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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Бюрокрацията спъва гражданите и бизнеса 
Реформата трябва да доведе до по-качествени услуги и по-малко разходи 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ 
Българският бизнес неведнъж е поставял въпроса за необходимостта от административна реформа. Това трябва да 
доведе до по-високо качество на услугите при по-малко разходи. В момента администрацията ни е раздута, а за сметка 
на това се шири корупция 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 в правилната посока. Реформата трябва да доведе до 
по-добро администриране, което да има отношение и към бизнеса, не само към гражданите. Имам предвид 
въвеждането на електронно управление, оптимизиране на регулаторните режими – всички разрешителни, уведомителни 
режими трябва да бъдат приведени до минимално изискуемото от законодателството на ЕС. 
Относно днешните данъци и такси, част от по-доброто регулиране е привеждане в съответствие с разходите по тяхното 
администриране. Много често таксите са по-високи от данъците. Те не съответстват на административните разходи, 
които ги съпътстват. Например 
такса битови отпадъци няма нищо общо с разходите 
нито с количеството генерирани отпадъци, нито с тези 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. 
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. Всъщност за такава реформа се говори от много години. Ние обаче не преставаме да бъдем 
оптимисти, затова и сме избрали да останем тук, в страната. Като че ли сега има воля за такива промени. Така че са 
декларирани намерения, надяваме се да има политическа стабилност, за да бъде постигнато всичко това. 
Разбира се, провеждането на административна реформа не е просто една кампания, това е перманентна дейност. Затова 
ние смятаме, че трябва да има администрация, 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. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Работодателите против вдигането на осигуровките в пенсионната реформа на Калфин 
И днес социалните партньори, експерти и представители на политически партии ще коментират дали осигуровките за 
пенсия да се покачат плавно с 4,5% през следващите 12 години. 
Социалният министър Ивайло Калфин предложи за обществено обсъждане пакет промени, сред които по-високи вноски, 
промени в пенсионната възраст и максималния осигурителен доход. 
Засега няма консенсус по всички въпроси. 
Предложението на Калфин предвижда нарастване на общата осигурителна тежест с 4.5 процентни пункта до 2027 г. и 
изравняване на пенсионната възраст за мъже и жени на 65 години през 2037 г., припомня Дарик. 
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Според проекта през следващите 12 години вноската за пенсия трябва да нарасне с 3.5 процентни пункта, а вноската за 
безработица - с 1 процентен пункт. Пенсионната възраст при мъжете трябва да достигне 65 години през 2029 г., а при 
жените - през 2037 г. Предлага се също максималният осигурителен доход да се равнява на от 8 до 10 минимални 
работни заплати. 
От догодина да започне нарастване на вноските за пенсия и безработица, като нарастването се редува през година, и 
вноската за пенсия да нараства с 0.5 процентни пункта, а за безработица - с 0.2 процентни пункта. Ефектът за бюджета до 
2027 г. година ще бъде около 1,01 млрд. лв. 
Вицепремиерът Калфин посочи месечния ефект за работник и работодател.: „За един работодател, който осигурява 
работник на 1000 лева примерно, това би означавало през следващата година, ако влезе такава схема с 0.5 на сто 
увеличение, месечно той да внася по 3 лева на един осигурен работник, а работникът да внесе 2 лева", каза той. 
Работодателите отхвърлят каквото и да е вдигане на осигурителните вноски. Синдикатите  го одобряват. 
По отношение на стажа за пенсия министерството предлага достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете 
през 2027 г. При мъжете възрастта трябва да нараства с по 2 месеца през първите две години и след това с по един месец 
годишно, до достигане на 65 години. При жените стъпката е два месеца на година до 2029 г., а след това с по 3 месеца на 
година до 2037 г. 
За категорийните работници възрастта трябва да расте до достигане на 57 години за първа категория и 62 години за 
втора категория, като за жените крайната стойност е предвидена през 2043 г. 
 
Комисия за защита на личните данни 
 
√ Срещи на Комисията за защита на лични данни и национално представителните организации на работодателите в 
България 
На 20 януари 2015 г. от 11.00 ч., по инициатива на Комисията за защита на личните данни, се проведе съвместна среща с 
Цветан Симеонов – председател на Управителния съвет и с членовете на Изпълнителния съвет на Българска търговско-
промишлена палата (БТПП). 
По-късно през същия ден се проведе и среща на КЗЛД с Васил Велев – председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и с Ивелин Желязков, директор тристранно сътрудничество. 
На двете срещи КЗЛД бе представена от своя председател, Венцислав Караджов и членовете на Комисията – Цанко 
Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков. 
Срещите се проведоха съответно в сградите на БТПП и АИКБ. 
Провеждането на срещи и дискусии с национално представителните организации на работодателите в България са част 
от инициативите на КЗЛД за честването на 28 януари – Международният ден за защита на личните данни. 
Актуални теми в областта на защита на неприкосновеността, прилагането на Закона за защита на личните данни и 
успешните практики от работата на българския надзорен орган са част от темите, които бяха дискутирани по време на 
срещите. 
Членовете на Комисията запознаха БТПП и АИКБ с основните тенденции при обработването на личните данни, заплахите 
и начините за осигуряване на адекватна защита. Обсъдена бе и необходимостта от провеждане на обучения на фирми, 
администратори на лични данни. Набелязани бяха основни направления и инструменти за бъдещо съвместно 
сътрудничество между Комисията и работодателските организации – провеждане на целеви регулярни срещи по 
въпроси от взаимен интерес и компетентност, обмен на информация и добри практики и изработване на стратегическо 
виждане за съвместно ползотворно сътрудничество в областта на защита на личните данни. 
На срещата бяха разисквани и други актуални проблеми по защитата на личните данни в страната в момента. 
На представителите на бизнеса бе предоставен изработеният от Комисията, в сътрудничество с надзорните органи за 
защита на данните на Полша, Чехия и Хърватия, наръчник „Защита на неприкосновеността на работното място. Наръчник 
на служителя”, издаден от КЗЛД по проект „Повишаване на осведомеността по въпросите, свързани със защитата на 
личните данни на служителите, работещи в ЕС”. Наръчникът предоставя полезна информация и препоръки към лицата на 
пазара на труда в ЕС, относно защитата на тяхната неприкосновеност и лични данни. 
Повишаването на обществената информираност се оценява от Комисията като основна мярка за превенция при опазване 
сигурността в съвременното общество. 
Участниците в срещите изразиха желание за установяване на по-тесни взаимоотношения и начин на работа, които биха 
спомогнали за по-лесно разрешаване на въпроси от взаимен интерес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Правителството приема управленската си програма 
Проектът на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018г.) ще бъде разгледан 
на днешното заседание на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на институцията. 
Документът е разработен в изпълнение на Коалиционното споразумение за съставяне на проевропейско реформаторско 
правителство за устойчиво развитие на България. Той се базира на Програмната декларация, съдържаща приоритети, 
които ще допринесат за укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни и дългосрочни политики в 
области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, пенсионна реформа, енергетика, изборно 
законодателство, демографска политика. 
Визията, очертана от правителството, е България да бъде европейска държава, която спазва върховенството на закона и 
има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност и създават условия за 
достоен живот и личностно развитие. 
Управленската програма обхваща 21 области, за чието развитие кабинетът набелязва 423 конкретни цели и 1155 мерки. С 
приемането на документа кабинетът застава зад своите ангажименти за насърчаване на прозрачността, борбата с 
битовата престъпност и корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението. 
В дневния ред на кабинета е и проектът на нов закон за енергийната ефективност. С него се регламентира начинът за 
определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. Въвежда се задължение във всички отоплявани 
и/или охлаждани сгради – държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните 
характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ. Регламентира се изискване всички големи 
предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. 
Със законопроекта се предвижда издаване на сертификат за отделни части в дадена сграда, в случай че тези части имат 
различно предназначение. В проектозакона е регламентирано също, че срокът на валидност на удостоверенията за 
вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, се увеличава от 3 на 5 години. 
Тази промяна ще съдейства за намаляване на административната тежест пред бизнеса. Очаква се министрите да 
приемат наредба, която въвежда правила за безопасност на ски пистите и в ски зоните. Документът е първи по рода си. В 
него е регламентиран начинът по който ски пистите ще се квалифицират съобразно степента на тяхната сложност, 
характера и профила на терена във възходящ ред чрез използването на зелени, сини, червени и черни знаци. 
Наредбата определя и правата и задълженията на заинтересованите субекти от предлагането и потребяването на 
туристически услуги върху територията на ски пистите и ски зоните. Целта е да се подобри и информираността на 
потребителите на туристически услуги, което е от ключово значение за всеки свободен пазар, и да се повиши тяхната 
сигурност при потребяването на тези услуги. 
 
√ Пенсионираме се на 65 г., възрастта ще расте до 2043 г. 
Масовата възраст за пенсиониране и на мъжете, и на жените да стане 65 г. Това предложение днес официално представи 
вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин на среща със синдикати, работодатели и политическите партии. 
Възрастта за пенсия на мъжете да нараства с по 2 месеца през 2016 и 2017 г. от сегашните 63 г. и 8 месеца. След като 
достигне 64 г. за мъжете, ще се увеличава с по 1 месец до 2029 г., когато ще стане 65 г. 
При жените масовата възраст за пенсия ще се увеличава с по 2 месеца и ще достигне 65 г. през 2037 г. Осигурителният 
стаж, нужен за пенсия, пък ще стане 40 г. за мъжете и 37 г. за жените. В момента е 38 г. за мъжете и 35 г. за жените. 
След като възрастта за пенсия бъде изравнена на 65 г. през 2037 г., ще се въведе автоматичен механизъм за нарстването 
ѝ според продължителността на живота, съобщи Калфин. 
Най-дълго ще нараства пенсионната възраст за жените, работещи в първа и втора категория труд. При тях това ще става с 
по 4 месеца на година до 2043 г. и ще стане 57 г. за работещите в първа категория и 62 г. за тези от втора. Тази ще е 
възрастта и за мъжете, които работят съответно в първа и втора категория. 
Предлага се и възможност за ранно пенсиониране до 1 година преди навършване на възрастта. При ползването му 
пенсията ще бъде намалявана с 0,4% за всеки недостигащ месец. 
Бизнесът е поискал по-бързо вдигане на възрастта за пенсия, обясни след консултациите вицепремиерът. 
Калфин е предложил и увеличение на осигуровките с 4,5%. То трябва да започне през 2016 г. и да продължи до 2027 г. 
Планът на вицепремиера предвижда през първата година да бъде вдигната пенсионната осигуровка с 0,5%, а на втората 
тази за безработица с 0,2%. Така двете увеличения щели да се редуват, докато пенсионната осигуровка стане 21,3% 
вместо сегашните 17,8%, а тази за безработица се увеличи от 1 на 2 процента от заплатата. Според него това увеличение 
ще донесе 1 млрд. лв. повече приходи за НОИ в края на периода. “Бизнесът обяви, че е против всякакво вдигане на 
разходите за труд. Реакциите на политическите партии бяха различни”, разказа след срещата Калфин. 
Той предлага и увеличение на максималния осигурителен доход до размер 10 минимални работни заплати. 
Вицепремиерът очаквал всички заинтересовани да се изкажат публично. Преговорите по всеки един параметър ще 
продължат до 31 март. 



4 

 

 

√ Калфин предлага плавно покачване на възрастта за пенсия - 2 месеца за жените и 1 за мъжете 
Плавно покачване на възрастта за пенсиониране в следващите 30 години и повишаване на вноската за пенсия предложи 
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на днешната първа от поредицата срещи за 
обсъждане на предстоящата пенсионна реформа. 
Калфин предлага плавно покачване на възрастта за пенсиониране и за трите категории труд, съобщи сам той на 
пресконференция след срещата. 
За трета категория се запазва постепенното изравняване на възрастта между двата пола до достигане на 65 години, след 
което ще се включи автоматичен механизъм на нарастване в зависимост от продължителността на живота. 
Повишаването на възрастта и стажа за мъжете от трета категория труд ще бъде с по два месеца през 2016 г. и 2017 г., а 
след това с по един месец годишно до достигане на 65 години през 2029 г. При жените се залага увеличение с по 2 
месеца на година до 2037 г. 
Достигането на пенсионна възраст за втора категория труд се предвижда да бъде 3 години преди трета категория, а за 
първа – 8 години преди трета категория. 
Точковата система за повишаване на възрастта се запазва при първа и втора категория, каза още министърът. 
На срещата работодателите са поискали по-стръмна скала. 
За следващите 12 години се предлага осигурителните вноски да нараснат с общо 4,5 процентни пункта, като от тях 3,5 
пункта е повишението на вноската за пенсия и 1 пункт - за фонд „Безработица“. Те ще нарастват през година с по 0,5 
пункта и 0,2 пункта съответно. 
Това ще освободи до 2027 година 200 млн. лв. годишно, а с натрупване над 1 млрд. лв. в НОИ, каза Калфин. 
Работодателите не са били съгласни с това предложение, синдикатите са го подкрепили, а депутатите са имали смесена 
позиция. 
Калфин разясни още, че относно осигуровките за земеделските производители, които в бюджет 2015 бяха вдигнати от 
240 на 300 лв., е имало идея бюджетът да подпомогне земеделците или осигуровката да се обвърже с минималната 
пенсия. 
Планира се срещите в социалното министерство да се провеждат всеки вторник до постигане на съгласие за пенсионната 
реформа.  
 
√ Субсидиите за дребни стопани няма да са “на калпак” 
Cубсидиите за дребни стопани няма как да са в максималния размер от 1250 евро, защото бюджетът за тях е ограничен. 
Помощта е пренотифицирана от ЕК, колегите поискаха от България да не подвежда стопаните, че ще ги получат “на 
калпак”, заяви вчера зам. земеделският министър Васил Грудев. Схемата е нова и ще бъде приложена за първи път през 
2015 г. Минималната субсидия е 500 евро, но колко точно ще е, зависи от броя на подалите заявление за участие в нея. 
Влизането в схемата за дребни фермери може да стане само през тази година и ще важи за целия програмен период до 
2020 г., обясни Грудев. Стопаните обаче трябва да са наясно, че ако получават субсидията, която е по облекчен ред, се 
лишават от възможността да участват в другите схеми за подпомагане. 
Общо 1,4 млрд. лв. ще бъде финансовият пакет за директни плащания за 2015 г., съобщи министърът на земеделието 
Десислава Танева. 30%, или 464 млн., са за т.нар. зелени плащания. Това означава да се изпълнят 3 изисквания - 
диверсификация на културите, запазване на постоянно затревени площи и поддържане на екологично насочени площи. 
За първи път ще се приложат схеми за обвързано подпомагане на секторите животновъдство, плодове и зеленчуци. За 
млади фермери ще има допълнително 7 млн. лв., за да получат по 25% отгоре за първите 300 дка. Заедно и с останалите 
плащания тяхната сума може да стигне до 49 лв. на декар. 
Днес ще внесем в МС промени в закона за подпомагане на земеделските производители и директни плащания вече ще 
получават само тези, които имат правно основание за ползване на земята, обясни Танева. За миналата година без такова 
е дадена субсидия за около 100 млн. лв. Между 170 и 200 пък са стопанствата, които умишлено са раздробили земята си, 
за да получат повече пари. 
 
√ Министър Танева: От 1 март фермерите могат да кандидатстват за подпомагане 
Бюджетът от 1,4 млрд. лева за земеделските производители категорично е гарантиран. Това заяви за Фокус министърът 
на земеделието и храните Десислава Танева. Тя допълни, че от 1 март българските фермери могат да започнат да 
заявяват желанията си за подпомагане. 
„Този бюджет е осигурен. Дали ще гарантираме плащането му на земеделските производители зависи и от тях самите да 
осигурят правните основания за ползваните земи. Зависи, разбира се, и от администрацията, от МЗХ и от ДФ 
„Земеделие”, относно администрирането на процеса – нещо, с което винаги са се справяли институциите”, подчерта 
Танева. 
Министър Десислава Танева каза още, че най-важното условие, на което трябва да отговарят фермерите, и от което 
министерството няма да отстъпи, е правното основание за ползване на площите. 
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Вестник Труд 
 
√ Нов шеф на агенцията за инвестиции  
Юристът Стамен Янев бе назначен вчера за шеф на Българската агенция за инвестиции (БАИ) със заповед на 
икономическия министър Божидар Лукарски, съгласувана с премиера Бойко Борисов. 
Новият шеф на БАИ е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“ и е специализирал в Холандия, Франция, Флоренция 
и в Кембриджкия университет в Англия. Той е специализирал в сферата на сливанията и придобиванията и е работил в 
българските поделения на международни одиторски компании. Със заповед на министър Лукарски за зам. директор на 
БАИ е назначена Маджиде Ахмедова. Тя е бивш зам.-директор на Агенцията за приватизация и е работила в 
Индустриален холдинг „България“ и „Алкомет“ Шумен. 
 
Вестник Сега 
 
√ Пенсионната реформа предвижда ръст и на вноските, и на възрастта за пенсия 
Социалният министър предлага осигуровките да се увеличат с 4.5% за 12 години, а българите да работят до 65 г. 
И тази пенсионна реформа залага на увеличаване на социалните осигуровки и на възрастта за пенсиониране. Възродена 
е и идеята да отпаднат трите най-добри години преди 1997 г. от формулата за изчисление на пенсиите. Това става ясно от 
проект с мерки за установяване на справедлива, устойчива и адекватна пенсионна система, по които вчера започнаха 
преговори на синдикати, работодатели и политици. По тях трябва да се постигне съгласие до края на март. Калфин откри 
преговорите с желанието да предложи максимално смекчени и плавни мерки, така че да се гарантира, че никой след 
време няма да има полза да тръгне да ги променя. 
В следващите 12 години социалните осигуровки трябва да се увеличат общо с 4.5 процентни пункта. Догодина трябва да 
се започне с 0.5 п.п. върху вноската за фонд "Пенсии", която да се редува през година с 0.2 п.п. върху вноската за 
безработица. Крайната цел е на 1 януари 2027 г. пенсионната осигуровка да е 21.3% при 17.8% сега, а за фонд 
"Безработица" да се увеличи от 1 на 2% през 2025 г. Тази мярка се очаква да донесе 1.1 млрд. лв. допълнителни приходи 
на НОИ и според Калфин ще позволи намаляване на дефицита и по-голяма финансова стабилност на системата. Ръстът 
според вицепремиера е незначителен за работодателите и за служителите, защото според изчисленията му, ако човек се 
осигурява на 1000 лв., увеличението от половин процент на вноската за пенсия ще струва на шефа 3 лв. месечно, а за 
служителя - 2 лв. 
Възрастта за пенсиониране пък трябва да достигне 65 години за мъжете и жените през 2037 г., като стъпката тук също ще 
е различна. За жените възрастта ще расте с по 2 месеца до 2029 г., а след това ще продължи с по 3 месеца. За мъжете 
увеличението също ще тръгне с по 2 месеца през следващите 2 години, а от 2018 г. ще продължи да расте с по 1 месец до 
2029 г. Едва след 2037 г. се предвижда въвеждане на автоматичен механизъм, който да отразява продължителността на 
живота. Същевременно се предлага хората, на които не им достигат до 12 месеца възраст, да могат да се пенсионират, 
като получават с 0.4% по-ниска пенсия от НОИ за всеки недостигащ месец. Стажът се предвижда да стигне 40 години за 
мъжете и 37 години за жените. 
Калфин е приел предложението на НОИ да отпаднат трите най-добри години преди 1997 г. от формулата за изчисление 
на пенсията. Сега хората избират трите най-добри години от кариерата си за период от 15 г. преди 1997 г., в които са се 
осигурявали на най-високата заплата. След тази година се зачита целият стаж. Според анализ на НОИ отпадането на тези 
години към момента ще е неблагоприятно за голяма част от пенсионерите. Калфин предлага това да стане на "по-късен 
етап", но не уточнява кога. 
Промени се предвиждат и за максималния осигурителен доход. Той трябва да стигне 8-10 минимални заплати през 2016 
г., но при условие че се въведе формула с обективни критерии за минималната заплата. В момента и по двата показателя 
се спекулира популистки от политиците, без да се отчитат икономическите показатели, а те се определят по усмотрение 
на управляващите. Таванът на пенсиите трябва да отпадне от 2018 г. за новите пенсионери, а старите трябва да получат 
компенсация - за тях максималната пенсия ще е 40% от максималния осигурителен доход при 35% сега. 
По никоя от идеите няма съгласие. Работодателите са категорично против увеличаването на осигурителната тежест. 
Нещо повече, от БСК настояват осигуровките да се делят поравно между работодателя и служителя. В момента 
съотношението е 60:40. Синдикатите пък искат още по-драстично увеличение на вноските. По думите на Калфин 
"парламентарните групи са със смесени мнения", а финансовият министър Владислав Горанов на този етап отказва 
коментар. 
Следващия вторник се очаква експертите да обсъждат прехвърлянето на вноските от частните пенсионни фондове към 
НОИ. Другите аспекти са въвеждане на възраст за пенсиониране на служителите в специалните ведомства, като вече са 
създадени работни групи в тях, които да предложат конкретни години. Въпросът с ТЕЛК-овете ще се обсъжда чак до края 
на септември. 
ОЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Държавата да доплаща осигуровките на земеделските и тютюнопроизводителите до размера на минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се, който е 420 лв., иска Калфин. Възрастта за пенсия трябва да се увеличава и 
за тежките категории. При жените стъпката е с по 4 месеца до 2043 г., когато жените от първа категория трябва да се 
пенсионират на 57 г., а от втора категория - на 62 г. Мъжете също трябва да стигнат тези години, но първо с по 2 месеца 
на година до 2029 г., а след това с по три месеца. 
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√ Приемането на еврото ще свали лихвите 
Лихвите по кредитите ще тръгнат надолу след евентуалното присъединяване на България към еврозоната, заяви вчера 
главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян по време на конференцията Euromoney във 
Виена. Това потвърди и главният икономист на Уникредит Кристофор Павлов. Според него досегашната практика 
показва, че влизането в еврозоната води до по-добри условия по кредитите както за потребителите, така и за фирмите. 
Този спад, който би се случил у нас обаче, няма да е толкова голям, колкото при страните, приели еврото в последните 15 
години, заяви Павлов. Той припомни, че в повечето от тях лихвите са се изравнили с тези в Германия. Приближаването 
до еврозоната се обвързва със стъпки за намаляване на корупцията, постигане на минимални стандарти за работа на 
съдебната система, изтъкна още Павлов.  
Според Хампарцумян страната ни трябва да кандидатства за еврозоната колкото се може по-бързо, за да стане част от 
мощен съюз, но не бива да си поставя амбициозни срокове, без да е провела необходимата подготовка. Той обясни, че 
приемането на България в еврозоната няма да доведе до ценови шок, защото левът вече дълги години е вързан за 
еврото и дори да е имало негативи, те са абсорбирани. И сега голяма част от сделките за имоти и за автомобили у нас се 
калкулират в евро, припомни банкерът. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Евтиното евро като спасение 
На 14 януари еврото се понижи до 1,17 долара - стойността, на която единната валута бе въведена на 1 януари 1999 г. 
Този път чувствителното поевтиняване е постепенно, но по всяка вероятност ще се окаже и по-трайно. Достигането на 
паритет с долара тази година е доста правдоподобен сценарий. И политиката, и икономиката подкопават единната 
валута. 
Непосредствената заплаха е политическа - несигурността за последиците от изборите в Гърция на 25 януари. Сириза, 
крайнолявата партия, която изглежда ще спечели най-много места в парламента, заявява твърдо, че иска Гърция да 
остане в еврозоната (както и много голямо мнозинство от гърците). Рисковете от ненадейно излизане обаче са реални. 
От по-висока минимална заплата до спиране на приватизацията - политическите мерки, които предлага лидерът на 
Сириза Алексис Ципрас, ще влошат състоянието на държавните финанси на Гърция и ще изискват още жонглиране, за да 
продължи страната да изпълнява задълженията си по спасителните пакети, от които зависи способността й да остане част 
от еврозоната. Дори Гърция да не излезе, предпазливите инвеститори може да се отърват от активите си в евро, а това би 
тласнало единната валута още по-надолу. 
Настъпи дефлация (цените в еврозоната се понижиха с 0,2% до декември). Перспективите пред региона за икономически 
растеж изглеждат още по-слаби. Въпреки смрачаващата се картина обаче, няма признаци политиците да проявят 
смелост. Няма и големи идеи за даване на тласък на единния пазар или за насърчаване на инвестициите. Вместо това 
всички очи са насочени към ЕЦБ и нейната готовност да печата пари за да купува суверенни облигации. 
На 14 януари Съдът на ЕС постанови, че купуването на суверенни облигации от ЕЦБ би било законно. Това трябва да 
направи по-лесно за централната банка да постави началото на програма за купуване на облигации в голям мащаб. В 
САЩ КО помогна за повишаване на цените на акциите и свали цената на кредитите за компаниите. Основният начин, по 
който КО вероятно ще прогони дефлацията, е чрез отслабване на еврото. Вносът ще струва повече, а износът и 
икономиката ще получат рамо. Всички ще спечелят, ако еврозоната избегне повторно изпадане в криза. Ако еврото 
обаче потъне още по-надолу, Европа по всяка вероятност ще разчита още повече на износа за своя икономически 
растеж. 
Регионът вече спестява много повече, отколкото инвестира: благодарение на отстояваните от Германия строги мерки за 
икономии в периферните икономики и отказа й да увеличи инвестициите у дома, излишъкът на еврозоната по текущата 
сметка скочи до 2,5% от БВП. Това е гигантска промяна: през по-голямата част от 16-годишната си история еврозоната бе 
в баланс. В случай, че еврото поевтинее до паритет с долара, дори ако вътрешното потребление остане слабо, този 
излишък вероятно ще нарасне още повече. 
Възходът и падението на еврото е достойна за съжаление история, а поуката от нея е, че избягването на трудни решения 
си има цена 
Когато времената бяха добри, европейските лидери се въздържаха от структурни реформи. По-слабата валута ще 
помогне, но тя е много по-малко добра от едно балансирано възстановяване на Европа, основано на сериозни 
инвестиции и вътрешни разходи. 
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Вестник Преса 
 
√ Програмата на кабинета "Борисов" включва "Южен поток" 
България ще продължи изграждането на проекта за газопровод "Южен поток". Това става ясно от "Програмата на 
правителството за стабилно развитие на България 2014-2018" в частта й, посветена на сектор "Енергетика". В нея няма 
нито дума за предлагания от кабинета на Бойко Борисов проект за газов хъб, предаде БГНЕС. 
Продължаване на "Южен поток" 
В правителствената програма е отделено място на проекта "Южен поток", който беше спрян на 1 декември 2014 г. от 
руския президент Владимир Путин по време на неговото посещение в Анкара. Тогава бе решено, че Русия вместо "Южен 
поток" ще изгради газопровод със същия капацитет от 63 милиарда куб. м. газ до Турция и газов хъб на турско-гръцката 
граница. Миналата седмица отказът на Русия от "Южен поток" беше потвърден и пред представителя на Еврокомисията 
Марош Шефчович, който се беше ангажирал пред София да попита за руската позиция по отношение на спрени преди 
месеци проект. Тогава президентът на "Газпром" Алексей Милер заяви категорично, че "Южен поток" е мъртъв, а на 
дневен ред е "Турски поток". 
Въпреки това правителството на Борисов обещава да продължи строителството на проекта "Южен поток" само при пълно 
съответствие с европейското законодателство, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи.  
В правителствената програма в частта й сектор "Енергетика" въобще не се говори за газов хъб около Варна. 
Други основни цели 
Абсолютен приоритет на енергийната ефективност над изграждането на нови мощности, приемане на енергийна 
стратегия на България до 2030 с поглед до 2050 г. провеждането на пазарни реформи и финансова стабилизация на 
енергийния сектор, преразглеждане на големите енергийни проекти, участието на България в създаването на Европейски 
енергиен съюз и гарантиране на енергийната сигурност. Това са основните акценти на правителствената програма в 
сектор "Енергетика" на четворната коалиция с министър-председател Бойко Борисов. 
Ядрена енергетика 
Кабинетът си поставя за задача да удължи живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". В същото време властта се обявява за 
развитието на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно 
производство на енергия. 
Експлоатация на АЕЦ "Козлодуй" ще продължи при спазване на стандартите за безопасност на Международната агенция 
за атомна енергия, директиви на ЕС. Нова ядрена мощност ще бъде изградена само при доказан положителен 
икономически ефект и без искането на държавна помощ. Предвижда се провеждане на обществено обсъждане на 
техническите, икономическите и социалните аспекти на проект за нова ядрена мощност, както и изготвяне на 
предпроектно проучване с подробен финансов модел относно нейното изграждане. В правителствената програма не се 
посочва конкретно за коя ядрена мощност става дума. Отговорната институция е министерството на енергетиката. 
По отношение на безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци се предвижда 
изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци. 
Екологичен добив на енергоресурси 
Местните енергоресурси ще се разработват само при две условия: 1. екологичен добив; 2. икономическо обосновано 
наличие на ресурси. 
Кабинетът обещава да ускори изпълнението на дейностите по търсене и проучване на нефт и газ, включително в Черно 
море. Той също така ще насърчи търсенето и проучването на находища на нефт и газ. 
Управляващите се ангажират да продължат политиката на забрана на технологията "хидрофракинг", както и развиване на 
източниците и трасетата за доставка на природен газ и развитие на местния добив. 
Предвижда се и доизграждане на реверсивни връзки със съседните балкански държави. По-конкретно става дума за 
развиване на проектите за междусистемни газови проводи: 1. Междусистемна газова връзка Гърция – България; 2. 
Междусистемна връзка Турция – България; 3. Междусистемна връзка България – Сърбия. 
 
√ Даваме 5,5 млн. лева за реклама на туризма 
Бюджетът на Национална програмата за реклама за 2015 г. е около 5,5 млн. лв. от държавния бюджет. Това заяви на 
брифинг след заседание на Съвета по туризъм министърът на туризма Николина Ангелкова.  
По думите й, културно-историческите маршрути трябва да бъдат водещи при рекламирането на страната ни. 
Съдържанието им ще бъде уточнено заедно с Министерството на културата. Те ще бъдат публикувани до една седмица 
на сайта на министерството на туризма и ще се рекламират на всяка една туристическа борса, в която ще участваме, 
поясни Ангелкова.  
На Съвета са се обединили още около това да се продължи рекламата за летния и зимния туризъм, но да се прави 
разлика между тях. "Зимният туризъм привлича много по-висок клас туристи, заради ски туризма, докато морският е 
фокусиран върху масовия тип туристи, които са на средна възраст между 25 и 40 години и 55 плюс. Обсъждани бяха 
целевите пазари, които са всичките ни съседни ни държави, както и Германия, Великобритания, Скандинавия, Русия, 
Украйна, Франция, Испания, Полша", каза Ангелкова. Обсъдени са съвместни продукти за далечни пазари, като Китай, 
Индия, Индонезия и Япония.  
На Съвета е представена и концепция за туристическо райониране, която се разработва повече от 50 години в различни 
формати. Тя предвижда създаването на 9 туристически района. Към момента те са с географски названия и предстои да 
бъдат избрани и маркетингови такива. Районите са - Дунав, София, Стара планина, Рила-Пирин, Долината на розите, 
Родопи, Тракия, Северно и Южно Черноморие. Предстои да се създадат организации за управление на туристическите 
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райони, които по Закона на туризма са доброволни организации от минимум 4 общини от един район и 2 туристически 
сдружения. 
"Надявам се до края на месеца да подпиша Заповедта за създаването на туристическите райони и те да започнат да 
функционират. Целта им е регионален маркетинг и по-тясна връзка между държавата и общините", заяви министърът на 
туризма. Тя съобщи, че тези райони могат да бъдат и бенефициенти по европейските програми. Ще стартираме промени 
в Закона за туризма с цел изясняване на статута на националните курорти, детските пътувания, както и създаване на 
Фонд туристическа инфраструктура и атракции, добави Ангелкова.  
Министърът отново заяви, че са констатирани тревожни тенденции, че лятото на 2015 г. ще бъде трудно и се очаква спад 
на руски и украински туристи. Поради тази причини тя е стартирала срещи с всички големи туроператори, които имат 
чартърни програми така, че да стане ясно какво очакват те от министерството. Ще се фокусираме и върху всички други 
пазари, които биха могли да компенсират загубата от руски и украински туристи, а именно Полша, Великобритания и 
всички съседни ни страни. Облекчаване на визовия режим за Русия, също е част от мерките. Пазарът от Русия и Украйна 
са ни важни и ще направим всичко възможно така, че да намалим спада от туристи, поясни Ангелкова. Тя съобщи, че по 
данни на НСИ и БНБ през януари-ноември 2014 г. България е посетена от над 6 млн. чуждестранни граждани, които не са 
преминали транзитно. Целта на министъра е за 2015 г. тези туристи да бъдат поне с 2% повече. 
 
√ Теменужка Петкова: Финансовата пропаст в енергетиката е много сериозна 
Финансовата пропаст в енергетиката е наистина много сериозна и няма как да бъде преодоляна без участието на всички 
заинтересовани страни. Затова диалогът и обединяването около принципи и работещи решения е залог за успех на 
реформите в сектора. 
Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред участниците в деветата годишна среща на бизнеса с 
правителството, съобщиха от пресцентъра на министерството на енергетиката. 
Повече от 3 млрд. лева е натрупаният дефицит в НЕК, а текущият само за 2014 г. е 598 млн. лева, илюстрира ситуацията 
министър Петкова. Това обуславя необходимостта от спешни решения, които да нормализират работата на отрасъла. 
Пред участниците във форума министър Петкова очерта пакет от мерки, по които работи Министерството на 
енергетиката, обединени в две основни групи – такива, които осигуряват финансово оздравяване на сектора и мерки за 
енергийна независимост на страната. 
Предоговарянето на условията по дългосрочните договори с ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица 
изток 3" е една от мерките в първата група. "Имаме добър диалог и разбиране от страна на нашите американски 
партньори, които са и едни от най-големите инвеститори в енергийния сектор", подчерта министър Петкова и изрази 
надежда, че до края на март ще има положителни резултати от тези преговори. 
Ревизията в основните предприятия от сектора е друга изключително важна задача, която трябва да даде яснота за 
реалното състояние и необходимостта от последващи решения. По думите на министър Петкова в момента текат 
ревизии в НЕК и топлоелектрическите централи от комплекса "Марица Изток" и поетапно ще бъдат възлагани и в други 
дружества от сектора. 
Един от основните приоритети и фокус в работата на Министерството на енергетиката по отношение на енергийната 
независимост е разработването на собствени находища на енергийни суровини. Петкова припомни пред участниците във 
форума стартиралите процедури за търсене и проучване в блоковете "Силистар" и "Терес" в черноморския шелф. 
Първоначалните геоложки проучвания там дават основание за оптимистични очаквания за сериозен добив. По думите на 
министър Петкова вече има заявен интерес за участие в конкурса от водещи компании в сектора. 
Изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави ще гарантира енергийната независимост на страната 
и това мотивира активната работа на правителството за тяхната реализация, подчерта министър Петкова. Тя съобщи за 
взетото в началото на годината решение за подписване на ново споразумение за развитието на проекта за 
междусистемна връзка с Гърция, която ще осигури реална диверсификация не само на маршрута, а и на източниците на 
доставка на природен газ за България. 
"Отчитайки геостратегическото значение на този проект, българската страна счита, че той би могъл да получи европейско 
финансиране, дори за цялата му стойност. Този въпрос вече бе поставен пред нашите европейски партньори при срещата 
с вицепрезидента на ЕК Шефчович през миналата седмица и получихме разбиране за това", поясни министър Петкова и 
съобщи, че очаква до края на май да бъде взето окончателно инвестиционно решение за проекта. 
 
Вестник Монитор 
 
√ С НОВА ФОРМУЛА ЗА ПАРИТЕ ЗА СТАРОСТ ОТ 2016: Възрастта за пенсия расте с по 2 месеца 
Преизчисляват сумите служебно, ако работим и след 60 г. 
Пенсионната възраст за всички работещи да се увеличава с по 2 месеца от догодина. Това е предложил социалният 
министър Ивайло Калфин на работодателите, синдикатите и депутати по време на среща за пенсионната реформа вчера. 
„Някои от работодателите и от представителите на политическите партии са за по-стръмна скала на увеличение”, призна 
Калфин. Ако социалните партньори се съгласят с предложението, догодина жените ще излизат в заслужена почивка на 
60,10 г., а мъжете на 63,10 г. От 2017 година обаче пенсионната възраст за представителите на силния пол ще продължи 
да нараства с по 1 месец, а за жените ще остане с по 2 месеца на година. Така през 2037 година трудещите се в най-
масовата 3-та категория труд ще прекъсват работа на 65 години 
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Вицепремиерът по социалната политика ще настоява да се даде възможност на хората, на които не им достига до 1 
година за пенсия, да прекъсват работа предсрочно. Така за всеки липсващ месец парите им за старини ще се намаляват с 
по 0,4%. 
По-плавно увеличение на нужните за пенсия години ще има и за работещите при тежки условия на труд. Според 
промените от 2010 година пенсионната възраст за категорийните работници се увеличаваше с по 6 месеца на година, за 
да се навакса изоставането спрямо 3-та категория труд. Калфин предлага от догодина до 2026 година нужните за 
излизане в заслужен отдих години за миньори, летци и водолази да нарастват с по 2 месеца. Според разчетите след 11 
години трудещите се във втора категория труд ще се пенсионират 3 години преди тези в 3-та категория, а работещите в 
първа категория - 8 години по-рано от останалите. 
Сред предложенията на социалното министерство е и нова формула при изчисляването на новоотпуснатите пенсии. 
Идеята е да отпадне изборът на 3-те най-добри осигурителни години преди 1997 година, които се вземат при изчисление 
на индивидуалния коефициент. Именно тези 3 години в момента помагат за отпускане на по-висок размер на пенсиите. 
За работещите пенсионери също се предвиждат новости, като служебно преизчисляване на сумите за старини. Сега това 
се прави само след поискване на трудещия се пенсионер. 
Калфин иска ръст на осигуровките 
Ръст на осигуровките за пенсия и безработица от 2016 година, предлага социалният министър Ивайло Калфин. Идеята е в 
следващите 12 години вноската за старини да се увеличава с по 0,5%, а тази срещу риска от безработица с по 0,2%, но 
през година. Така осигуровката за пенсия ще се увеличава през 2016, 2018, 2020 - до 2027 година, а вноската за 
безработица ще расте през 2017, 2019, 2021 - до 2025 година. „По този начин пенсионната система ще се стабилизира и 
ще стане по-автономна“, аргументира се Калфин. Сред предложенията на МТСП е и промяна при определяне на 
максималния осигурителен праг. Целта е той да се обвърже с минималната заплата, но само след въвеждане на 
автоматичен механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Идеята е таванът на сумата, върху която 
работещите ще внасят осигуровки, да бъде между 8 и 10 пъти от размера на минималната заплата. При обсъждането на 
тези промени обаче не е присъствал финансовият министър Владислав Горанов. В 3-годишната прогноза на финансист  
 
investor.bg 
 
√ Людмила Петкова: 30% от горивата се реализират без акциз 
Парламентарната земеделска комисия отложи гласуването на проект за промени в ЗДДС 
За 30 на сто от продадените горива в страната не са платени акциз и данък върху добавената стойност (ДДС) и това е една 
от причините финансовото министерство да предложи и ведомствените бензиностанции да монтират нивомери и уреди 
за връзка с Националната агенция по приходите (НАП) в реално време. Това заяви пред парламентарната земеделска 
комисия Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика в Министерство на финансите (МФ). 
Комисията обсъди приетите в края на миналата година промени в Закона за ДДС, според които ведомствените 
бензиностанции, сред които попадат и резервоарите за гориво на фермерите, трябва да бъдат оборудвани с 
измервателни уреди – нещо, на което агросекторът категорично се противопоставя. 
Людмила Петкова обясни на депутатите с каква цел са направени промените в ЗДДС. Тя припомни, че през 2013 г. с 
промени в закона е въведен цялостен контрол върху движението и доставките на течни горива, с цел да се проследява 
целият процес до крайния потребител като се обменя информация между НАП и митниците. Тогава, за да не се създават 
допълнителни разходи за бизнеса, тези, които зареждат ведомствени бензиностанции, бяха изключени от изискването за 
онлайн връзка с НАП, посочи тя. 
Анализ за 2013 г. показал, че около 30% от горивата в търговските обекти са с неплатени акцизи и ДДС. Затова според 
финансовото министерство е логично да се монтират измервателни уреди на обектите, останали извън обхвата на 
контрола – в случая ведомствените бензиностанции, където се зарежда земеделска, горска, строителна и друга техника. 
И НАП, и митниците към момента нямали пълни данни за тези бензиностанции, стана ясно на заседанието. Това е една 
от мерките за по-големи приходи в бюджета, допълни Петкова. 
Васил Панов, директор на дирекция „Контрол“ в НАП, обясни, че през 2009 г. анализ показал 200 млн. лв. загуби за 
бюджета от контрабандни горива. След това са предприети мерките за свързване на бензиностанциите с НАП и 
въвеждането на нивомерни системи. 
Третата стъпка била изграждането на цялостна информационната система за контрол на горивата. В момента около 30 
млн. лв. годишно остават невнесени в бюджета, са изчислили в приходната агенция. 
„За да съберете тези 30 млн. лв., ние трябва да дадем 200 млн. лв. Заради бълхата ще изгорим палтото“, възрази му 
председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България (АМБ) Димитър Зоров. 
Представителят на НАП, депутати и представители на агроорганизациите влязоха в спор колко ще струват нивомерите за 
земеделците. 
Експертът обаче посочи, че проверките на НАП от началото на годината показали, че земеделците често държат горивата 
в съдове, които не отговарят на никакви изисквания – например големи пластмасови бидони от препарати или бракувани 
цистерни. Те трябва да бъдат декларирани и да получат сертификат от пожарната и от РИОСВ за околната среда, настоя 
Панов. 
Председателят на земеделската комисия Румен Христов му отговори, че има финансово разузнаване, което трябва да 
хваща контрабандата. 
 „В момента е направена грешна стъпка и ни е неудобно да се върнем и да я поправим“, коментира Зоров. Той изтъкна, 
че фермерите работят със скъпа техника и не биха рискували да я зареждат със съмнителни горива. 
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В момента с исканата промяна се убиват средните и големи животновъди, заяви председателят на АМБ. Той предложи 
да се направи регистър на ведомствените бензиностанции и камионите с гориво да се движат с GPS. 
Румен Христов го подкрепи за предложението да има регистър на ведомствените бензиностанции. 
В дневния ред на комисията беше включен и законопроект депутата Румен Йончев, където се предлага за фермерите да 
се направи изключение от новото правило за ведомствените бензиностанции. Депутатите обаче отложиха гласуването на 
проекта, за което настояваха най-вече представителите на ГЕРБ. 
В петък финансовият министър Владислав Горанов ще има среща със земеделски организации с цел да се постигне 
консенсус между министерството и фермерите. Ако това стане, е възможно само с промяна в наредбата към закона да се 
допишат изключения например за по-малките резервоари за гориво. 
 
√ Тодорова: Цената на тока неминуемо ще върви нагоре 
Точният процент на поскъпването ще зависи от мерките на правителството, посочи председателят на ДКЕВР  
Няма съмнение, че цените на електрическата енергия ще растат, заяви пред журналисти председателят на Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Светла Тодорова. 
По думите ѝ очакват се законодателни промени и резултатите от преговорите с американските централи, водени между 
Националната електрическа компания (НЕК) и инвеститорите, които да определят каква ще бъде спестената сума. В 
зависимост от това ще бъде определено в какви граници ще се повиши цената от новия регулаторен период, започващ от 
1 юли 2015 г. 
Вече всички експерти се произнесоха, че тази тенденция, а именно – задържане или дори намаляване на цената, вече не 
може да се поддържа, допълни още Тодорова. 
До края на март енергийните дружества ще трябва да подадат своите заявления за цената електричеството и на базата на 
тях ще се правят оценките на регулатора, каза тя. 
Пред представителите на бизнеса по време на 9-та среща на правителството и бизнеса председателят на енергийния 
регулатор посочи, че в последните месеци новият състав на ДКЕВР не е одобрил нито едно искане на енергийно 
дружество за увеличаване на цената, макар и това да означава, че някои от тях ще завършат на загуба 2014 г. 
"Стъпките не са предмет на особена гордост, всички участници на пазара губят в момента", обясни Тодорова и допълни, 
че увеличението на цената на електричеството с 10% от 1 октомври е било абсолютно наложително. 
Тя направи и коментар по отношение на една от целите на правителството, записани в управленската програма - 
либерализацията на енергийния пазар, което ще позволи на всички потребители да избират своя доставчик. "Ако нямаме 
пазар на едро, как да въведем пазар на дребно?", заяви Тодорова и допълни, че освобождаване на пазара в сегашната 
ситуация, тоест с НЕК като обществен доставчик, не е възможно. 
Ако всички потребители имат възможност да избират, тогава регулираният пазар ще губи значително с всяко излизане на 
дребни потребители на свободния пазар. Това няма да бъде за сметка на производителите на енергия, защото те ще 
повишат цената на свободния пазар, за да намалят загубите си на регулирания пазар, допълни още Светла Тодорова. 
 


