която се даде право на хората, родени след 31 декември 1959 г.,  да избират 
между НОИ и частния фонд. 
Според говорителя на НАП Росен Бъчваров около 50% от хората изобщо не знаят кой е техният универсален фонд. Заради 
разгорялата се дискусия по темата данъчните отчитат небивал интерес на хората да разберат кой е фондът им. 
В момента начините да се разбере това са два. Единият е като човек отиде до специализираната дирекция на НАП, а 
другият е по интернет – чрез въпросния код ПИК. 
С него освен кой е фондът, може да се проследи и какви вноски е правила към него приходната агенция от 2002 г. 
насам. 
За точната сума, натрупана по партидата, човек вече трябва да се обърне към самия фонд. Причината е, че от всяка 
вноска фондовете удържат по 5% такса. В същото време те олихвяват натрупаните средства, след което събират такса от 
1% върху постигнатата лихва. 
Прехвърлянето на пари от частните фондове към НОИ в момента не е възможно, припомниха от НАП. Причината е в 
липсата на подзаконова нормативна уредба, която да уреди как точно ще става това. 
Преди около две седмици финансовият министър Владислав Горанов каза, че до края на март ще има дългосрочен и 
завършен комплект от решения за пенсионната система. 
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√ Новата програма „Околна среда” се очаква да бъде одобрена през април 
Продължават преговорите между България и ЕК кой да е бенефициент по програмата – ВиК дружествата или 
общините 
Новата оперативна програма „Околна среда” (2014-2020 г.) вероятно ще бъде одобрена от Европейската комисия (ЕК) 
през април или късната пролет. Това коментира вицепремиерът Томислав Дончев по време на Деветата годишна среща 
между бизнеса и правителството в отговор на въпрос от участник в дискусията. 
Той посочи, че споровете между София и Брюксел са на ниво политики. 
По думите му България е съгласна с искането на ЕК инвестициите във водния сектор да са регионални, а не на ниво 
отделни населени места. Дискусиите са по въпроса кой да бъде бенефициентът по програмата. 
Брюксел настоява бенефициенти по новата програма „Околна среда” да са ВиК дружествата, докато България защитава 
тезата, че промяната на ниво бенефициент не може да се случи лесно. 
Томислав Дончев посочи, че ВиК дружествата са доказали техническата си експертиза от гледна точка на мрежата. 
„Нямаме доказателства за капацитета им да възлагат обществени поръчки и да осъществяват проекти”, допълни той. 
Според него в момента се търси компромисен вариант в някаква комбинация между местните власти и ВиК дружествата, 
още повече, че съгласно Законът за устройството на територията пряката отговорност за строителните дейности е на 
местните администрации. 
Що се отнася до пътните проекти, включени в новата оперативна програма „Транспорт”, лот 3 на магистрала „Струма” е 
неотменим приоритет. „Ако не бъде изграден, трябва да върнем цялото финансиране”, посочи Дончев. 
„Ако има икономии, а по всяка вероятност ще има, те ще могат да бъдат използвани за магистрала „Хемус“ – нямаме 
амбициите тя да бъде изцяло финансирана от оперативната програма, и тунела под връх Шипка”, поясни 
вицепремиерът. 
Припомняме, че Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти” вече обяви обществена поръчка за 
доизграждането на участъка от магистрала „Хемус” от Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч. Търгът ще бъде на два 
етапа, с предварителен подбор на участниците в процедурата. Финансирането ще е с пари от бюджета или със заем. 
Също в отговор на въпрос Томислав Дончев посочи, че когенерацията като метод за производство на електрическа 
енергия ще продължи да бъде третирана приоритетно, но подчерта, че трябва да се направи цялостна ревизия на 
ценообразуването в енергийния сектор. 
Той обаче беше категоричен, че мораториумът върху проучването и добива на шистов газ ще бъде запазен, докато не се 
намери технология, която не предизвиква безпокойство у експертите и гражданите. 
Според Дончев предварителните проучвания на находищата от конвенционален газ в Черно море показват, че залежите 
са значителни. „Имаме обещаваща перспектива в сферата на конвенционалния газ, преди да започнем да говорим за 
алтернативни технологии”, каза той. 
Вицепремиерът припомни, че в новата оперативна програма „Конкурентоспособност” е заложено финансиране за 
газовата връзка със Сърбия. Частично е осигурено от Европейската комисия и финансиране за интерконектора с Гърция, 
като в момента се търсят допълнителни средства за проекта. 
 
√ Берлин вади София от "черен списък" за инвестиции 
Решаването на казуса „Цемеко“ ще задвижи двустранните отношения между България и Германия 
След като в продължение на почти пет години България бе поставена в своеобразен „черен списък“ за германските 
инвестиции, сега Германия отново ще насърчава вложенията на свои фирми в страната ни. 
Германия отново ще може да разглежда в бъдеще заявления за поемане на инвестиционни гаранции за България, 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката. 
 „По този начин създаваме предпоставки за още по-задълбочено икономическо сътрудничество между нашите страни“, 
се казва и в съобщение на германското Министерство на икономиката и енергетиката. 
Решението за възстановяването на инвестиционните гаранции е предхождано от съгласието на двете правителства за 
приключване на регресните преговори по инвестицията „Кльостерс-Цемеко“. 
Предисторията 
Вложението на германската компания беше обезпечено с федерална инвестиционна гаранция. През 2005 г. бе създадено 
смесеното дружество „Цемеко" с учредители „Кльостерс", която държи 75%, българското дружество „Кремиковци" с 20% 
и „Интертръст" на Валентин Захариев с дял от 5%. Идеята е да се построи циментов завод, който да използва отпадъците 
на металургичния комбинат. 
След като българското Министерство на околната среда не издава оценка за въздействието, проектът за завода е 
блокиран. След невъзможността за реализиране на проекта в строителния сектор през 2009 г. федералното 
министерство на икономиката е изплатило обезщетения по инвестиционната гаранция за компенсирането на участието 
на германската компания в размер на 4,1 млн. евро. 
След като през декември 2014 г. се постигна междуправителствено споразумение, бе решено оспорваната сума да се 
поеме поравно от двете страни. В края на декември депутатите ратифицираха Споразумението между българското 
икономическо министерство и Федералното министерство на икономиката на Германия за решаването на щетата и 
сумата бе платена. 
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√ Експерти: Трябва ни изцяло нов закон за ТЕЛК 
Медицинската експертиза и оценката на работоспособността трябва да се правят от различни институции, 
смятат Иван Нейков и Минчо Коралски 
Необходим е изцяло нов закон за ТЕЛК, в който да бъдат отчетени две теми – медицинската експертиза и експертизата 
на работоспособността. Около това мнение се обединиха двама бивши социални министри, коментирайки 
предложението на министъра на здравеопазването Петър Москов за закриване на ТЕЛК-овете. 
Иван Нейков и Минчо Коралски смятат, че системата не работи и е крайно време да бъде променена. 
"В момента от настоящата система никой не е доволен – нито пациенти, нито лекари, нито НОИ, нито МЗ, което значи, че 
не може да продължава статуквото, каза Нейков. Според всички експерти ситуацията изисква изцяло нов закон за ТЕЛК, в 
който да бъдат отчетени две теми – медицинската експертиза и експертиза на работоспособността", посочи още той. 
Коралски също защити тезата, че трябва да се промени системата на ТЕЛК, като посочи, че в повечето държави има 
медицинска институция, която се произнася за здравния статус на пациента, определяйки вида и степента на 
увреждането, и друга, която определя какви социални права има пациентът.  
По темата за пенсионната реформа Минчо Коралски коментира, че основна грешка, която се допуска, е че на нея се гледа 
като на социална система. "Няма как една финансова система да се управлява по лаишки начин", каза той, като поясни, 
че голям проблем е събираемостта на вноските. "В момента НОИ е зависим от НАП по събирането на вноските. Друг 
проблем е, че тази финансова система не може да издържи на постоянни промени. Загубата на доверие пада, хората 
бягат от нея, търсят алтернативи", каза Коралски. 
Нейков повтори тезата си, че от 2002 година непрекъснато в продължение на повече от десет години са намалявани 
осигуровките с аргумент за създаване на нови работни места от бизнеса, но към днешна дата безработицата у нас е над 
средната за ЕС. 
"В крайна сметка тази цел не е изпълнена. Няма как на входа на системата да намалиш приходите, а на изхода да имаме 
ранно пенсиониране. Когато се намаляваха осигуровките, никой не правеше сметка какъв ще бъде ефектът", посочи 
Нейков. 
Една от легендите е, че бизнесът плаща осигуровките, те се плащат от нас, защото бизнесът калкулира вноската в цената 
на изделието и така си получава осигурителната вноска обратно за разлика от работника, който не я получава обратно, 
каза Коралски. 
По негови думи няма как при най-ниска цена на труда в Европа, най-ниски данъци и осигуровки българският бизнес да се 
чувства застрашен. Така той коментира позицията на бизнеса, че увеличение на осигуровките ще намали заетостта. 
Коралски посочи, че държави с двойно по-високи данъци и осигуровки са лидери в социалното осигуряване. 
 
√ Горанов обеща допълнителен надзор над банковия сектор 
Мястото на България е в еврозоната, това е въпрос на стратегически приоритет, заяви финансовият министър 
Въпреки че по време на банковата криза през лятото системата е издържала, правителството подготвя допълнителни 
законодателни промени, които да гарантират по-добър контрол над системата. Това заяви финансовият министър 
Владислав Горанов по време на 9-тата среща на бизнеса и правителството. Той не даде повече подробности за 
обмисляните идеи, но уточни, че ще има промяна в отговорността на колективните надзори и засилване на контрола 
върху системата. Според него финансовият надзор над банковата система не е бил добре структуриран и това се е видяло 
по време на лятната криза.  
 Горанов посочи още, че неписаното правило "Парите обичат тишината" не е повод да се премълчават или прикриват 
неудачите в системата. 
За финансовия министър случилото се с КТБ не е чисто банков казус, а е "липсвала държавност, която да действа". 
"Няколко месеца наблюдавахме проблема, без да имаме инструментариум да го решим", уточни Горанов. Според него 
кризата с банката е показала още, че обществото няма имунитет да забелязва натрупването на диспропорции. В същото 
време въпреки неудачите случилото се с банката с отнет лиценз не е разклатило цялата финансова система, успокои 
финансовият министър.  
"Финансовата система е стабилна или поне хората смятат така", обясни Горанов, посочвайки, че само 2% от влоговете, 
изплатени на клиентите на КТБ, са напуснали банковата система.  
Според Горанов и пазарите гласуват доверие на страната, защото преди ден Министерството на финансите е емитирало 
шестмесечни държавни ценни книжа (ДЦК) с доходност от 0,16 на сто. 
Горанов допълни още, че мястото на България е в еврозоната и това е въпрос на стратегически приоритет. 
Пред бизнеса финансовият министър обеща, че няма да има промени в данъчната система. "Данъчният модел е добър и 
не смятаме, че трябва да се променя", каза той и допълни, че подобни реформи се правят в условията на дълбока криза. 
Министърът коментира и реформите в пенсионната система, обяснявайки, че конкретно решение все още не е взето и 
дебатите текат. Според него възможността за конкуренция, която дава решението на управляващите, ще подобри 
дисбалансите в пенсионната система. "При слаба държава и слаб капиталов пазар трябва да сме уверени, че ресурсът се 
управлява така, че да не плащаме пенсиите чрез данъци", поясни той. 
 
√ М. Димитров: Еврозоната може да помогне за по-бързото развитие на икономиката 
Спестяванията в национална валута са защитени от валутния борд, смята депутатът 
Влизането на България в еврозоната е без алтернатива и е начин за намаляването на лихвените проценти по всички 
кредити – и на домакинствата, и на бизнеса, защото тогава банките могат да получат кредити от Европейската централна 
банка при по-добри лихвени условия. Този коментар направи депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров в 
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ефира на bTV. Той участва в дискусия заедно с депутата от БСП – Лява България Георги Кадиев за спестяванията и 
кредитите на българите. 
„Еврозоната, ако се използва по разумния и правилния начин, е нещо, което може да ти помогне да се развиваш по-
бързо”, обясни Димитров и допълни, че по данни на Евростат няма нарастване на цените след приемането на еврото и 
усещането за поскъпване на живота е чисто психологическо. 
За Георги Кадиев обаче увеличението е реалност, най-малкото заради закръглянето на цените. Според него членството 
ни във валутния съюз може да стане реалност най-рано през 2020 година, а страната ни може да влезе във валутния 
механизъм ERM II през 2018 г. 
Червеният депутат припомни, че през 2006 г. България е изпълнявала всички критерии за влизане в „чакалнята на 
еврозоната”, с изключение на по-високата инфлация, и тогава дилемата е била дали да се намалят социалните плащания 
и пенсиите, с което да се притисне инфлацията, или да се изпълнят Маастрихтските изисквания. 
Решението е било, че доходите на хората са много ниски и затова тогава страната се е отказала от влизането във 
валутния механизъм. 
Левът е стабилна валута, пазена от валутния борд, категорични бяха и двамата депутати. ”Валутният борд е нещо, което 
никой не трябва да си мисли да се променя”, заяви Мартин Димитров и припомни, че има широк консенсус между 
партиите за запазването му. 
И двамата бяха категорични, че в момента е изгодно спестяванията и теглените кредити да бъдат в националната валута. 
За намаляване на валутния риск те препоръчаха спестяванията да бъдат в няколко валути, като така ще бъдат покрити 
загубите, каквото и да се случва на валутните пазари. 
Депутатите обаче не препоръчват в момента еврови или левови влогове да бъдат обръщани във франкове или долари, 
защото рискът е голям. 
Старо правило е кредитът да се тегли във валутата, в която са доходите на кредитополучателите, припомни Мартин 
Димитров и допълни: „Така се намалява рискът”. Ако кредитът се тегли в швейцарски франкове, кредитополучателите 
могат да спечелят, но и много да загубят, както е в момента при сегашното състояние на валутните пазари. 
Една от страните, които пострадаха от рязкото поскъпване на франка, е Полша, посочи от своя страна Георги Кадиев. 7% 
от ипотечните кредити в страната са изтеглени в швейцарски франкове и в момента хората плащат увеличени вноски. 
Той коментира още, че по отношение на влоговете ситуацията е подобна и няма нужда да се спестява в чужда валута. 
Лихвите на банките са най-високи по влоговете в левове, а валутният борд пази спестяванията ни. 
 
√ Вучева: България може да се опита да влезе в еврозоната до 2018 г. 
Икономистът препоръча бърз старт на преговорите за влизане в механизма ERM II 
България може да направи опит да приеме еврото и до 2018 година, ако положим усилие и влезем в "чакалнята на 
еврозоната" (валутния механизъм ERM II) още през тази година. Това мнение изказа пред БНТ икономистът проф. 
Христина Вучева. Тя участва в дискусия заедно с финансовия експерт Мика Зайкова относно готовността на страната ни да 
започне преговори за членство в еврозоната. 
Според Христина Вучева изказването на финансовия министър Владислав Горанов от Литва е било "невинно" и тя не 
очаква правителството да започне преговори за влизането в еврозоната. Икономистът обаче препоръчва старт на 
разговорите за механизма ERM II, което е в прерогативите на гуверньора на централната банка. 
Иван Искров трябва да започне разговорите за влизането в „чакалнята” на валутния съюз, посочи икономистът. 
В „чакалнята” на еврозоната се прави подготовката за другите страни към фиксирането на националните валути към 
еврото. „Ние сме изключение, защото имаме валутен борд”, обясни анализаторът. 
Мика Зайкова посочи от своя страна, че в еврозоната в момента има сериозни турбуленции. Стойността на еврото е на 
най-ниското си ниво от историческа гледна точка и с тенденция за курс 1:1 спрямо долара, смята още икономистът. 
Тя посочи, че мерките на Европейската централна банка да изкупува държавни ценни книжа „закопават” еврото по-
дълбоко. 
Зайкова обясни, че еврозоната означава и подкрепа на страните в случай на нужда, посочвайки още, че изискванията за 
желаещите да влязат във валутния съюз сега са много по-тежки, отколкото за страните вътре в съюза. 
Тя посочи обаче, че при проблем страните могат да разчитат на фонда за подкрепа, чиято стойност е около 700 млрд. 
евро. В тази връзка вноската на България би била 6 млрд. евро, но с тези пари ще бъдат подкрепяни и страни, чиито 
граждани живеят по-добре. 
 
√ Пенсионната система се държи на изкуствено дишане 
Ползата от атаката срещу частните фондове е, че отприщва дискусията за фалита на разходопокривната 
система, пише финансовият консултант Румен Обрешков 
Държавната пенсионна система е фалирала и не може да бъде реанимирана, пише в свой анализ за в-к „Сега“ 
счетоводителят и финансов консултант Румен Обрешков.  
По думите му приказките, че само пенсиите от НОИ са сигурни и гарантирани, са политически басни и синдикални 
залъгалки. Те се опитват да убедят потребителите, че е възможна държавна преразпределителна система, която ще се 
пълни от по-малко от 1 милион работещи в частния сектор, а милиони пенсионери ще получават високи пенсии. Който 
вярва, че това е постижимо, не е наивник, а глупак, пише Обрешков. 
Според него проблемите на разходопокривната система са генетични. Когато е била въведена от Бисмарк в Германия в 
края на ХIХ век, на трима пенсионери са се падали по 100 работещи, като при това средната продължителност на живот 
тогава е била 45 години, а правото на пенсия се е придобивало при навършване на... 65 години. 
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„Ако пренесем пропорциите от онова време в Германия днес, за България, излиза, че за да функционира системата, 
трябва да се пенсионираме на 80-85 години. Просто сегашната демографска ситуация е коренно различна, а конкретно 
България е в най-незавидното положение в ЕС. В момента 100 осигурени лица издържат 76 пенсионери. А през 2060 г. 
100 работещи ще трябва да осигуряват пенсиите на 109 пенсионери. Това са официални данни от актюерските разчети на 
НОИ“, пише авторът. 
Финансовият консултант припомня, че и в момента се налага държавният бюджет да покрива над 50% от сумата, която е 
необходима за пенсии, като така излиза, че пенсионната система вече е фалирала и от години се поддържа на изкуствено 
дишане. Според Обрешков българската държава неведнъж е лъгала пенсионерите. Така например след 9 септември 
1944 г. се национализират пенсионните фондове, а това се е случвало и в по-нови времена - осигуровките на работилите 
по времето на социализма липсват. Е как тогава потребителите да вярват на гаранциите, които дава държавата днес? 
Реално горчивата истина е, че на колкото и да се осигурява даден потребител в момента в държавната пенсионна 
система, никой не може да му каже каква точно пенсия ще получава. Защото парите за пенсии се осигуряват от 
работещите, които плащат данъци и осигуровки. Средствата, които влизат като пенсионни вноски в Държавното 
обществено осигуряване за цяла година, стигат за плащането на пенсиите за малко над пет месеца. Ето защо се налага 
бюджетът да превежда допълнително милиарди левове за останалите месеци. При това говорим за ситуацията в 
момента, когато населението на България е около 7 млн. души, пише още финансовият консултант 
На този фон според Обрешков политиците добавят нови черни щрихи и се готвят да "поощрят" хората да внасят 
осигуровките си за старини в НОИ вместо в частни фондове без никакви гаранции, че ще има кой да плаща пенсиите им, 
когато му дойде времето. Обаче се оказва, че мантрата "държавата гарантира" е несъстоятелна, защото и в момента има 
736 000 българи, които вземат едва 155 лева пенсия. Ако към тях се добавят и тези с до 250 лева пенсия, излиза, че 
повече от половината пенсионери получават подаяния. 
Но въпреки това по думите на Обрешков има нещо много положително във всичко това -  атаката срещу частните 
фондове е отприщила дебата за фалиралата държавна пенсионна система. Според него сега е моментът да се постави 
твърдо въпросът за истинския избор - който иска само в НОИ, който иска - само в частен фонд, а който иска - и в двете, 
пише още Обрешков, цитиран от "Сега". 
 
√ България трябва да усвои над 4,5 млрд. лв. от стария програмен период през 2015 
Тази година ще е най-силната от гледна точка на работата с европари от началото на членството ни в ЕС, заяви 
вицепремиерът Томислав Дончев 
През тази година България трябва да усвои над 4,5 млрд. лева европейски пари от стария програмен период (2007-2013 
г.), за да не изгуби средства. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев по време на Деветата годишна среща на 
бизнеса с правителството. 
Дончев припомни, че през тази година се планира да бъдат отворени схеми на стойност около 6,8 млрд. лева от новите 
оперативни програми. Плащанията през тази година за сметка на новия програмен период (2014-2020 г.) се очаква да 
достигнат около 1,1 млрд. лева, допълни той. Така по думите му 2015 г. се очертава да е най-силната от гледна точка на 
работата с европари от началото на членството на България в Европейския съюз (ЕС). 
Вицепремиерът припомни, че Европейската комисия вече одобри две оперативни програми за новия програмен период. 
Очакванията му са по-голямата част от останалите оперативни програми да бъдат одобрени до март. 
Дончев подчерта, че страната ни има нужда от радикални реформи в ключови сектори, които не само да доведат до 
оптимизиране на разходите, но и да спомогнат за подобряването на качеството на доставяните услуги. 
Сред ключовите предизвикателства Томислав Дончев нареди реформата на правораздавателната и на енергийната 
системи. Приоритет по думите му е балансирането на енергийната система. Той допълни също така, че и правителството, 
и регулаторните органи трябва „да изчерпят всички шансове да държат цената на енергийните ресурси ниска”, за да 
постигне икономиката ни по-добра конкурентоспособност. 
Същевременно Дончев посочи, че високата цена на енергийните носители, особено в сравнение с тази в САЩ, би 
трябвало да стимулира индустрията да стане по-енергийно ефективна. 
Томислав Дончев коментира още, че темата „приватизация” отново ще бъде отворена през годината, тъй като тя дава 
шанс за „привличане на инвестиции и създаване на нови екосистеми от бизнеси в България”. 
Що се отнася до административната реформа, вицепремиерът посочи, че има пряка връзка между силата на 
институциите в една държава и богатството й. Той подчерта, че „механизмите за възстановяването на доверието не 
можем да ги търсим в учебника по етика за 10-ти клас”, както и че е необходимо да бъдат изградени силни институции, 
които сами да спазват правилата, които създават. 
Дончев допълни, че липсата на доверие в ефективността и справедливостта на институциите е следствие от корупцията и 
злоупотребата с власт. „Това, което крепи обществото и политическата система, не са обезателно нормите, а доверието, 
усещането, убеждението, че този от другата страна би действал по общоприети правила”, каза Дончев. 
Той заключи, че усещането за липса на справедливост и доверие нараства многократно и така се създава обществена и 
икономическа среда, в в която никой не би искал да живее и да прави бизнес. 
Дончев посочи, че ролята на политиците в процеса по възстановяване на доверието е ключова. „Няма нищо по-
деморализиращо от това да не спазваш правилата, които сам създаваш”, заключи той. 
 
  


