
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ Работодателите са против вдигането на осигуровките 
Диалогът между бизнеса и държавата отсъства, коментира председателят на АИКБ Васил Велев  
Работодателите са против вдигането на осигуровките за пенсия, коментира в Сутрешния блок на Bulgaria On Air 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Припомняме, че преди ден вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин предложи комплекс от мерки, свързани 
с пенсионната система, сред които и увеличаване на осигурителните вноски за следващите 12 години с общо 4.5 
процентни пункта. По думите на Калфин това ще освободи до 2027 година 200 млн. лв. годишно, а с натрупване над 1 
млрд. лв. в НОИ. 
По повод новия кръг от преговори за пенсионната реформа председателят на АИКБ Васил Велев коментира днес, че 
трябва да се чуят различните мнения и искания на отделните страни. Той определи включването на представители на 
партиите в преговорите като опит на социалния министър да сближи позициите. Консенсус, обаче, било ясно, че няма да 
бъде намерен, подчерта Велев, и допълни, че бизнесът е против каквото и да било увеличаване на осигуровките. 
По думите му има три мита, които трябва да бъдат развенчани. Той подчерта, че единият е, че  непременно, на всяка 
цена, включително и с цената на „замразяване на всичко“, на „изпепеляване на икономиката“ трябва да се балансира 
бюджетът на НОИ. 
„Не- трябва да се балансира бюджетът на държавата – консолидираният бюджет“, коментира Велев и допълни, 
работодателите на разбират, защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки. 
„Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е че осигуровките у нас са ниски. 
Всъщност данък „труд“, както го наричаме, е най-високият данък у нас. Или, за да вземете 100 лева, бюджетът трябва да 
вземе 50 лв. Или 50%. 20% е ДДС- 50% е данък „труд““, коментира Велев. В този смисъл той подчерта, че ако трябва да се 
увеличава някакъв данък, това не трябва да е данък „труд“. - „И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът да 
бъде раздвижен“. 
„Третият мит е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 млрд. лв. са 
потънали. Не, сметките са точно обратните – в резултат на намаляване на осигуровките се увеличи три пъти средната 
работна заплата. Увеличи се заетостта тогава – и в резултат се събраха много повече приходи в хазната.  Механичното 
увеличаване на осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната“, коментира Велев. 
По думите му проблемът с пенсионната система се състои в това, че „малко работещи, плащат пенсиите на много 
пенсионери. - “Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1.7 млн. Другите са на бюджетна издръжка, т.е. 
те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1.7 млн. плащат пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин 
милион заплати на бюджетната сфера“, коментира Велев. По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста 
на икономиката, ограничаване на сивия сектор и др. 
Велев посочи още, че е необходимо да бъде възстановен диалогът между правителството и бизнеса. По думите му към 
момента такъв отсъства и посочи за пример споразумението между синдикатите и правителството за промени в 
пенсионната система и увеличаване на минималната работна заплата- първото- сключено в неделен следобед, а второто 
без участието на бизнеса. Велев заяви още, че от работодателската организация обмислят да обжалват увеличаването на 
минималната заплата във Върховния административен съд. 
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√ Работодателите са против повишаването на осигуровките за пенсия 
Диалогът между бизнеса и държавата отсъства, коментира председателят на АИКБ Васил Велев  
Работодателите са против вдигането на осигуровките за пенсия, коментира пред Bulgaria On Air председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Вчера вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин предложи комплекс от мерки, свързани с пенсионната 
система, сред които и увеличаване на осигурителните вноски за следващите 12 години с общо 4,5 процентни пункта. По 
думите на Калфин това ще освободи до 2027 година 200 млн. лв. годишно, а с натрупване над 1 млрд. лв. в НОИ. 
По повод новия кръг от преговори за пенсионната реформа председателят на АИКБ Васил Велев коментира днес, че 
трябва да се чуят различните мнения и искания на отделните страни. Той определи включването на представители на 
партиите в преговорите като опит на социалния министър да сближи позициите. Консенсус, обаче, било ясно, че няма да 
бъде намерен, подчерта Велев, и допълни, че бизнесът е против каквото и да било увеличаване на осигуровките. 
По думите му има три мита, които трябва да бъдат развенчани. Той подчерта, че единият е, че непременно, на всяка 
цена, включително и с цената на „замразяване на всичко“, на „изпепеляване на икономиката“ трябва да се балансира  
бюджетът на НОИ. 
„Не, трябва да се балансира бюджетът на държавата – консолидираният бюджет“, коментира Велев и допълни, че 
работодателите не разбират защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки, какъвто 
пример има и други страни. 
„Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е, че осигуровките у нас са ниски, каза той. 
Всъщност данък „труд“, както го наричаме, е най-високият данък у нас, заяви Велев. Той подчерта, че ако трябва да се 
увеличава някакъв данък, това не трябва да е данък „труд“. „И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът да 
бъде раздвижен“. 
„Третият мит е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 млрд. лв. са 
потънали. Не, сметките са точно обратните – в резултат на намаляване на осигуровките се увеличи три пъти средната 
работна заплата. Увеличи се заетостта тогава – и в резултат се събраха много повече приходи в хазната.  Механичното 
увеличаване на осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната“, коментира Велев. 
По думите му проблемът с пенсионната система се състои в това, че „малко работещи плащат пенсиите на много 
пенсионери". “Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1,7 млн. Другите са на бюджетна издръжка, т.е. 
те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1,7 млн. плащат пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин 
милион заплати на бюджетната сфера“, коментира Велев. По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста 
на икономиката, ограничаване на сивия сектор и други. 
Велев посочи още, че е необходимо да бъде възстановен диалогът между правителството и бизнеса. По думите му към 
момента такъв отсъства и посочи за пример споразумението между синдикатите и правителството за промени в 
пенсионната система и увеличаване на минималната работна заплата - първото - сключено в неделен следобед, а 
второто без участието на бизнеса. 
Велев заяви още, че от работодателската организация обмислят да обжалват увеличаването на минималната заплата във 
Върховния административен съд. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Поевтиняването на еврото е добре за 
българския износ. Икономиката ни има потенциал да расте по-бързо 
- Г-н Велев, какви са вашите предложения за необходимите промени в пенсионната система? 
- Жалко е, че досега беше неглижиран вторият стълб на пенсионната система. Това, което трябва да се направи, е в 
приходната част да се търсят възможности за увеличаване на събираемостта и съответно подобряване на бизнес средата, 
на  климата на инвестициите. Всякакви увеличения на осигуровките, на вноските са антипродуктивни и са стъпка в 
обратната посока. Ако не се ограничат разхищенията, няма никакъв смисъл от увеличение на приходите. Защото те 
никога не могат толкова да се увеличат, колкото могат да се увеличат разхищенията. 
- Трябва ли да се увеличава възрастта за пенсиониране и с колко? 
- У нас има ранно пенсиониране, инвалидни пенсии, които са твърде много. В България средната възраст, на която се 
пенсионират хората, е 56 години. В Европейския съюз е средно на 61 години. Виждате – има разлика от 5 години. И това 
даже не е толкова в резултат на ранното пенсиониране на категорийните работници и на хората под пагон, защото те са 
изключително малко. А е в резултат на недобрата работа на медицинските и другите експертизи. Затова  има 900 000 
инвалидни пенсии. 
Безусловно трябва да се увеличава възрастта и стажът за пенсиониране. Нужно е с по-бързо темпо да се увеличават. 
Предложението е с месец мъжете и два месеца жените. В момента актуалното законодателство е с по 4 месеца на 
година. Но жените при всички случаи трябва по-бързо да вървят, за да стигнат до изравняване с мъжете до 65 години. 
Така че някакъв компромис може да се търси  при 4 месеца за жените и 2 или 3 месеца за мъжете. Но не и по-бавно, 
защото иначе ще ни застигне следващата вълна, в Европейския съюз вече се говори за хоризонт 70 години. Предвид на 
демографските тенденции, нещата при нас могат да се застъпят, ако вървим по-бавно. И предвид на факта в момента, че 
средната възраст на пенсиониране е много ниска -  56 години. 
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Трябва да се въведе минимална възраст за пенсиониране в системата на отбраната и сигурността. Няма друга европейска 
или натовска държава, в която да няма минимална възраст за пенсиониране на хората под пагон. В момента такава няма, 
сега теоретично може да се пенсионира човек и на 33 години. 
Това са пътищата за намаляване на течовете, на разходите на системата. 
Няма никаква драма и никакъв проблем част от пенсиите да се плащат за сметка на приходи от данъци. В много страни в 
Европейския съюз е така, даже в някои страни изобщо няма осигуровки, пенсиите се плащат от данъци и там 
пенсионната система по някои класации даже е на първо място. Например такава е Дания. Никой не е доказал, че да се 
плащат пенсии с приходи от ДДС е лошо. 
- Какъв е вашият коментар на идеята за прехвърлянето на личните партиди от допълнителното осигуряване в Сребърния 
фонд на НОИ? 
- Сребърният фонд е част от фискалния резерв, този фонд не е обособен, активите му не се управляват, макар да има 
управителен съвет по закон. Трябва да се знае, че това не е един самостоятелен фонд. Второ, там няма да има партиди. 
Капиталовият стълб, премествайки парите там, се преместват все едно в солидарния стълб, т.е. няма индивидуализация 
на партидите, това не са лични партиди. Не трябва да се връщаме към едностълбовата солидарна система. 
В момента средният осигурителен доход е 700 лв. и средната пенсия е 300 лв., т.е ако един човек цял живот се осигурява 
на среден доход, ще получава пенсия, която е около 40% от дохода, върху който се осигурява. А се вижда, че 
солидарният стълб и днес е много под желания  65-70%, а в бъдеще нещата ще се влошават в резултат на демографските 
тенденции: малко деца се раждат, продължителността на живота расте и това води до нарастване на времето, през което 
се получава пенсия, и все по-малко работещи хора ще изкарват пенсиите на все повече пенсионери. Няма как сега някой 
да обещае, че след 40 години тази солидарна пенсия ще е достатъчно голяма и няма да има нужда от допълнителна, 
която да е на базата на капиталовия принцип, на базата на спестяване на средства. Тезата, че доходността е много ниска, 
е спекулация. Не може да се въведе задължителна реална доходност, която да е над инфлацията. Това е все едно да 
задължите всички студенти да завършват с отличен. 
- Напоследък се отвори дебатът за влизането на България в еврозоната. Това добре ли е за икономиката ни? 
- Влизането в еврозоната е много добре за икономиката ни. Не виждаме никакви отрицателни моменти в 
присъединяването ни към еврозоната. Колкото по-бързо това се случи, толкова по-добре. Защото и сега сме във валутен 
борд, фиксиран е курсът на лева към еврото, но в същото време нямаме възможността да се ползваме от предимствата 
на еврозоната. Сега черпим негативи, без да ползваме позитиви. Банките няма възможност да се рефинансират от 
европейската банка, надеждността на страната като инвестиционна дестинация ще расте. Присъединяването към 
еврозоната трябва да бъде приоритет, първостепенна задача, да имаме по-амбициозни планове като времеви граници. 
Може да влезем в еврозоната пред 2020 г. 
Влизането в еврозоната би премахнало и страховете от срутване на валутния борд, хиперинфлация, изпепеляване на 
спестяванията. Сега поевтиняването на еврото е добре за българския износ. 
- Основните страхове са от увеличаване на цените на стоките и услугите при влизането в еврозоната? 
- Това е по-скоро мит. Пазарът регулира тези отношения и да има такива увлечения, те бързо се наместват. Важно е да се 
знае, че кредитите ще поевтинеят. 
- Какво е състоянието на икономиката ни според вашите анализи? 
- Икономиката има потенциал за по-голям ръст от този, който ще реализира.  Влияние оказват и я натискат надолу  
продължаващата  криза в Украйна, проблемите с руската икономика и голямата бюрокрация. 
- Това е въпросът – как да се справим с голямата бюрокрация? 
- Много пъти сме казвали, че трябва да има административна реформа, оценка на въздействието на предлаганите 
административни актове, по-добри регулаторни режими. 
- Какво е в момента състоянието на пазара на труда? 
- Пазарът на труда има признаци на оживление, има ръст в заетостта. Но не премереният ръст на минималната работна 
заплата, административното увеличаване на доходите потиска заетостта, ограничават се възможностите за наемане на 
нискоквалифициран персонал. А у нас всъщност безработните са основно с ниска степен на образование и 
квалификация. 
ВИЗИТКА: 
Роден е на 1 април 1959 г. 
Завършил е Техническия университет в София, специалност „Автоматика” 
Бил е преподавател по управление на нестопански организации в Университета за национално и световно стопанство 
Последователно е бил изпълнителен директор на фондация „Еврика”, управляващ съдружник на „БИК Холд” ООД, а от 
1999 г. е изпълнителен директор на „Стара планина Холд” АД 
Председател е на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Класа 
 
√ Поевтиняването на еврото е добре за българския износ. Икономиката ни има потенциал да расте по-бързо 
- Г-н Велев, какви са вашите предложения за необходимите промени в пенсионната система? 
- Жалко е, че досега беше неглижиран вторият стълб на пенсионната система. Това, което трябва да се направи, е в 
приходната част да се търсят възможности за увеличаване на събираемостта и съответно подобряване на бизнес средата, 
на  климата на инвестициите. Всякакви увеличения на осигуровките, на вноските са антипродуктивни и са стъпка в 
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обратната посока. Ако не се ограничат разхищенията, няма никакъв смисъл от увеличение на приходите. Защото те 
никога не могат толкова да се увеличат, колкото могат да се увеличат разхищенията. 
- Трябва ли да се увеличава възрастта за пенсиониране и с колко? 
- У нас има ранно пенсиониране, инвалидни пенсии, които са твърде много. В България средната възраст, на която се 
пенсионират хората, е 56 години. В Европейския съюз е средно на 61 години. Виждате – има разлика от 5 години. И това 
даже не е толкова в резултат на ранното пенсиониране на категорийните работници и на хората под пагон, защото те са 
изключително малко. А е в резултат на недобрата работа на медицинските и другите експертизи. Затова  има 900 000 
инвалидни пенсии. 
Безусловно трябва да се увеличава възрастта и стажът за пенсиониране. Нужно е с по-бързо темпо да се увеличават. 
Предложението е с месец мъжете и два месеца жените. В момента актуалното законодателство е с по 4 месеца на 
година. Но жените при всички случаи трябва по-бързо да вървят, за да стигнат до изравняване с мъжете до 65 години. 
Така че някакъв компромис може да се търси  при 4 месеца за жените и 2 или 3 месеца за мъжете. Но не и по-бавно, 
защото иначе ще ни застигне следващата вълна, в Европейския съюз вече се говори за хоризонт 70 години. Предвид на 
демографските тенденции, нещата при нас могат да се застъпят, ако вървим по-бавно. И предвид на факта в момента, че 
средната възраст на пенсиониране е много ниска -  56 години. 
Трябва да се въведе минимална възраст за пенсиониране в системата на отбраната и сигурността. Няма друга европейска 
или натовска държава, в която да няма минимална възраст за пенсиониране на хората под пагон. В момента такава няма, 
сега теоретично може да се пенсионира човек и на 33 години. 
Това са пътищата за намаляване на течовете, на разходите на системата. 
Няма никаква драма и никакъв проблем част от пенсиите да се плащат за сметка на приходи от данъци. В много страни в 
Европейския съюз е така, даже в някои страни изобщо няма осигуровки, пенсиите се плащат от данъци и там 
пенсионната система по някои класации даже е на първо място. Например такава е Дания. Никой не е доказал, че да се 
плащат пенсии с приходи от ДДС е лошо. 
- Какъв е вашият коментар на идеята за прехвърлянето на личните партиди от допълнителното осигуряване в Сребърния 
фонд на НОИ? 
- Сребърният фонд е част от фискалния резерв, този фонд не е обособен, активите му не се управляват, макар да има 
управителен съвет по закон. Трябва да се знае, че това не е един самостоятелен фонд. Второ, там няма да има партиди. 
Капиталовият стълб, премествайки парите там, се преместват все едно в солидарния стълб, т.е. няма индивидуализация 
на партидите, това не са лични партиди. Не трябва да се връщаме към едностълбовата солидарна система. 
В момента средният осигурителен доход е 700 лв. и средната пенсия е 300 лв., т.е ако един човек цял живот се осигурява 
на среден доход, ще получава пенсия, която е около 40% от дохода, върху който се осигурява. А се вижда, че 
солидарният стълб и днес е много под желания  65-70%, а в бъдеще нещата ще се влошават в резултат на демографските 
тенденции: малко деца се раждат, продължителността на живота расте и това води до нарастване на времето, през което 
се получава пенсия, и все по-малко работещи хора ще изкарват пенсиите на все повече пенсионери. Няма как сега някой 
да обещае, че след 40 години тази солидарна пенсия ще е достатъчно голяма и няма да има нужда от допълнителна, 
която да е на базата на капиталовия принцип, на базата на спестяване на средства. Тезата, че доходността е много ниска, 
е спекулация. Не може да се въведе задължителна реална доходност, която да е над инфлацията. Това е все едно да 
задължите всички студенти да завършват с отличен. 
- Напоследък се отвори дебатът за влизането на България в еврозоната. Това добре ли е за икономиката ни? 
- Влизането в еврозоната е много добре за икономиката ни. Не виждаме никакви отрицателни моменти в 
присъединяването ни към еврозоната. Колкото по-бързо това се случи, толкова по-добре. Защото и сега сме във валутен 
борд, фиксиран е курсът на лева към еврото, но в същото време нямаме възможността да се ползваме от предимствата 
на еврозоната. Сега черпим негативи, без да ползваме позитиви. Банките няма възможност да се рефинансират от 
европейската банка, надеждността на страната като инвестиционна дестинация ще расте. Присъединяването към 
еврозоната трябва да бъде приоритет, първостепенна задача, да имаме по-амбициозни планове като времеви граници. 
Може да влезем в еврозоната пред 2020 г. 
Влизането в еврозоната би премахнало и страховете от срутване на валутния борд, хиперинфлация, изпепеляване на 
спестяванията. Сега поевтиняването на еврото е добре за българския износ. 
- Основните страхове са от увеличаване на цените на стоките и услугите при влизането в еврозоната? 
- Това е по-скоро мит. Пазарът регулира тези отношения и да има такива увлечения, те бързо се наместват. Важно е да се 
знае, че кредитите ще поевтинеят. 
- Какво е състоянието на икономиката ни според вашите анализи? 
- Икономиката има потенциал за по-голям ръст от този, който ще реализира.  Влияние оказват и я натискат надолу  
продължаващата  криза в Украйна, проблемите с руската икономика и голямата бюрокрация. 
- Това е въпросът – как да се справим с голямата бюрокрация? 
- Много пъти сме казвали, че трябва да има административна реформа, оценка на въздействието на предлаганите 
административни актове, по-добри регулаторни режими. 
- Какво е в момента състоянието на пазара на труда? 
- Пазарът на труда има признаци на оживление, има ръст в заетостта. Но не премереният ръст на минималната работна 
заплата, административното увеличаване на доходите потиска заетостта, ограничават се възможностите за наемане на 
нискоквалифициран персонал. А у нас всъщност безработните са основно с ниска степен на образование и 
квалификация. 
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√ Бизнесът обжалва пред ВАС ръста на минималната заплата. 
Мит е, че осигуровките у нас са ниски. За да вземете 100 лева заплата, бюджетът трябва да вземе 50 лв., твърди 
Васил Велев 
Решението е взето без участието на работодателите 
Асоциацията на индустриалния капитал в България обмислят да обжалва увеличаването на минималната заплата във 
Върховния административен съд. Това заяви председателят й Васил Велев. 
Според него трябва да бъде възстановен диалогът между правителството и бизнеса. 
По думите му към момента такъв отсъства и посочи за пример споразумението между синдикатите и правителството за 
промени в пенсионната система и увеличаване на минималната работна заплата – първото- сключено в неделен 
следобед, а второто без участието на бизнеса. 
Работодателите са против вдигането на осигуровките за пенсия, коментира още Велев. 
Вчера вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин предложи комплекс от мерки, свързани с пенсионната 
система, сред които и увеличаване на осигурителните вноски за следващите 12 години с общо 4.5 процентни пункта. 
Според Велев консенсус по въпроса за пенсионната система няма да бъде намерен. 
По думите му има три мита, които трябва да бъдат развенчани. Той подчерта, че единият е, че непременно, на всяка 
цена, включително и с цената на „замразяване на всичко“, на „изпепеляване на икономиката“ трябва да се балансира 
бюджетът на НОИ. 
 „Не, трябва да се балансира бюджетът на държавата – консолидираният бюджет“, коментира Велев и допълни, 
работодателите на разбират, защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки, какъвто 
пример има и други страни. 
 „Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е че осигуровките у нас са ниски. 
Всъщност данък „труд“, както го наричаме, е най-високият данък у нас. Или, за да вземете 100 лева, бюджетът трябва да 
вземе 50 лв. Или 50%. 20% е ДДС- 50% е данък „труд““, коментира Велев. В този смисъл той подчерта, че ако трябва да се 
увеличава някакъв данък, това не трябва да е данък „труд“. – „И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът 
да бъде раздвижен“. 
 „Третият мит е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 млрд. лв. са 
потънали. Не, сметките са точно обратните – в резултат на намаляване на осигуровките се увеличи три пъти средната 
работна заплата. Увеличи се заетостта тогава – и в резултат се събраха много повече приходи в хазната. Механичното 
увеличаване на осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната“, коментира Велев. 
По думите му проблемът с пенсионната система се състои в това, че „малко работещи, плащат пенсиите на много 
пенсионери. – „Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1.7 млн. Другите са на бюджетна издръжка, т.е. 
те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1.7 млн. плащат пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин 
милион заплати на бюджетната сфера“, коментира Велев. 
По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста на икономиката, ограничаване на сивия сектор и др. 
 
money.bg 
 
√ Три мита за осигуровките или защо работодателите са против вдигането им 
Работодателите са против вдигането на осигуровките за пенсия, коментира в Сутрешния блок на Bulgaria On Air 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Вчера вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин предложи комплекс от мерки, свързани с пенсионната 
система, сред които и увеличаване на осигурителните вноски за следващите 12 години с общо 4.5 процентни пункта. По 
думите на Калфин това ще освободи до 2027 година 200 млн. лв. годишно, а с натрупване над 1 млрд. лв. в НОИ. 
По повод новия кръг от преговори за пенсионната реформа председателят на АИКБ Васил Велев коментира днес, че 
трябва да се чуят различните мнения и искания на отделните страни. Той определи включването на представители на 
партиите в преговорите като опит на социалния министър да сближи позициите. Консенсус, обаче, било ясно, че няма да 
бъде намерен, подчерта Велев, и допълни, че бизнесът е против каквото и да било увеличаване на осигуровките. 
По думите му има три мита, които трябва да бъдат развенчани. Той подчерта, че единият е, че непременно, на всяка 
цена, включително и с цената на „замразяване на всичко", на „изпепеляване на икономиката" трябва да се балансира 
бюджетът на НОИ. 
„Не - трябва да се балансира бюджетът на държавата - консолидираният бюджет", коментира Велев и допълни, 
работодателите на разбират, защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки, какъвто 
пример има и други страни. 
 „Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е че осигуровките у нас са ниски. 
Всъщност данък „труд", както го наричаме, е най-високият данък у нас. Или, за да вземете 100 лева, бюджетът трябва да 
вземе 50 лв. Или 50%. 20% е ДДС- 50% е данък „труд"", коментира Велев. В този смисъл той подчерта, че ако трябва да се 
увеличава някакъв данък, това не трябва да е данък „труд". - „И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът да 
бъде раздвижен". 
„Третият мит е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 млрд. лв. са 
потънали. Не, сметките са точно обратните - в резултат на намаляване на осигуровките се увеличи три пъти средната 
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работна заплата. Увеличи се заетостта тогава - и в резултат се събраха много повече приходи в хазната. Механичното 
увеличаване на осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната", коментира Велев. 
По думите му проблемът с пенсионната система се състои в това, че „малко работещи, плащат пенсиите на много 
пенсионери. - "Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1.7 млн. Другите са на бюджетна издръжка, т.е. 
те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1.7 млн. плащат пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин 
милион заплати на бюджетната сфера", коментира Велев. По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста 
на икономиката, ограничаване на сивия сектор и др. 
Велев посочи още, че е необходимо да бъде възстановен диалогът между правителството и бизнеса. По думите му към 
момента такъв отсъства и посочи за пример споразумението между синдикатите и правителството за промени в 
пенсионната система и увеличаване на минималната работна заплата- първото- сключено в неделен следобед, а второто 
без участието на бизнеса. Велев заяви още, че от работодателската организация обмислят да обжалват увеличаването на 
минималната заплата във Върховния административен съд. 
 
√ Пенсионните фондове склонни да намалят таксите 
През последните 3 години Комисията за финансов надзор след обсъждане с пенсионните фондове е изготвила дълъг 
списък със законодателни промени, които допълнително да укрепят и засилят пазара на допълнителното-задължително 
осигуряване или т.нар втори стълб от пенсионната система. Това заяви зам.- председателят на КФН с ресор осигурителен 
пазар Ангел Джалъзов. 
Той заедно с управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков и представители на частните пенсионни 
фондове, участват в дискусия посветена на пенсионната реформа, която се провежда в Комисията по труд, социалната и 
демографска политика. На дискусията присъстват още председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев и председателят на Асоциацията на пенсионните фондове Никола Алабдижев. 
Едно от предложенията, които КФН е направила, е да бъдат намалени с 40% таксите, които фондовете взимат. Това се 
налага, защото изчисленията са показали, че, ако осигуреният работи 40 години, то след края на кариерата си той ще е 
загубил 20% от вноските си от това, че е заплащал такси, каза Джалъзов. Припомняме, че фондовете с течение на 
годините трупат лихви върху осигурителните вноски и в зависимост от това дали се управляват добре или не, натрупаната 
по тях сума може да е по-голяма от тази натрупана от вноските. 
Дружествата от своя страна заявиха, че са готови да приемат подобно предложение и да намалят таксите, които събират 
от своите клиенти. Предложенията на КФН обаче отлежават в Народното събрание от 3 години, заяви управителят на ПОК 
Доверие Даниела Петкова. Тя уточни, че не може да се мисли за промяна на вноската без да се има идея как ще работи 
цялостната система. 
В близко бъдеще предстои активната фаза на изплащане на пенсиите от допълнителното осигуряване, тя обаче не може 
да започне, защото не е регламентирана в законите. Тази фаза ще изисква създаване на гаранционен фонд, на 
увеличаване на уставния капитал от 5 на 20 млн. лв. Всичко това е свързано със средства и ние трябва да имаме 
представа какви ще са бъдещите ни разходи за да можем да предприемем намаление на вноските, добави още тя. 
Шефът на парламентарната комисия по труда, демографската и социална политика Хасан Адемов припомни, че от 2017 г. 
предстои вноските в ПОК да нараснат от 5 на 7% и че с това по естествен път ще нараснат и вноските. Мнението бе 
коментирано от Ангел Джалъзов, според когото точно това е предвидено с предложените промени и те трябва да се 
разгледат от Народното събрание. 
Джалъзов заяви още, че почти не е имало година, през която КФН да не е извършвала проверки на място. Освен такива 
проверки комисията извършва и ежедневен контрол върху всички инвестиции на пенсионните фондове. В тази връзка за 
период 2011 - 2014 година са издадени над 300 наказателни постановления на фондовете. "Само за пример ще дам, че 
комисията е издала приблизително същия брой постановления от 2003 до 2010 г. или за двойно по-дълъг период", 
добави Джалъзов. 
Той засегна и темата за т.нар. мулти-фондове. Това са пенсионно-осигурителни дружества, които в зависимост от 
желанието на техните клиенти могат да инвестират осигурителните им вноски с различна степен на риск. Джалъзов 
заяви, че се надява Народното събрание скоро да разреши и този въпрос и да направи от сегашните пенсионно-
осигурителни дружества - мулти-фондове. 
Реалната доходност на фондовете също стана предмет на дискусията. Отношение по темата взе Даниела Петкова. Тя 
заяви, че пенсионно-осигурителните дружества са най-прозрачните институции в държавата и можем да кажем, че това 
са най-добре управляваните пари в страната. 80% от тях са инвестирани в еврови инструменти и реалната доходност по 
тях е 0.5% на година, което е далеч от отрицателните величини, които присъстваха в реториката на някои политици. 
По време на заседанието думата взе и Никола Абаджиев, който заяви, че през 2008 г. фондовете са имали 2.4 млрд. лв. 
активи, а сега те възлизат на почти 8 млрд. лв. В същото време за този период са изплатени 800 млн. лв. "втори" пенсии и 
този процес продължава. От всичките 8 млрд. лв., 1.3 млрд. лв. са от доходност от работата на частните пенсионни 
фондове. 
 
dir.bg 
 
√ Работодателите са против повишаването на осигуровките за пенсия 
Диалогът между бизнеса и държавата отсъства, коментира председателят на АИКБ Васил Велев  
Работодателите са против вдигането на осигуровките за пенсия, коментира пред Bulgaria On Air председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 



7 

 

 

Вчера вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин предложи комплекс от мерки, свързани с пенсионната 
система, сред които и увеличаване на осигурителните вноски за следващите 12 години с общо 4,5 процентни пункта. По 
думите на Калфин това ще освободи до 2027 година 200 млн. лв. годишно, а с натрупване над 1 млрд. лв. в НОИ. 
По повод новия кръг от преговори за пенсионната реформа председателят на АИКБ Васил Велев коментира днес, че 
трябва да се чуят различните мнения и искания на отделните страни. Той определи включването на представители на 
партиите в преговорите като опит на социалния министър да сближи позициите. Консенсус, обаче, било ясно, че няма да 
бъде намерен, подчерта Велев, и допълни, че бизнесът е против каквото и да било увеличаване на осигуровките. 
По думите му има три мита, които трябва да бъдат развенчани. Той подчерта, че единият е, че непременно, на всяка 
цена, включително и с цената на „замразяване на всичко“, на „изпепеляване на икономиката“ трябва да се балансира 
бюджетът на НОИ. 
„Не, трябва да се балансира бюджетът на държавата – консолидираният бюджет“, коментира Велев и допълни, че 
работодателите не разбират защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки, какъвто 
пример има и други страни. 
„Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е, че осигуровките у нас са ниски, каза той. 
Всъщност данък „труд“, както го наричаме, е най-високият данък у нас, заяви Велев. Той подчерта, че ако трябва да се 
увеличава някакъв данък, това не трябва да е данък „труд“. „И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът да 
бъде раздвижен“. 
„Третият мит е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 млрд. лв. са 
потънали. Не, сметките са точно обратните – в резултат на намаляване на осигуровките се увеличи три пъти средната 
работна заплата. Увеличи се заетостта тогава – и в резултат се събраха много повече приходи в хазната.  Механичното 
увеличаване на осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната“, коментира Велев. 
По думите му проблемът с пенсионната система се състои в това, че „малко работещи плащат пенсиите на много 
пенсионери". “Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1,7 млн. Другите са на бюджетна издръжка, т.е. 
те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1,7 млн. плащат пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин 
милион заплати на бюджетната сфера“, коментира Велев. По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста 
на икономиката, ограничаване на сивия сектор и други. 
Велев посочи още, че е необходимо да бъде възстановен диалогът между правителството и бизнеса. По думите му към 
момента такъв отсъства и посочи за пример споразумението между синдикатите и правителството за промени в 
пенсионната система и увеличаване на минималната работна заплата - първото - сключено в неделен следобед, а 
второто без участието на бизнеса. 
Велев заяви още, че от работодателската организация обмислят да обжалват увеличаването на минималната заплата във 
Върховния административен съд. 
 
√ Три мита за осигуровките или защо работодателите са против вдигането им 
Диалогът между бизнеса и държавата отсъства по тази важна тема , коментира председателят на АИКБ Васил 
Велев 
Работодателите са против вдигането на осигуровките за пенсия, коментира в Сутрешния блок на Bulgaria On Air 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Вчера вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин предложи комплекс от мерки, свързани с пенсионната 
система, сред които и увеличаване на осигурителните вноски за следващите 12 години с общо 4.5 процентни пункта. По 
думите на Калфин това ще освободи до 2027 година 200 млн. лв. годишно, а с натрупване над 1 млрд. лв. в НОИ. 
По повод новия кръг от преговори за пенсионната реформа председателят на АИКБ Васил Велев коментира днес, че 
трябва да се чуят различните мнения и искания на отделните страни. Той определи включването на представители на 
партиите в преговорите като опит на социалния министър да сближи позициите. Консенсус, обаче, било ясно, че няма да 
бъде намерен, подчерта Велев, и допълни, че бизнесът е против каквото и да било увеличаване на осигуровките. 
По думите му има три мита, които трябва да бъдат развенчани. Той подчерта, че единият е, че непременно, на всяка 
цена, включително и с цената на „замразяване на всичко", на „изпепеляване на икономиката" трябва да се балансира 
бюджетът на НОИ. 
 „Не - трябва да се балансира бюджетът на държавата - консолидираният бюджет", коментира Велев и допълни, 
работодателите на разбират, защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки, какъвто 
пример има и други страни. 
 „Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е че осигуровките у нас са ниски. 
Всъщност данък „труд", както го наричаме, е най-високият данък у нас. Или, за да вземете 100 лева, бюджетът трябва да 
вземе 50 лв. Или 50%. 20% е ДДС- 50% е данък „труд"", коментира Велев. В този смисъл той подчерта, че ако трябва да се 
увеличава някакъв данък, това не трябва да е данък „труд". - „И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът да 
бъде раздвижен". 
 „Третият мит е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 млрд. лв. са 
потънали. Не, сметките са точно обратните - в резултат на намаляване на осигуровките се увеличи три пъти средната 
работна заплата. Увеличи се заетостта тогава - и в резултат се събраха много повече приходи в хазната. Механичното 
увеличаване на осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната", коментира Велев. 
По думите му проблемът с пенсионната система се състои в това, че „малко работещи, плащат пенсиите на много 
пенсионери. - "Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1.7 млн. Другите са на бюджетна издръжка, т.е. 
те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1.7 млн. плащат пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин 
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милион заплати на бюджетната сфера", коментира Велев. По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста 
на икономиката, ограничаване на сивия сектор и др. 
Велев посочи още, че е необходимо да бъде възстановен диалогът между правителството и бизнеса. По думите му към 
момента такъв отсъства и посочи за пример споразумението между синдикатите и правителството за промени в 
пенсионната система и увеличаване на минималната работна заплата- първото- сключено в неделен следобед, а второто 
без участието на бизнеса. Велев заяви още, че от работодателската организация обмислят да обжалват увеличаването на 
минималната заплата във Върховния административен съд. 
 
news.bg 
 
√ По-високите осигуровки не значат пълна хазна, предупреждават работодателите 
По-високи осигуровки не значи повече пари в хазната. Това категоричната теза на председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев, с която той се противопостави на предложението на вицепремиера и 
социален министър Ивайло Калфин за увеличаване на осигурителната тежест с общо 4.5 пункта. 
Васил Велев посочи три мита, които са разпространени у нас, които влияят върху настроенията в обществото и върху 
политическите решения, които се взимат: митът за балансирания бюджет на НОИ, за ниските осигуровки и за ефекта от 
едно намаляване на осигуровките. 
Като първи мит, на който Васил Велев се противопоставя е, че на всяка цена, включително и с цената на "замразяване на 
всичко", на "изпепеляване на икономиката" трябва да се балансира бюджетът на НОИ. 
"Не - трябва да се балансира бюджетът на държавата - консолидираният бюджет", коментира Велев. Според него 
работодателите не разбират, защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки, какъвто 
пример има и други страни. 
"Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е че осигуровките у нас са ниски. 
"Всъщност данък "труд", както го наричаме, е най-високият данък у нас", коментира Велев и посочи, че на 100 лв. заплата 
този данък "труд" е 50% В този смисъл той подчерта, че ако трябва да се увеличава някакъв данък, това не трябва да е 
данък "труд". - "И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът да бъде раздвижен". 
Третият мит, според Велев, е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 
млрд. лв. са потънали. Сметките според него са точно обратните - с намаляването на осигуровките се е увеличила три 
пъти средната работна заплата, заетостта също отбелязва увеличение и това е довело до много повече приходи в 
хазната. 
"Механичното увеличаване на осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната", обясни Велев. 
По думите на председателя на Асоциацията на работодателите проблемът с пенсионната система се състои в това, че 
"малко работещи, плащат пенсиите на много пенсионери. - "Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1.7 
млн. 
Другите са на бюджетна издръжка, т.е. те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1.7 млн. плащат 
пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин милион заплати на бюджетната сфера", коментира Велев. 
По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста на икономиката, ограничаване на сивия сектор и др. 
 
√ Обмисля се пенсионните фондове да взимат по-ниски такси 
През последните 3 години Комисията за финансов надзор, след обсъждане с пенсионните фондове, е изготвила дълъг 
списък със законодателни промени, които допълнително да укрепят и засилят пазара на допълнителното задължително 
осигуряване или т.нар втори стълб от пенсионната система. Това заяви зам.- председателят на КФН с ресор осигурителен 
пазар Ангел Джалъзов. 
Той, заедно с управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков и представители на частните пенсионни 
фондове, участват в дискусия, посветена на пенсионната реформа, която се провежда в парламентарната Комисията по 
труд, социалната и демографска политика. На дискусията присъстват още председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев и председателят на Асоциацията на пенсионните фондове Никола 
Алабдижев. 
Едно от предложенията, които КФН е направила, е да бъдат намалени с 40% таксите, които фондовете взимат. Това се 
налага, защото изчисленията са показали, че, ако осигуреният работи 40 години, то след края на кариерата си той ще е 
загубил 20% от вноските си от това, че е заплащал такси, каза Джалъзов. Припомняме, че фондовете с течение на 
годините трупат лихви върху осигурителните вноски и в зависимост от това дали се управляват добре или не, натрупаната 
по тях сума може да е по-голяма от тази, натрупана от вноските. 
Дружествата от своя страна заявиха, че са готови да приемат подобно предложение и да намалят таксите, които събират 
от своите клиенти. Предложенията на КФН обаче отлежават в Народното събрание от 3 години, заяви управителят на ПОК 
Доверие Даниела Петкова. Тя уточни, че не може да се мисли за промяна на вноската без да се има идея как ще работи 
цялостната система. 
В близко бъдеще предстои активната фаза на изплащане на пенсиите от допълнителното осигуряване, тя обаче не може 
да започне, защото не е регламентирана в законите. Тази фаза ще изисква създаване на гаранционен фонд, на 
увеличаване на уставния капитал от 5 на 20 млн. лв. Всичко това е свързано със средства и ние трябва да имаме 
представа какви ще са бъдещите ни разходи за да можем да предприемем намаление на вноските, добави още тя. 
Шефът на парламентарната комисия по труда, демографската и социална политика Хасан Адемов припомни, че от 2017 г. 
предстои вноските в ПОК да нараснат от 5 на 7% и че с това по естествен път ще нараснат и вноските. Мнението бе 
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коментирано от Ангел Джалъзов, според когото точно това е предвидено с предложените промени и те трябва да се 
разгледат от Народното събрание. 
Джалъзов заяви още, че почти не е имало година, през която КФН да не е извършвала проверки на място. Освен такива 
проверки комисията извършва и ежедневен контрол върху всички инвестиции на пенсионните фондове. В тази връзка за 
период 2011 - 2014 година са издадени над 300 наказателни постановления на фондовете. "Само за пример ще дам, че 
комисията е издала приблизително същия брой постановления от 2003 до 2010 г. или за двойно по-дълъг период", 
добави Джалъзов. 
Той засегна и темата за т.нар. мулти-фондове. Това са пенсионно-осигурителни дружества, които, в зависимост от 
желанието на техните клиенти, могат да инвестират осигурителните им вноски с различна степен на риск. Джалъзов 
заяви, че се надява Народното събрание скоро да разреши и този въпрос и да направи от сегашните пенсионно-
осигурителни дружества - мулти-фондове. 
По време на заседанието думата взе и Никола Абаджиев, който заяви, че през 2008 г. фондовете са имали 2.4 млрд. лв. 
активи, а сега те възлизат на почти 8 млрд. лв. В същото време за този период са изплатени 800 млн. лв. "втори" пенсии и 
този процес продължава. От всичките 8 млрд. лв., 1.3 млрд. лв. са от доходност от работата на частните пенсионни 
фондове. 
 
Свободен народ 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е МНОГО НАТЕЖАЛА 
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. 
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 
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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.  
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
 
mediapool.bg 
 
√ Пенсионните фондове поставиха условия, за да свалят таксите си 
Настояват отсега да се уреди как ще се изчисляват и плащат вторите пенсии 
Пенсионните дружества са съгласни таксите, които събират, да бъдат намалени, но промените да не се правят на парче, а 
да засягат цялостната регламентация на сектора. Включително и начина, по който се изчисляват и плащат вторите пенсии 
от 2022 г. Това обявиха компаниите в сряда при изслушване в социалната комисия в парламента. 
В момента дружествата събират административна такса до 5% от всяка вноска на осигуряващите се в универсален 
пенсионен фонд, както и годишна инвестиционна такса до 1% от активите на фонда. Почти всички компании са избрали 
максималния размер на вземанията. 
Намаление на административната такса от години предлага Комисията за финансов надзор (КФН), а наскоро за 
редуцирането й се обявиха и депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок и ДПС. Последното предложение на регулатора 
беше административната такса да е до 2.5 на сто. Депутатите от ГЕРБ обмислят стойност между 1% и 3%. 
Повече яснота 
"Дружествата отдавна са готови да намалят таксите, но не можем да си позволим да ги фалираме. Дейността ни е 
комплекс от свързани фактори и таксите са само един от тях. Въпросът за размера им не може да се разглежда отделно 
от останалите. Крайно време е въпросът с това как ще се изплащат пенсиите да се реши, защото моментът наближава", 
обясни пред депутатите главният изпълнителен директор на "Доверие" Даниела Петкова. 
Тя добави, че при липсата на яснота за условията за плащане, компаниите не могат да планират добре финансите си. За 
да избегнат риска от фалит, те поддържат максималните възможни такси, за да натрупат резерви. Таксите са основният 
приход на пенсионните дружества, управляващи различните видове фондове. От януари до края на септември 2014 г. 
постъпленията на всички работещи на пазара 9 компании са били 111 млн. лв., от които 92 млн. лв. са от такси, показва 
статистиката на КФН. Пенсионните компании управляват активи за почти 8 млрд. лв. 
Според дружествата, при бъдещото разглеждане на въпроса за таксите трябва да е ясно и какви допълнителни гаранции 
за средствата на осигурените смята да въведе държавата. От ГЕРБ вече анонсираха, че подготвят промени, с които 
компаниите да бъдат задължени да поддържат гаранционен фонд, подобен на този за влоговете в банките. "Знаем, че 
ще има допълнителни изисквания, на не е ясно дали те ще включват гарантиране на вноската или на пожизнената 
пенсия. Вероятно ще се повишат и изискванията за капиталова адекватност", каза Петкова. Тя добави, че компаниите 
трябва да използват собствения си финансов ресурс, за да изпълнят евентуалните нови критерии. "Заделеното от 
високите такси ще се използва за това", каза шефът на "Доверие". 
Депутатите от социалната комисия поискаха от пенсионните дружества да им предоставят и справка за средните заплати, 
които дават на служителите си, както и за възнагражденията на управителните органи. "В тези справки няма да видите 
нищо по-различно от средните възнаграждения във финансовия сектор в България", отговори директорът на "Алианц" 
София Христова. Даниела Петкова добави, че възнагражденията в сектора далеч не са най-високите във финансовия 
сектор. Повече средства се вземали дори в държавни институции. "Нямаме заплати по 200 000 лв. на месец. 
Акционерите не са ни дали такива, но ще се борим да ги получим", каза Петкова. 
Наказанията за инвестиции в свързани компании се увеличили 
Другият повдигнат от народните представители въпрос беше свързан с непозволените от закона инвестиции на 
пенсионните дружества в свързани фирми. За 3 години до края на 2014 г. КФН е издала 44 наказателни постановления за 
такива нарушения, обяви зам.-председателят на институцията Ангел Джалъзов. Според него е нужно разширяване на 
определението за свързани лица, тъй като в последните години имало ръст на такива вложения. Такова беше 
предложено от КФН преди години, но така и не беше прието от парламента. 
По-късно пред репортери Джалъзов отказа да каже кои компании са най-често глобявани. Той не успя да уточни и каква 
е общата сума на наложените санкции, както и колко от тях са потвърдени от съда. По думите му всички глоби се 
обжалват от дружествата, а статистиката била, че в над 50% от случаите те се потвърждават от съда. 
Според Милен Марков от пенсионното дружество "Съгласие" в някои случаи е трудно да се проследи дали някоя фирма 
е свързана или не. Това важело най-вече за компаниите, които се търгуват на борсата и акционерите му се сменят често. 
За това според него в някои случаи КФН глобявала за "дребни нарушения". 
Реалната доходност е положителна 
Комисията за финансов надзор така и не представи свои данни за реалната доходност на пенсионните фондове. Такава 
информация изнесоха компаниите. Според изчисленията, представени от тях, реалната доходност т.е. като се извади 
процентът на инфлацията, е 0.46% на година за периода 2002-2014 г. Номиналната е около 5.6 на сто. "Може би това ще 
се окажат най-добре управляваните пари в България", коментира Даниела Петкова, след като преди това обясни, че 
проверка на компаниите показала, че няма други инвеститори в страната, които да се похвалят с положителна реална 
доходност. 
По време на изслушването на пенсионните компании беше повдигнат и въпросът за това, че Националната агенция за 
приходите (НАП) забавя сумите за втора пенсия, които трябва да преведе на пенсионните компании. "Става въпрос за 
стотици милиони", обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Според 
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него има много случаи, в които работодателите плащат на НАП средствата за втора пенсия, но приходната агенция така и 
не ги превежда на фондовете. 
Това се случвало, когато има разминаване между общата сума на осигуровките на работниците и парите за всеки 
отделен човек. "Дори и разликата да е 1 стотинка, парите не се превеждат, докато проблемът не се отстрани", обясни 
Велев. Според него обаче НАП няма интерес да уведоми бързо работодателя за допуснатите евентуални грешки и така 
бави изясняването на случая. 
 
fakti.bg 
 
√ Работодателите са против вдигането на осигуровките 
Диалогът между бизнеса и държавата отсъства, коментира председателят на АИКБ Васил Велев  
Работодателите са против вдигането на осигуровките за пенсия, коментира в сутрешния блок на Bulgaria On Air 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Във вторник вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин предложи комплекс от мерки, свързани с пенсионната 
система, сред които и увеличаване на осигурителните вноски за следващите 12 години с общо 4.5 процентни пункта. По 
думите на Калфин това ще освободи до 2027 година 200 млн. лв. годишно, а с натрупване над 1 млрд. лв. в НОИ. 
По повод новия кръг от преговори за пенсионната реформа председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че трябва да 
се чуят различните мнения и искания на отделните страни. Той определи включването на представители на партиите в 
преговорите като опит на социалния министър да сближи позициите. Консенсус, обаче, било ясно, че няма да бъде 
намерен, подчерта Велев, и допълни, че бизнесът е против каквото и да било увеличаване на осигуровките. 
По думите му има три мита, които трябва да бъдат развенчани. 
Той подчерта, че единият е, че непременно, на всяка цена, включително и с цената на "замразяване на всичко", на 
"изпепеляване на икономиката" трябва да се балансира бюджетът на НОИ. 
"Не - трябва да се балансира бюджетът на държавата - консолидираният бюджет", коментира Велев и допълни, 
работодателите не разбират, защо пенсиите не се плащат от други данъци, а само от приходите от осигуровки, какъвто 
пример има и други страни. 
"Вторият мит, който трябва да бъде разсеян, е че осигуровките у нас са ниски. 
Всъщност данък "труд", както го наричаме, е най-високият данък у нас. Или, за да вземете 100 лева, бюджетът трябва да 
вземе 50 лв. Или 50%. 20% е ДДС- 50% е данък "труд"", коментира Велев. В този смисъл той подчерта, че ако трябва да се 
увеличава някакъв данък, това не трябва да е данък "труд". - "И без това пазарът на труда стагнира и не е това начинът да 
бъде раздвижен". 
"Третият мит е, че от намаляването на осигуровките в миналото не е имало никаква полза и някакви 20 млрд. лв. са 
потънали. Не, сметките са точно обратните - в резултат на намаляване на осигуровките се 
увеличи три пъти средната работна заплата. 
Увеличи се заетостта тогава - и в резултат се събраха много повече приходи в хазната. Механичното увеличаване на 
осигуровките не води до линейно увеличаване на приходите в хазната", коментира Велев. 
По думите му проблемът с пенсионната система се състои в това, че "малко работещи, плащат пенсиите на много 
пенсионери. - "Пенсионерите са около 2 млн., заетите в икономиката са 1.7 млн. Другите са на бюджетна издръжка, т.е. 
те получават от бюджета, не внасят в бюджета нетно. Или 1.7 млн. плащат пенсиите на 2 млн. пенсионери и още половин 
милион заплати на бюджетната сфера", коментира Велев. 
По думите му решението на проблема е в повишаване на ръста на икономиката, ограничаване на сивия сектор и др. 
Велев посочи още, че е необходимо да бъде възстановен диалогът между правителството и бизнеса. 
По думите му към момента такъв отсъства и посочи за пример споразумението между синдикатите и правителството за 
промени в пенсионната система и увеличаване на минималната работна заплата- първото- сключено в неделен 
следобед, а второто без участието на бизнеса. Велев заяви още, че от работодателската организация обмислят да 
обжалват увеличаването на минималната заплата във Върховния административен съд. 
 
frognews.bg 
 
√ КФН: Пенсионните фондове да вземат с 40 % по-малки такси 
Комисията за финансов надзор, след обсъждане с пенсионните фондове, е изготвила дълъг списък със законодателни 
промени, които допълнително да укрепят и засилят пазара на допълнителното задължително осигуряване или т.нар 
втори стълб от пенсионната система. Това заяви зам.- председателят на КФН с ресор осигурителен пазар Ангел Джалъзов. 
Той, заедно с управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков и представители на частните пенсионни 
фондове, участват в дискусия, посветена на пенсионната реформа, която се провежда в парламентарната Комисията по 
труд, социалната и демографска политика. На дискусията присъстват още председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев и председателят на Асоциацията на пенсионните фондове Никола 
Алабдижев, предаде нюз. бг. 
Едно от предложенията, които КФН е направила, е да бъдат намалени с 40% таксите, които фондовете взимат. Това се 
налага, защото изчисленията са показали, че, ако осигуреният работи 40 години, то след края на кариерата си той ще е 
загубил 20% от вноските си от това, че е заплащал такси, каза Джалъзов. Припомняме, че фондовете с течение на 
годините трупат лихви върху осигурителните вноски и в зависимост от това дали се управляват добре или не, натрупаната 
по тях сума може да е по-голяма от тази, натрупана от вноските. 
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Дружествата от своя страна заявиха, че са готови да приемат подобно предложение и да намалят таксите, които събират 
от своите клиенти. Предложенията на КФН обаче отлежават в Народното събрание от 3 години, заяви управителят на ПОК 
Доверие Даниела Петкова. Тя уточни, че не може да се мисли за промяна на вноската без да се има идея как ще работи 
цялостната система. 
В близко бъдеще предстои активната фаза на изплащане на пенсиите от допълнителното осигуряване, тя обаче не може 
да започне, защото не е регламентирана в законите. Тази фаза ще изисква създаване на гаранционен фонд, на 
увеличаване на уставния капитал от 5 на 20 млн. лв. Всичко това е свързано със средства и ние трябва да имаме 
представа какви ще са бъдещите ни разходи за да можем да предприемем намаление на вноските, добави още тя. 
Шефът на парламентарната комисия по труда, демографската и социална политика Хасан Адемов припомни, че от 2017 г. 
предстои вноските в ПОК да нараснат от 5 на 7% и че с това по естествен път ще нараснат и вноските. Мнението бе 
коментирано от Ангел Джалъзов, според когото точно това е предвидено с предложените промени и те трябва да се 
разгледат от Народното събрание. 
Джалъзов заяви още, че почти не е имало година, през която КФН да не е извършвала проверки на място. Освен такива 
проверки комисията извършва и ежедневен контрол върху всички инвестиции на пенсионните фондове. В тази връзка за 
период 2011 - 2014 година са издадени над 300 наказателни постановления на фондовете. "Само за пример ще дам, че 
комисията е издала приблизително същия брой постановления от 2003 до 2010 г. или за двойно по-дълъг период", 
добави Джалъзов. 
Той засегна и темата за т.нар. мулти-фондове. Това са пенсионно-осигурителни дружества, които, в зависимост от 
желанието на техните клиенти, могат да инвестират осигурителните им вноски с различна степен на риск. Джалъзов 
заяви, че се надява Народното събрание скоро да разреши и този въпрос и да направи от сегашните пенсионно-
осигурителни дружества - мулти-фондове. 
По време на заседанието думата взе и Никола Абаджиев, който заяви, че през 2008 г. фондовете са имали 2.4 млрд. лв. 
активи, а сега те възлизат на почти 8 млрд. лв. В същото време за този период са изплатени 800 млн. лв. "втори" пенсии и 
този процес продължава. От всичките 8 млрд. лв., 1.3 млрд. лв. са от доходност от работата на частните пенсионни 
фондове. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Приета е управленската програма на правителството 
Министрите приеха Програма на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.). 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 е съобразена с трудната икономическа и социална ситуация в страната, състоянието в 
публичните финанси, банковия и енергийния сектор, като отчита необходимостта от решителни и неотложни реформи. 
Тя обхваща 21 области, за чието развитие кабинетът набеляза 423 конкретни цели и 1155 мерки. Областите са: външна 
политика, правосъдие, икономика и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на 
обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, 
здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селскостопанство и гори, 
екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, 
подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта. За всяка от областите в 
програмата са набелязани конкретни приоритети. 
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. 
Виж всички решение на правителството тук. 
 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4549881
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√ Намалиха цената на електронния подпис 
Информационно обслужване" намалява двойно цените за издаване на електронен подпис за граждани, съобщиха от 
министерството на транспорта. Новата тарифа влиза в сила от от 21 януари 2015 г. Електронният подпис ще струва 12 лв. с 
ДДС. 
Математикът Михаил Константинов пък пак е оглавил Съвета на директорите на "Информационно обслужване", обявиха 
от компанията. Като изпълнителен директор се връща и Ивайло Филипов. Рокадата е станала на 5 януари. Новите 
членове в борда са зам.-министърът на транспорта Валери Борисов, Ивайло Филипов, Валентина Недялкова и Юлияна 
Калчева. 
 
√ Парламентът освободи Цветан Гунев от БНБ 
Парламентът вчера освободи предсрочно подуправителя на БНБ, отговарящ за банковия надзор, Цветан Гунев. 
108 депутати без никакви дебати гласуваха "за" предложението на шефа на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. 
В мотивите е посочена невъзможността на Гунев да изпълнява служебните си задължения за над 6 месеца. 
Като основания за тази невъзможност са посочени двете обвинения срещу него заради КТБ, както и отнет допуск за 
работа с класифицирана информация. Първото обвинение срещу Гунев е от юни 2014 г., след което той излезе в отпуск. 
На 11 декември 2014 г. Софийският апелативен съд го отстрани от длъжност. Според закона управителят на БНБ Иван 
Искров трябва да предложи нов подуправител, който, ако бъде одобрен от парламента, ще довърши мандата на Гунев, 
от който остават 4 години. 
 
√ Дончев: Целта ни за 2015 г. е да усвоим над 2 млрд. евро от евросредствата 
Годишната цел за 2015 година на страната за усвояване на евросредства е 2 млрд. и 318 млн. евро. Това каза Томислав 
Дончев, вицепремиер по еврофондовете и икономическата политика по време на заседание на Комисията по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове, съобщи Фокус. 
„Това е годишната цел, ако не искаме да загубим средства от стария период. За 2014 година целта е била 1,160 млрд. 
евро“, каза Дончев. "Няма държава-членка, която през първия си програмен период да има 100 % усвояване на 
плащания по еврфондовете, но мисля, че можем да имаме високи цели“, посочи той. Дончев посочи, че заложената цел 
е напълно достижима, но градусът на политическите емоции вреди на плащанията в някои от случаите. 
 
√ Южен поток отпада от програмата на кабинета 
Строежът на газопровода “Южен поток” ще отпадне от програмата на правителството, въпреки че все още присъства в 
приетия от министрите документ. Програмата ще бъде дописвана постоянно, обясни вицепремиерът Румяна Бъчварова, 
която отговаря за съставянето ѝ. 
“Южен поток” присъствал все още в правителствената програма, защото няма официално решение от Русия за спирането 
му, обясни тя. 
Заради липсата на решение за изграждането на европейски газов хъб край Варна идеята на премиера Бойко Борисов 
засега не е включена в програмата. Самият той обяснил на вчерашното заседание на МС, че експертите още правят 
сметки за този проект. Едва след като бъде взето решение, че страната ни има нужда от него, ще бъде дописан. 
Правителствената програма ще се дописва още два дни, въпреки че бе одобрена вчера от министрите, разказа още 
Бъчварова. 
Причината е, че до последния момент членовете на правителството са правили предложения за включване на нови и 
нови приоритети и задачи. В одобрения вчера вариант са включени 1155 мерки във всичките 21 управленски области. 
Програмата е с хоризонт до 2018 г., когато приключва четиригодишният мандат на този парламент. 
По доста от включените в нея мерки вече се работи, обясниха министри. Такива били пенсионната, здравната и 
съдебната реформа. 
Основните ангажименти на управленската програма са насърчаване на прозрачността, борба с битовата престъпност и 
корупцията и използване на нови технологии, обясниха от правителствената информационна служба. 
Имало и друга причина управленската програма още да не се публикува официално - че не били изчистени правописните 
грешки и пускането на документа в този вид щяло да направи кабинета за смях, признаха от МС. 
В петък следобед програмата ще бъде финално одобрена от Съвета за развитие в присъствието на министрите и 
представители на четирите политически сили, подкрепящи правителството - ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ и 
Патриотичния фронт. Едва след това документът ще бъде публикуван, а министрите ще започнат да обясняват какво 
предвиждат да свършат през мандата си. 
Съветът ще продължи да допълва правителствената програма с нови мерки през целия мандат. Той бе създаден като 
коалиционен орган, който да обсъжда и подкрепя различните решения на министрите. 
Тепърва към програмата ще се изработва и план за действие. В него трябва да бъдат разписани крайните срокове за 
изпълнение на всяка от мерките, обясни Бъчварова. След това специален софтуер ще следи дали се изпълняват 
ангажиментите навреме. Вицепремиерът обаче не се ангажира със срок за приемането на плана за действие към 
управленската програма. 
Бойко Борисов: Само Библията и Коранът не могат да се дописват 
“Има няколко документа, които не подлежат на редакция – това е Библията, това е Коранът… Всяка една подобна 
програма, както вчера Иван Кръстев каза: “Събитията водят”. И най-вече никой не може да прогнозира какво ще стане в 
следващите дни, камо ли години, но това е една рамка и според мен е добра.” Това е бил коментарът на премиера Бойко 
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Борисов на вчерашното заседание на правителството за приемането на управленската програма, става ясно от 
разпространена от Министерския съвет стенограма на обсъждането. 
Правителствената програма ще бъде допълвана с нови мерки по време на мандата, тъй като тяхното осъществяване 
зависело включително и от геополитически обстоятелства и събития, обяснява Борисов на министрите си. 
Приемането на документа, наречен “Програма на правителството за стабилно развитие на България (2014-2018)”, 
трябвало да прекрати всякакви спекулации за колко време е съставена управляващата коалиция, посочва още 
премиерът. 
 “Беше важно да я има тази програма и да каже какъв е мандатът на това правителство, за да няма спекулации - за една 
година, за две години, планове на който и да било. Много ясно и точно неколкократно съм го заявявал и в парламента, и 
на вас: Работим ли добре, хората доволни ли са, това е мандатът на правителството”, казва Борисов според 
стенограмата. “Оттук насетне - божа работа, но ние искаме да изкараме мандата на това правителство и никакви - нито 
местни, нито президентски, избори могат да му повлияят”, допълва той. 
Борисов обяснил на вчерашното заседание и че му писнало да го питат кога ще става президент. 
 “От 15 години е този въпрос, а дето се вика, не ме питат дали няма да искам да изместя Фандъкова. Какво ни пречи! Да 
дадем тема още три дни на социолози, политолози и т.н. да анализират този въпрос. Откъде знаят, че не искам да се 
разменим с Фандъкова примерно?”, обръща се той към министрите. И бързо допълва, че размяната с кмета на София 
Йорданка Фандъкова е “малка шегичка за разведряване на обстановката”. 
Премиерът е възложил на всеки от министрите си да защитава своята част от програмата, за същото призовала вчера и 
вицепремиерката Румяна Бъчварова. По думите ѝ документът бил прекалено голям, за да може да бъде обяснен от един 
човек. “След като го приемем, ще ви помоля да погледнете това, което е във вашите сектори, и да имате готовност да го 
разясните”, обяснила тя на заседанието.  
Кунева вкарва и плана “Юнкер” в приоритетите на правителството 
Планът “Юнкер” за насърчаване на инвестициите в Европейския съюз, предложен от президента на ЕК Жан-Клод Юнкер, 
също да бъде включен в правителствената програма. Това е предложила вицепремиерката Меглена Кунева на 
вчерашното заседание. 
Нейното предложение е да бъде записано, че правителството е ангажирано с изпълнението на плана и освен това ще 
работи за осъществяването на повече проекти по него в региона. 
Най-важните неща в управленската програма са въвеждането на предварителна оценка на законодателните 
предложения, въвеждането на тест за въздействие на законите върху бизнеса и ангажимента на кабинета да се 
доизгради системата за видеонаблюдение в населените места, обяснила Кунева на заседанието на правителството. 
Сливане на НАП и митниците е включено сред финансовите мерки на правителството. Освен това НАП трябвало да има 
информация от банките за сметките на хора, които не са си платили здравните осигуровки. 
Да се поощри застраховането на реколтата, предвижда пък една от мерките в областта на земеделието. Освен това ще 
има вече субсидии и за животновъди, а не само за растениевъдство. 
Правителството поема и ангажимента постепенно да увеличи разходите за отбрана до 2% от БВП, както бе обещано от 
служебното правителство пред НАТО. 20% от парите за армията пък трябвало да отиват за модернизация и закупуване на 
нови оръжия и технологии. 
В областта на дипломацията пък ще бъде направен нов закон за консулските служби, ще има и нормативна уредба как се 
оказва съдействие на българи, изпаднали в беда зад граница. 
Управляващите предвиждат и да бъде приет закон за лобизма. Тази мярка е част от мерките в правосъдието. 
Предвидено е и засилване на контрола върху конфликта на интереси. 
В енергетиката се предвижда и изграждане на нова ядрена мощност, ако отговаря на изискванията на ЕС.  
Вежди: Ще изчистим театъра в Пловдив от саждите 
Министърът на културата Вежди Рашидов единствен вчера обясни какви са най-спешните му управленски задачи. 
Един от основните приоритети е ремонтът на театъра в Пловдив, който пострада от пожар. 
 “Преди 4 години пловдивският театър е изгорял, в сажди седи. Не може български театър да седи особено когато през 
2019 г. Пловдив е европейска столица на културата, точно пловдивският театър да е затворен и в сажди”, обясни 
Рашидов. Сред приоритетите попада и ремонт на Шуменския театър. Още през тази година започват консервирането на 
разкопките на софийското Ларго и премахването на найлоните, които в момента ги покриват. 
На 24 май пък ще бъде открит т.нар. Български Лувър. До края на месеца ще е готова концепцията какво да бъде 
излагано вътре, обясни Рашидов. 
 “Открихме чисто ново българско кино, ако и това не го забеляза никой - кино “Одеон” вече е в най-модерен вид, с 
цялостен ремонт, нова техника - едно прекрасно българско филмотечно кино”, отчете като изпълнено министърът.  
 
Вестник Труд 
 
√ Дончев ще глобява чиновници, ако бавят европарите 
Чиновници, които бавят одобрението на европроекти, занапред ще бъдат глобявани. Санкциите ще бъдат заложени в 
новия Закон за еврофондовете, който ще е готов до пролетта, обяви вицепремиерът Томислав Дончев. 
Той не конкретизира глобите, но уточни, че ако по наредба срокът за одобрение на проект е 4 месеца, а 
администрацията го забави повече, ще има санкции. Последно фонд ”Земеделие” забави одобрението на проектите за 
селски туризъм с над година. 
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При кандидатстване през новия програмен период няма да се изискват първични документи като граждански договори и 
фактури, които могат да се проверят на място, след като проектът вече е изпълнен. Ако има нарушения, няма да се 
изплащат европарите. 
Вицепремиерът посочи, че преди ден Брюксел е върнал новата програма ”Рибарство”. Пред ”Труд” от агроведомството 
посочиха, че ЕК е посочила 273 забележки за изчистване. 
За да не загуби европари през 2015 г., България трябва да изплати общо 5,6 млрд. лв. 
През февруари на одитен комитет в Брюксел се очаква ЕК официално да размрази средствата по програма „Регионално 
развитие”. 
 
√ Рефинансирането на заеми нарасна с 15% 
След промените в банковите закони през 2014 г., с които се отмени таксата за предсрочно погасяване на кредити, 
сделките по рефинансиране на стари заеми в България се вдигнаха с 15%, съобщи за „Труд“ шефът на консултантската 
компания „Кредит Център“ Тихомир Тошев. Според него не във всички случаи става въпрос за намиране на кредит с по-
ниска лихва. „Често се случва клиентите просто да обединяват няколко заема в един за по-голямо удобство“, каза той. 
Другата промяна в закона - въвеждането на кредити с ограничена отговорност за кредитополучателя, засега не е 
предизвикала достатъчно интерес. „Лично аз съм съдействал само за 6 такива кредита, а и колегите все още не получават 
много запитвания за тях. Обикновено те се избират от хора, които могат да финансират имотна сделка с поне 50% 
собствено финансиране, тъй като лихвите за такива заеми са малко по-високи от обичайните“, обясни Тошев. Според 
него за разлика от обичайните за пазара лихви по ипотечни заеми, лихвите за кредитите, при които длъжникът може да 
погаси заема само с продажбата на жилището, са с около 2 процентни пункта по-висока лихва. Когато научат това, 
повечето интересуващи се клиенти просто се отказват, каза Тошев. 
През 2014 г. е имало 15% ръст на запитванията от хора, които искат банката да им финансира на 100% покупката на имот. 
Според Тошев те обикновено имат малки спестявания, които предпочитат да запазят за ремонт и обзавеждане на 
жилището. „Но за тяхно съжаление никоя банка не финансира изцяло с ипотечен кредит имот, както беше преди кризата. 
Най-големият процент, който съм успял да постигна, е 95%“, каза Тошев. Според него, за да се реши този проблем, 
обикновено се прави комбинация между ипотечен и потребителски кредит, но потребителските са с няколко процентни 
пункта по-висока лихва. Сред теглилите ипотечен кредит през 2014 г. най-голям - 24,25%, е делът на хората, чиито сделки 
банката е финансирала с между 70 и 80% от стойността. 
 
√ Горанов затяга контрола над финансовата система 
Финансовата система - банкова и небанкова, трябва да се контролира по друг начин, защото настоящият не дава 
резултат. Това заяви вчера финансовият министър Владислав Горанов. 
В момента с надзора на банковата и небанковата система се занимават съответно Българската народна банка (БНБ) и 
Комисията за финансов надзор (КФН).  
От думите на Горанов стана ясно, че финансовата независимост на тези две институции не дава добри резултати и ще се 
мисли за нов начин на тяхното управление чрез колективни органи със законодателни промени. 
Той отказа да даде повече подробности. "Уроците са прочетени от всички, но не бива да се премълчават проблемите. 
Идеята, че парите обичат тишината, не трябва да се абсолютизира и зад нея да се крие неудачно управление", каза още 
финансовият министър. 
„Не трябва да искаме да влизаме в еврозоната, когато банковият ни надзор се провали, а когато наистина сме готови", 
коментира и приемането на еврото у нас Горанов. Той допълни, че реално сме готови за еврозоната, защото вече сме 
обвързани с еврото. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ КФН предлага орязване на таксите на пенсионните дружества с 40% 
Регулаторът е изчислил, че при сегашните нива партидите ще намалеят с 20% за 40 години 
Таксите, които събират частните пенсионни дружества за управляваните от тях фондове, да бъдат намалени с 40%. Това е 
част от промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), които предлага Комисията за финансов надзор (КФН). В 
момента управляващите дружества събират две такси, които са нормативно регламентирани – до 5% върху всяка вноска 
и 1% за управление на активите. От деветте работещи компании само една работи под този таван. В подготвения от 
комисията законопроект, който по думите на зам.-председателя на КФН Ангел Джалъзов е бил обсъждан с участниците 
на пазара още преди 3 години, редукцията ще става постепенно за период от 4-5 години. 
По време на изслушване в социалната комисия към парламента вчера Джалъзов съобщи, че според разчетите 
запазването на сегашния размер на таксите би намалил натрупванията по номиналните партиди с 20% за 40 години. 
Според изнесените от него данни при сегашните нива на таксите и взимайки предвид, че от 2017 г. вноската в 
универсалните фондове ще се увеличи до 7%, до 2024 г. активите на втория стълб ще надвишат 25 млрд. лв. Към края на 
2014 г. те са около 8 млрд. лв. "Дори и да намалим таксите, номинално приходите от тях дори ще се увеличават", обясни 
зам.-председателят на КФН. Той обяснява това, от една страна, с вдигането на вноската от 5 на 7%, а от друга – с 
натрупването на активи във фондовете. 
Дружествата очакват фалити 
Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие", обясни, че в момента голямата част от 
управляващите дружества просто не могат да си позволят да работят при такси под определения таван. "Дружествата са 
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готови да намалят таксите, но не могат. Защото ще фалираме", коментира Петкова. Това становище беше подкрепено и 
от изпълнителния директор на ПОД "Алианц България" София Христова. "Таксите се събират от управляващите 
дружества, а не от фондовете. С тях се покриват разходите за издръжка, за инвестиране, за управление, за транзакции, за 
банкови такси", обясни тя. Данните на КФН показват, че общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 
деветмесечието са около 110 млн. лв. От такси и удръжки деветте компании са получили около 92 млн. лв. Според 
Даниела Петкова тази сума не е толкова голяма и дори я сравни с печалбата само на една банка в България. 
Още мерки 
От КФН обявиха и други мерки, които подготвят за подобряване на пенсионната система. Предвижда се прецизиране на 
настоящата дефиниция за свързани лица. Според Джалъзов подготвените законови промени дават по-точно 
определение какво е група компании, какво е компания майка, конкретизира се какво е свързано и какво е 
контролирано лице и др. По неговите думи тези промени са наложителни и това се доказва от постоянно растящите 
наказателни постановления. 
 
√ ЕЦБ решава днес за печатането на пари 
Анализаторите очакват капиталовите инжекции да са на стойност 50 млрд. евро месечно 
Европейската централна банка (ЕЦБ) се очаква днес да обяви официално програмата си за изкупуване на държавни 
облигации, която трябва да увеличи значително усилията за справяне с дефлацията и да подкрепи крехкия икономически 
ръст в еврозоната. През последните няколко месеца ръководената от Марио Драги институция няколко пъти даваше 
сигнали за намеренията си да последва примера на Федералния резерв и централната банка на Великобритания и да 
приложи свое "количествено облекчаване".   
Излизането на ЕЦБ на финансовите пазари се очаква да доведе до  поевтиняване на еврото, да подпомогне износа и да 
стабилизира доверието в европейските пазари, като се повиши цената на акциите на европейските компании, пише EU 
Observer.   
Правомощието на ЕЦБ да изкупува държавните облигации беше оспорено в Съда на Европейския съюз от Германия 
заради подозрения, че подобни инструменти са извън мандата на финансовата институция. Миналата седмица обаче 
Съдът в Люксембург даде зелена светлина за прилагане на програмата, но предупреди, че подобна политика ще лиши 
ЕЦБ от правото да упражнява контрол върху бюджетите на държавите членки в рамките на тройката (заедно с 
Европейския съюз и Международния валутен фонд). 
Противоречието беше провокирано заради опасения, че ако ЕЦБ реши да се възползва от правомощието си да изкупува 
държавни облигации, това ще насърчи правителствата на страните с голям държавен дълг да харчат повече и да 
пренебрегнат европейските правила за бюджетна дисциплина. 
Все още не e оповестен размерът на програмата и какви точно книжа ще бъдат изкупувани. Вчера Bloomberg и The Wall 
Street Journal обявиха, че всеки месец банката ще купава държавни облигации в размер на 50 млрд. евро и програмата 
ще продължи до края на 2016 г. Все още обаче има вероятност да има промени в предложението, твърдят източниците 
на двете издания. Като един от тях е заявил, че покупките на облигации няма да започнат преди 1 март. Говорител на ЕЦБ 
отказва да коментира информацията пред двете медии. 
 
√ Рекорден брой сделки с бизнес имоти през 2014 г. 
Сгради и парцели за 239 млн. евро са сменили собственика си, което е връх за последните пет години 
Сделките с офиси, молове, хотели и парцели, обединявани от понятието бизнес имоти, достигнаха незапомнените в 
годините на кризата нива от 239 млн. евро през 2014 г. Това показват данните на консултантската компания Forton, 
партньор на Cushman&Wakefield за България и Македония. Подобни нива през последните пет години пазарът достигна 
само през 2011 г. заради една голяма транзакция - покупката на Mall of Sofia от Europa Capital срещу 108 млн. евро. Като 
брой продажби миналата година е върхова. 
Основната част от сделките са за проблемни активи - резултат от преструктуриране на дългове, предприето от банките 
или от самите собственици. Чисто инвестиционните продажби – на завършени и носещи доход от наеми сгради, са на 
обща стойност едва 84 млн. евро. Добрата новина на миналата година е, че започват да се връщат чуждите купувачи. 
С инвестиционна цел 
Няколко са по-големите сделки, които формираха инвестиционния пазар през годината, отбеляза изпълнителният 
директор на Forton Михаела Лашова. Тя посочи като по-значима сред тях покупката на хотел Kempinski в София от 
компания на Ветко Арабаджиев. Той бе продаден от наследниците на милионера Иван Зографски тази есен, като според 
източници, близки до сделката, цената е била около 42 млн. евро. Другата голяма хотелска покупка през годината - на 
хотел "Родина" от фирма на Людмил Стойков за 25 млн. лв., бе в графата на принудителните продажби заради дългове. 
Сред инвестиционните продажби през 2014 г. бяха и тези на две офис сгради в "Бизнес парк София", които бяха 
придобити от "ФНИ България" АДСИЦ за общо 7.2 млн. евро. 
Също миналата година се смени собствеността на офис сградата Europark малко след 4-и километър на бул. 
"Цариградско шосе". Продавач е австрийският фонд CA Immo, а купувач – фондът "Бернард инвестмънтс". Имотът е 
поредната офис сграда в портфолиото на дружеството, в което влизат още "Изток тауър" на столичния бул. "Г.М. 
Димитров", бизнес център Tetrix на бул. "Драган Цанков" и централата на козметичната компания Oriflame на колелото 
на 4-и километър. Когато излезе на имотния пазар през 2012 г., "Бернард инвестмънтс" бе собственост на френския 
инвеститор Никола Рене Колонна-Валевски, докато впоследствие мажоритарен собственик става регистрираното на 
остров Барбадос дружество "Софи кепитъл". 
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По-голямата част от изброените сделки са за офис сгради, което подкрепя прогнозата на Forton за нарастваща 
инвестиционна активност на пазара на офис площи. В основата е увеличаващото се търсене на площи под наем от IT и 
аутсорсинг бизнеса и стабилните наеми. За предходната година са отдадени общо 154 000 кв.м офиси при малко над 108 
000 кв.м година по-рано. 
Имоти с втори шанс 
Според Михаела Лашова освен заради възстановяването на наемния пазар на офиси търсенето на бизнес имоти расте и 
заради възможността за придобиване на активи с добро качество на ниски цени в други сегменти на пазара. 
Това обяснява сделките с търговски площи, при които чужди инвеститори влязоха като собственици в няколко мола. 
Първата подобна сделка се случи през пролетта, когато базираният в Лондон фонд Revetas Capital придоби City Center 
Sofia. Фондът взе дружеството, собственик на търговския център "Аурига", заедно със задълженията му към Уникредит 
банк Аустрия по договор за заем от 64 млн. евро. 
Също миналата година приключи сделка за мол "Галерия Пловдив", при която първоначалният инвеститор "Сиенит 
холдинг" излезе от проекта. В него той беше съдружник с фонда European Convergence Development Company и 
италианския Fereti Holding. Заради необслужван кредит миналата година управлението на пловдивския мол бе поето от 
Райфайзенбанк. Впоследствие тя прехвърли вземането си в размер на 47.77 млн. евро към дружеството "Алфа Младост 
девелопмент", зад което стоят гръцки инвеститори. По същата причина дружество, свързано с Уникредит Булбанк, 
придоби старозагорския "Парк мол" срещу 25.7 млн. лв. 
Раздвижване през годината имаше и около офис проекти, чието завършване се бавеше заради различни проблеми и 
трудна пазарна реализация. В края на август се смени собствеността на офис сградата SPS Tower до Bulgaria Mall, която бе 
собственост на компанията за фасадни конструкции "Кристиан Нейко". Имотът бе придобит от предприемача Спас 
Шопов, след като бе апортиран в дружеството "СПС тауър" и се очаква да излезе на наемния пазар след завършването си. 
Заради просрочие по кредит бизнес центърът XS Tower на околовръстното шосе до Резиденшъл парк София също смени 
собственика си. Имотът бе придобит от телекомуникационната компания "ИТА инженеринг" за собствени нужди. 
Интересна сделка се оформи и около проекта Blu Offices на бул. "Брюксел", който включва две офисни сгради и хотелска 
част. За имотите дълго време се търсеше нов собственик заради необслужвани задължения към "Ерсте груп Иморент 
България". Миналата година лизинговото дружество успя да намери купувач срещу 9 млн. евро – "Карол инвестмънтс". 
Инвестиционната компания придоби сградите и земята през дружеството "Брюксел 2014", в което те бяха апортирани 
миналия август. Според имотния регистър върху част от едната офис сграда вече е учредена нова ипотека в полза на 
софийската компания "Старконт". 
Тази година 
Прогнозата на Forton е, че и тази година пазарът на бизнес имоти ще е активен, но отново ще бъде движен главно от 
сделки за преструктуриране на задължения и инвестиции в незавършени и незаети сгради. Добрата новина е, че, макар и 
търсейки основно подценени активи, през миналата година на него започнаха да се завръщат чуждите инвеститори. 
Тенденция, която от Forton очакват да продължи и през 2015 г. 
Сделки от последните месеци 
Комплексът Blu Offices на бул. "Брюксел" бе придобит от "Карол инвестмънт" 
Офис сградата Europark на бул. "Цариградско шосе" бе купена от "Бернард инвестмънтс" 
Мол "Галерия Пловдив" вече е под контрол на гръцки инвеститори 
Покупката на хотел Kempinski от Ветко Арабаджиев е най-голямата сделка за годината 
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√ Цената на златото достигна 5-месечен връх 
Котировките преминаха границата от 1300 долара 
Цената на златото премина границата от 1300 долара за тройунция за пръв път от август на фона на очакванията, че 
слабият глобален икономически растеж ще доведе до въвеждане на нови стимули от страна на централните банки. 
Повишеното търсене на сигурни активи е водело до най-бързото покачване на инвестициите в обезпечените със злато 
фондове от три години насам, а залозите за поскъпване на метала са най-високите си нива от пет месеца, отбелязва 
Bloomberg. 
Промяна на тенденциите  
Между декември 2008 и юни 2011 г. благородният метал поскъпна със 70% като реакция на решението на Федералния 
резерв да започне мащабно печатане на пари, за да стимулира икономическото възстановяване. През последните две 
години частичното затягане на паричната политика на Фед и повишеният апетит към риск на инвеститорите доведоха до 
спад на търсенето на злато, като през 2013 г. цената му се срина с 28% и остана под натиск през цялата 2014 г. 
Очакванията Европейската централна банка да започне своя програма за количествено облекчаване, а властите в Япония, 
Китай и други азиатски страни да въведат нови мерки срещу забавянето на икономическия растеж отново връщат 
интереса към активи като златото, които предлагат защита срещу обезценяване. Същевременно силният долар, сривът в 
цените на суровините и слабостта на повечето големи икономики по света увеличават спекулациите, че Фед ще забави 
по-нататъшното затягане на паричната си политика чрез повишаване на лихвените нива. 
По време на търговията на Лондонската борса за метали в сряда златото с незабавна доставка поскъпна с 0.6% до 
1303.63 долара за тройунция. Фючърсите с доставка през февруари на Comex борсата в Ню Йорк напреднаха с 0.4% до 
1299.70 долара. През миналата седмица златото поскъпна с 4.7%, тъй като инвеститорите потърсиха убежище от 
нестабилността на валутните пазари, причинена от решението на Швейцарската централна банка да освободи курса на 
франка. От началото на годината цената на метала е нараснала с 9.8%. 
Залози за поскъпване  
"Капиталите се преориентират към сигурни активи като златото. В момента пазарът е залят от новини, които подкрепят 
цените на метала – очаквания за слаб глобален икономически растеж, несигурност около политиката на ЕЦБ и въвеждане 
на нови стимули по цял свят", коментира пред Bloomberg Марк То, главен анализатор в Wing Fung Financial Group. 
През първите три търговски сесии през тази седмица инвеститорите са купили 37.9 тона злато чрез обезпечени борсово 
търгувани активи, което е най-бързият ръст от 2011 г. В момента този тип инвестиции възлизат на 1633.5 тона, което е 
най-високото ниво от ноември. В началото на януари те бяха спаднали до шестгодишно дъно. 
Анализаторите са разделени в прогнозите си за цените на златото. Експертите от Goldman Sachs и Societe Generale 
очакват цената да пада, като френската банка дори прогнозира цени от 1000 долара до края на годината. Standard 
Chartered от своя страна обаче очаква поскъпване до 1320 долара през четвъртото тримесечие. 
 
√ Новото в технологичната схема по "Иновации и конкурентоспособност" 
За тази година по нея има заложени 150 млн. евро, като проекти ще се приемат три пъти 
Любимата схема за финансиране на бизнеса за технологична модернизация отново е заложена в новия програмен 
период 2014 - 2020 г. в програмата "Иновации и конкурентоспособност", но вече като схема "Подобряване на 
производствения капацитет на МСП". Приликите с предишната схема са много, така че фирмите няма да изпитат 
затруднения в подготовката за кандидатстване. За 2015 г. по схемата има заложени средства от 150 млн. евро, като 
проекти по нея ще се приемат три пъти. Няма промяна във възможността да се кандидатства за финансиране на 
дългосрочни материални и нематериални активи. Но какви са разликите, които бизнесът трябва да има предвид: 
Големите предприятия са изключени от финансиране по схемата 
В новия програмен период модернизиране на производствата по познатата схема ще бъде предназначено само за 
микро-, малки и средни предприятия. Схемата е включена в програмата в приоритетна ос 2 "Предприемачество и 
капацитет за растеж на МСП", която е подготвена в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП. Така 
че в новия програмен период големите предприятия ще имат възможност за дейности за технологична модернизация в 
схемите, предвидени за иновации и за енергийна ефективност. 
По-малко безвъзмездна помощ за свързани предприятия в новия програмен период 
Европейските регламенти наложиха промени в тавана за минималната помощ, която могат да получат МСП в новия 
програмен период. Досега прагът беше 200 хил. евро за едно малко или средно предприятие, което кандидатства по 
дадена схема за грант. От 2014 до 2020 г. вече т.нар. правило de minimis (минимална помощ) е променено на 200 хил. 
евро за предприятието, което кандидатства, плюс всички свързани с него фирми. Това означава, че компании, които са 
свързани на холдингов принцип или по линия на собственост, трябва да направят своя разчет по различен начин за 
инвестициите, които искат да финансират с грант за целия програмен период. 
Трябва да се има предвид, че правилото за инвестиции в режим de minimis се отнася за период от 3 последователни 
финансови години. 
Секторен подход 
Схемата "Подобряване на производствения капацитет на МСП" ще има три приема през 2015 г., като за всеки от тях ще 
има отделени средства по подбрани сектори, които трябва да бъдат стимулирани. Те са категоризирани като 
нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични. Кои ще бъдат конкретните сектори на икономиката и 
как те ще бъдат разположени в рамките на трите приема през годината ще можем да разберем, когато се обявят 
насоките за кандидатстване по процедурата за обществено обсъждане. Все още не е решено дали всеки прием ще бъде 
за определени сектори, или ще има квотен принцип за определените категории. 
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Стимулиране на регионите, които имат нужда от развитие 
В новата програма "Иновации и конкурентоспособност" се въвежда нов "регионален" принцип за размера на 
безвъзмездната помощ на база на приетата от Европейския съюз Карта на регионалните помощи за периода 2014 - 2020 
г. Съгласно промените фирмите от Югозападния регион ще получат по-малък размер на помощ по програмата, като 
праговете са 25% безвъзмездна помощ за големи предприятия с възможност за увеличение до 35% за средни 
предприятия и до 45% за микро- и малки фирми. Причината за промяната е, че Югозападният регион включва София, а 
столичните икономически данни създават много различна представа за целия регион като представяне. Регионът 
включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. За останалите 5 района на планиране условията 
остават непроменени - 50% грант за големи предприятия с възможност за допълнителни 10% увеличение за средни 
предприятия (до 60%) и 20% увеличение за микро- и малки предприятия (до 70%). 
Кога ще започне кандидатстването 
Индикативната годишна програма казва, че още през януари ще бъде обявена новата схема "Подобряване на 
производствения капацитет на МСП". За съжаление това няма да се случи. Вече има промяна в индикативната програма 
за март. На този етап първото условие е изпълнено - Споразумението за партньорство на България, очертаващо помощта 
от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., е изменено на 7 януари 2015 г., за да е 
координирано с програмата "Иновации и конкурентоспособност". Това дава възможност ОП "Иновации и 
конкурентоспособност" да бъде одобрена от Европейската комисия не по-късно от март. По официални изявления от 
икономическия министър Божидар Лукарски програмата ще бъде одобрена през февруари. Това значи, че насоките за 
кандидатстване ще бъдат публикувани тогава за обществено обсъждане и самата схема ще бъде пусната за прием през 
март. 
Какво друго чакаме от програмата за бизнеса 
В индикативната годишна програма са заложени още две схеми, които ще бъдат обявени през 2015 г. "Подкрепа за 
иновации в предприятията", която е с бюджет 40 млн. евро, ще бъде отворена през септември, а схемата "Енергийна 
ефективност в МСП" ще бъде обявена през декември с бюджет 50 млн. евро. 
 
Вестник Сега 
 
√ Проблемните кредити ще наближат 21% заради КТБ 
Икономиката ни ще расте повече от очакваното, смятат банкери  
Лошите и преструктурираните кредити в България тази година ще достигнат 20.7%, сочи прогнозата на УниКредит за 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ), представена вчера на конференцията Euromoney във Виена. През 2014 г. те са били 
18.9%, става ясно от анализа на банката. Ръстът обаче ще е следствие от фалита на КТБ, а не от реално влошаване на 
съотношението между редовни и необслужвани кредити. 
Според Джани Франко Папа, заместник генерален мениджър на УниКредит, ръстът на проблемните кредити е 
вследствие на преизчисления заради изваждането на данните за КТБ от статистиката. Сега Централната ви банка е по-
прецизна в оценките на проблемните кредити, обясни той, като допълни, че нарастването на лошите кредити е вид 
прочистване на системата. Самите банки също са станали по-стриктни след случилото се с КТБ, смятат експерти. 
На практика през 2015 г. страната ни ще се нареди на 4-то място по проблемни заеми в ЦИЕ след Украйна с 34%, Сърбия с 
23% и Русия с 21%. Според Папа обаче, като се изключи ефектът "КТБ", нивото на лошите кредити у нас е напълно 
съпоставимо с останалите страни от ЦИЕ. Преди да бъде поставена под специален надзор, банката на Цветан Василев 
рапортуваше изключително нисък процент на просрочените вземания в отчетите си към БНБ. Миналия месец за първи 
път централната ни банка обяви статистика за банковата система (за ноември), в която не фигурираше КТБ заради 
отнемането на лиценза й. 
Допълнително влошаване на картината може да се получи през следващите години заради предстоящите проверки на 
балансите на българските банки от външни консултанти. Ако те приложат особено високи критерии за оценка, може  да 
се окаже, че нивата на необслужваните заеми са още по-високи. В някои страни от еврозоната такива проверки са довели 
до корекция на дела на лошите кредити нагоре с 18%. 
Големите европейски банки дават оптимистични прогнози за българската икономика за 2015 г., стана ясно на форума във 
Виена. УниКредит очаква ръст от 1.5%. Райфайзен - 1.2%, а собственикът на ДСК - OTП - 1.7%. В същото време нашето 
финансово министерство залага само 0.8%. 
Очакванията на икономистите на УниКредит са през 2015 г. кредитирането да нарасне слабо с 0.8%, а при депозитите 
отново да има увеличение, но със затихващи темпове. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Одобриха проект на закон за енергийната ефективност 
Големите предприятия ще се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на 4 години 
София. Правителството одобри проект на закон за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с 
транспонирането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Една от мерките пък е задължението на 
всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне един път на четири години, информират от 
пресцентъра на Министерски съвет.  
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Със законопроекта се регламентира начинът за определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За 
подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при 
крайното потребление на енергия, която ще се разпредели като индивидуални цели между: 
-крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, търговците с издадена лицензия за дейността „търговия с 
електрическа енергия", които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно; 
-топлопреносните предприятия и доставчиците на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни 
клиенти повече от 75 GWh годишно; 
-крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 8 млн. нормални 
кубически метра годишно; 
-търговците с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно – с 
изключение на горивата за транспортни цели; 
-търговците с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно.  
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. Очаква се тази промяна да съдейства за намаляване 
на административната тежест пред бизнеса. 
Предвидена е възможност за изпълнение на индивидуалните цели задължените лица да правят вноски във Фонд 
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или в други финансови посредници, с които да се финансират 
мерки за повишаване на енергийната ефективност. Размерът на вноските се определя по специална методика, 
разработена от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и утвърдена от министъра на 
енергетиката. 
За въвеждането на разпоредби от Директива 2012/27/ЕС със законопроекта се предлагат също изменения и допълнения 
в Закона за енергетиката. Те са насочени към гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на 
потребителите на енергийни услуги. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Нова мярка срещу изтичане на мозъци: Безплатно висше, ако работиш 5 г. в България 
Македония спря да признава БГ дипломите  
Студентите с приоритетни специалности, като медицина и инженерни науки, да учат висше без пари срещу ангажимент 
да останат да работят в България. Такава мярка срещу изтичане на мозъци лансира вчера образователният министър 
проф. Тодор Танев по време на заседание на образователната комисия в парламента. 
Идеята е студентите в приоритетните за страната специалности да получават държавни стипендии, които да покриват 
таксите им за обучение по време на цялото следване. Танев допълни, че това може да се случи срещу ангажимент от 
страна на завършилите вече висшисти да останат да работят в България за 5 г. или за срок, който депутатите решат. Той 
уточни, че ако те не спазят уговорката за реализация в родината си, ще трябва да върнат парите за обучението си. 
Македония вече не признава българските дипломи 
това съобщи депутатът от Патриотичния фронт Милен Михов. В навечерието на новата година Македония е въвела 
поправка, съгласно която висшето образование на дадена група държави да не се признава. Сред тях са България и 
Румъния. Така македонските студенти, завършили тук, ще трябва да се явяват на изпит в родината си, за да легализират 
българските си дипломи. 
Да има национални критерии, по които да се отсяват бъдещите доктори, доценти и професори, предложи още 
просветният министър. Той допълни, че тепърва ще се обсъжда механизмът, по който ще се следи дали тези критерии се 
спазват при присъждането на научни звания. Като приоритет в своето управление той представи и борбата с дрогата в 
училищата. Министърът допълни, че на първо място е най-важно децата да бъдат здрави. 
В същото време вчера консултантска фирма в образованието обяви, че ограничителните квоти за чужди студенти в 
британските университети падат от тази година. Английските вузове винаги са имали ограничения в бройката за прием 
на местни и европейски студенти. Това съобщи вчера Благовеста Евтимова от консултантска къща за образование в 
чужбина. Друга новост е, че някои британски университети вече 
приемат кандидатите, които са си харесали, още преди да са взели диплома 
Досега приемът беше условен, като от университетите имаха изисквания от дванадесетокласниците да изкарат 
определена оценка на матурата и ако зрелостниците не отговорят на очакванията, в крайна сметка не са приети. 
Британското правителство предвижда да бъде въведена възможността за студентско кредитиране и за магистратури от 
учебната 2016-2017 г., съобщи още Благовеста Евтимова.  
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√ С нов закон: Запазват кресло за министър на европарите във всеки кабинет 
Томислав Дончев готов с текстовете, гласуват ги в НС напролет 
В състава на всеки кабинет задължително да има министър или вицепремиер, който да отговаря за фондовете от ЕС. Това 
предвижда проектът на специален закон за управление на евросредствата, с който „Монитор” разполага. Идеята за 
изготвянето на изрични законодателни текстове за парите от Брюксел беше лансирана от вицепремиера Томислав 
Дончев както по време на първия му мандат, така и в края на миналата година. Той вече е готов с черновата, като тя е 
изпратена и на членовете на комисията за контрол на еврофондовете в НС. Пред депутатите в комисията вчера Дончев 
обясни, че ЩЕ ВЪЗЛОЖИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НА БАН и на няколко университета да изчетат текстовете и да кажат мнението си, 
за да бъдат максимално изпипани. Той коментира, че се надява проектозаконът да влезе в пленарна зала през пролетта. 
В него се предвижда ресорният министър да отговаря за цялостната координация на системата за управление на 
средствата от ЕС. Той ще ръководи изготвянето и преговорите по Споразумението за партньорство и по оперативните 
програми за съответния програмен период с Европейската комисия. 
Стиковането на мерките за изпълнение на правителствената политика в областта на управление на средствата от ЕС пък 
ще се ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ, който ще се създаде към Министерския съвет, както и от орган за 
координиране на борбата с правонарушенията, които засягат финансовите интереси на ЕС. Дейността на съвета ще се 
подпомага оперативно от централно координационно звено. 
Вицепремиерът Дончев коментира, че една от целите на закона е да има устойчивост на системата за усвояване на 
еврофондовете и тя да не зависи от политическите настроения. В проектозакона е записано още, че решенията на 
одитния орган спрямо бенефициентите ще могат да се обжалват по реда на Административния процесуален кодекс. По 
този начин ще се улесни редът, по който могат да се оспорват решения за финансови корекции. 
Дончев анонсира още, че се обмисля оптимизация на необходимите документи за кандидатстване, както и 
електронизация на процедурата, в който процес да влязат и програмите за рибарство и за развитие на селските райони. 
В новия закон е заложено и създаване на съвет на управляващите органи и контролните звена към ресорния член на 
кабинета. Съставът му ще се определя с негова заповед. В него ще се осъществяват обмен на информация, координация 
и сътрудничество за повишаване ефективността на контрола и подобряване на управлението на средствата от ЕС. 
 
Вестник Класа 
 
√ Евро за долар – все по-вероятен сценарий за 2015 г. 
Миналата седмица бе белязана от едно паметно събитие в историята на общата европейска валута. На 14 януари 
стойността на еврото се понижи до 1,17 долара  нивото, на което еврото бе въведено на 1 януари 1999 година. Ако се 
върнем в онези дни, прохождащата валута бързо отслабна, за да достигне паритет с долара в началото на 2000 г. и да 
потъне до ниво от 0,83 цента през октомври същата година. Рязкото понижаване на стойността на еврото не бе удобно за 
никого: Европейската централна банка (ЕЦБ) се безпокоеше за инфлацията, идваща от повишаващите се цени на вноса; 
други страни се тревожеха за намаляващата си конкурентоспособност. Затова големите централни банки по света 
предприеха програма за координирана интервенция с цел да се спре пропадането на единната валута, пише в свой 
анализ The Economist, цитирано от БТА. 
Този път чувствителното поевтиняване на еврото е по-постепенно, но по всяка вероятност ще се окаже и по-трайно. 
Достигането на паритет с долара тази година изглежда доста правдоподобен сценарий. 
И политиката, и икономиката подкопават единната валута 
Непосредствената заплаха е политическа  несигурността за последиците от изборите в Гърция на 25 януари. Вредите от 
евентуалното излизане на тази страна от еврозоната, макар и по-малки, отколкото биха били през 2012 година, ще са все 
така огромни. Към момента такова събитие като че ли е малко вероятно. Сириза, крайнолявата партия, която изглежда 
ще спечели най-много места в парламента, заявява твърдо, че иска Гърция да остане в еврозоната (така както и едно 
много голямо мнозинство от гърците). Откъм германското правителство се чуват много гласове, които успокояват, че 
еврото е неприкосновено. Рисковете от ненадейно излизане обаче са дискомфортно 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 є 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. 
По-важни са икономическите основи и да бъде даден политически отговор, внушаващ доверие. Настъпи дефлация 
(цените в еврозоната се понижиха с 0,2% през годината до декември) и предвид факта, чегерманската икономика е 
колеблива 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. Програмата на ЕЦБ за изкупуване на държавни облигации в еврозоната ще бъде обявена 
днес. 
На 14 януари Съдът на ЕС постанови в предварително решение, 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. 
Количественото облекчаване може да започне преди края на месеца 



22 

 

 

В САЩ количествените облекчения помогнаха за повишаване на цените на акциите и свали цената на кредитите за 
компаниите. Предвид недостатъчната развитост на капиталовите пазари в Европа, основният начин, по който 
количествените облекчения вероятно ще прогони дефлацията, е чрез отслабване на еврото. Вносът ще струва повече, а 
износът  и икономиката  ще получат едно рамо. 
Ще е по-добре със, отколкото без тези облекчения, както за Европа, така и за останалия свят. Всички ще спечелят, ако 
еврозоната избегне повторното си изпадане в криза, посочват от The Economist. 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 є да увеличи инвестициите у дома, излишъкът на еврозоната по текущата сметка скочи 
до 2,5% от нейния брутен вътрешен продукт (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. На даден етап слабостта на единната валута ще 
предизвика напрежение с други, по-специално с американците. 
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 време на 
кризата те винаги правеха просто толкова, колкото бе необходимо за предотвратяване на катастрофата, но не и 
достатъчно, за да бъде избегната дефлацията и стагнацията. 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. 
 
investor.bg 
 
√ Даниела Петкова: В УПФ са най-добре управляваните пари в държавата 
Реалната доходност на всички УПФ от 2002 г. до края на 2014 г. е 0,5% на година, подчерта изпълнителният 
директор на ПОК „Доверие“ 
Парите в универсалните пенсионни фондове (УПФ) са най-добре управляваните пари в държавата, заяви Даниела 
Петкова, изпълнителен директор на ПОК „Доверие“, по време на парламентарната Комисия по труда, социалната и 
демографската политика. 
Тя обърна внимание, че реалната доходност на всички УПФ от 2002 г. до края на 2014 г. включително е положителна и е 
0,5% на година, а не изобщо (досега цифрата се цитираше, без да се уточнява периодът – бел. ред.) 
Универсалните пенсионни фондове са съгласни да намалят таксите за управление на активи, стига това да бъде прието в 
закона, стана ясно по време на парламентарната социална комисия. 
„Имаме готовност да понижим таксите, но нямаме право“, каза Даниела Петкова. Тя обаче допълни, че са необходими 
комплексни мерки за повишаване на доходността, а не само мярка като понижаване на таксите за управление. 
По-рано Ангел Джалъзов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление 
„Осигурителен надзор“, заяви, че преди години още е имало предложение на КФН таксите да бъдат понижени с 40%, но 
този проект не е бил придвижен. 
По думите му точно сега трябва да се направи това понижение на таксите, защото активите на УПФ растат и ще надвишат 
25 млрд. лв. до 2024 г. 
Предложението е понижението да става плавно за период от около 4 години. 
В момента активите на УПФ са общо 8 млрд. лв., като 1,3 млрд. лв. са от доходност в резултат на инвестициите на УПФ, 
каза Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.  
Той заяви, че асоциацията ще предложи законодателни промени, свързани с решения за иновации, за развитие на УПФ, 
подобряване на инвестиционната дейност, включително намаляване на таксите, нови гаранционни механизми за 
осигурените лица, за въвеждане на мултифондовете и други. Подробности не бяха разкрити, но документите са 
предоставени на парламентарната социална комисия. 
От асоциацията остават на позиция, че промяната за прехвърлянето на вноски от пенсионните фондове в НОИ трябва да 
се подложи на широк обществен дебат и задължително да се преразгледа. 
За последните четири години Комисията за финансов надзор (КФН) регистрира увеличение на наказанията за 
пенсионните дружества за инвестиране в свързани фирми*. Това каза заместник-председателят на Комисията Ангел 
Джалъзов. Той посочи, че от години КФН настоява за разширяване на дефиницията за инвестиции в свързани лица. 
Джалъзов цитира статистика, според която за последните четири години са наложени 44 наказания при общо 61 
наказания от съществуването на комисията от 2003 година година досега. 
В момента законът забранява инвестиции в свързани лица. 
 
√ Подготвя се цялостна стратегия за насърчаване на инвестициите 
Позиционирането на България като желана дестинация за трайно установяване на инвестициите е основна цел  
Българската агенция за инвестиции подготвя цялостна стратегия за развитие и насърчаване на инвестициите в страната. 
Това обяви новият изпълнителен директор на Агенцията Стамен Янев, цитиран от БТА. 
Днес той прие поста от предишния ръководител на БАИ Светослав Младенов. Янев беше определен за изпълнителен 
директор на Агенцията със заповед на министъра на икономиката Божидар Лукарски, съгласувана с премиера Бойко 
Борисов вчера. 
Основната цел ще бъде позиционирането на България като желана дестинация за трайно установяване на инвестициите. 
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В подготовката на проектодокумента ще участват представители на неправителствени организации, бизнеса и 
държавата. Стратегията ще бъде съобразена с управленската програма на правителството. 
В Агенцията има инвестиционни проекти, които чакат за издаване на сертификат. В тази връзка от БАИ посочиха 
необходимостта НС спешно да приеме необходимите технически промени в Закона за насърчаване на инвестициите, 
чрез които българското законодателство да се синхронизира с европейското. 
"Законът за насърчаване на инвестициите се нуждае от някои корекции, за да се предвидят, ако е необходимо, и 
допълнителни мерки за стимулиране на инвеститорите", допълни Стамен Янев. 
Новото ръководство на БАИ и заместник-министърът на икономиката не се ангажираха с конкретен процент на ръста на 
инвестициите, който се залага като цел за тази година и го обвързаха с очакванията за икономически ръст в ЕС и в 
частност в България. 
Като основна цел в работата си Янев посочи позиционирането на България като позната и предпочитана дестинация за 
инвеститорите - най-вече в сферата на икономиката с висока добавена стойност - високи технологии, иновациите. 
Министерството на икономиката държи на инвестициите, свързани основно с разработването на приоритетните 
индустриални компоненти - не само високите технологии, но и хранителната и леката промишленост. 
 
√ Законът за еврофондовете е на финалната права 
Системата на управление на европарите няма да се променя, но бенефициентите ще могат да обжалват решения 
на Управляващите и Одитните органи по реда на АПК 
Законът за управление на средствата от Европейския съюз (ЕС) е на практика готов. Текстовете ще бъдат още веднъж 
съгласувани с отговорните ведомства, както и със специалисти в юридическата сфера от БАН и университетите, преди да 
бъде предложен за обществено обсъждане. 
Това съобщи пред депутатите от парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за еврофондовете и икономическата политика. 
Припомняме, че подготовката и приемането на такъв закон бяха замислени още по време на предишното правителство 
на Бойко Борисов. Заради смяната на властта обаче работата по законопроекта беше “замразена” и потръгна отново към 
края на миналата година по идея на вицепремиера в служебното правителство на Георги Близнашки Илияна Цанова. 
Ангажиментът и на Цанова, и на новото правителство на Борисов беше текстовете да са готови до края на януари и да 
минат обществено обсъждане. Според Дончев законопроектът може да влезе за обсъждане от Народното събрание през 
пролетта. 
Текстовете не предвиждат промяна на системата на управление на европейските пари, тъй като няма време за това. В 
него обаче се регламентират ясно правата и задълженията на всички участници в системата и се дава възможност на 
бенефициентите да обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс решения на Управляващите и Одитните 
органи, обясни Дончев. 
Другата новост е, че новата Програма за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство (2014-
2020 г.) ще бъдат обхванати от системата ИСУН 2020. Новите й функционалности, свързани с пълното електронизиране на 
процеса по усвояване на европейските пари – от кандидатстването до отчитането, са все още в процес на разработване. 
Що се отнася до новия Закон за обществените поръчки, вицепремиерът обясни, че тече работата и по него. Дончев 
припомни, че България е длъжна до 1 януари 2016 г. да въведе новата европейска директива за обществените поръчки и 
допълни, че амбицията е страната ни да спази този срок. 
Агенцията за обществени поръчки работи по текстовете, поискани са и предложенията на всички заинтересовани от 
процеса – социални партньори, съсловни организации, общините и т. н. Предстои да бъде сформирана и официалната 
работна група, която да подготви окончателния вариант на Закона. 
Томислав Дончев потвърди, че през тази година трябва да усвоим над 2,3 млрд. евро (около 4,5 млрд. лева) от стария 
програмен период 2007-2013 г. по правилото N+2, за да не загубим средства. Отделно са планирани да стартират схеми 
за над 6 млрд. лева по новите оперативни програми. 
През февруари одитният комитет на старата оперативна програма “Регионално развитие” ще одобри приетата от 
България финансова корекция, за да бъдат отблокирани парите по двете спрени оси на програмата – за туризъм и 
градско развитие. В тази връзка засегнатите общини получиха безлихвени заеми от правителството, за да се разплащат с 
инвеститорите. 
Правителството прие в края на миналата година финансова корекция по "Регионално развитие" в размер на близо 133 
млн. лева, от които 110 млн. са плоска корекция, а останалите – индивидуални на отделните бенефициенти, поясни днес 
Дончев. Той допълни, че тези пари на практика се връщат в програмата и предстои Комитетът по наблюдение да реши по 
кои оси и проекти да се разпределят. 
Продължават и дебатите с Еврокомисията по новите програми “Региони в растеж” и “Околна среда” заради 
финансирането на малките общини по първата програма и бенефициентите по отношение реализацията на водните 
проекти по втората програма. Все още не са изпратени и текстовете на новата Програма за развитие на селските райони, 
по която ЕК имаше над 450 коментара. 
Одобрението на Комисията не се очаква преди средата на годината. Забележките на Брюксел по Програмата за морско 
дело и рибарство пък са пристигнали буквално преди дни и се работи по отстраняването на нередностите. 
 


