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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
 
TV 7 
 
√ Реформа не се прави с ръст на данъци и осигуровки 
Трябва да се подобри събираемостта и да се стимулира икономиката, казва Васил Велев 
Пенсионна реформа не се прави с вдигане на данъците и осигуровките. Това ще доведе допълнителна стагнация на 
пазара на труда. Вместо това трябва да насочим усилията към ръст на икономиката, ръст на заетостта, увеличаване на 
събираемостта на осигуровките и намаляване на преразходите в системата, коментира в студиото на "Добро утро, 
България!" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Той подчерта, че месец-два ръст във възрастта за пенсиониране е твърде плавен ръст, който ни отдалечава от търсения 
резултат. 
Велев призова политиците да спазват предизборните си обещания и да не вдигат данъци и осигуровки, защото нямат 
мандат за това от българските граждани. Вместо това да се премине към решаване на истинските проблеми в системата 
какъвто са например многото инвалидни пенсии. 
 
Българско национално радио 
 
√ Васил Велев: Увеличаването на осигуровките е стъпка към сивия сектор 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обясни в предаването "Нещо повече" 
какви са мотивите на работодателите да се обявят срещу вдигането на осигуровките.  
Данък труд не е нисък у нас и не това е причината за дефицита, няма причина той да се увеличава. Проблемът е, че малко 
хора плащат осигуровки. Не се събират от тези, които ги дължат. Думата тук е сив сектор. В сивата икономика сме сред 
челниците, макар и в последните години тя да намалява. Увеличаването на осигуровките е точно стъпка към сивия 
сектор. При пенсионната реформа трябва да се обърне по-голямо внимание и върху пилеенето на средства. По данни на 
статистиката, 56 години е средната възраст на пенсиониране у нас. В същото време продължителността на времето на 
получаване на пенсии се е качила на 21 години. Увеличила се с 5 години. Това е много хубаво, но срещу това няма 
съответните трудещи се. Така се увеличава дефицитът в НОИ. И като се увеличава, да го запушим с вдигане на 
осигуровките.  
Велев отново повтори, че Тристранният съвет вече месеци не заседава, а Съветът за икономически растеж не се събирал 
от години.  
Реалната работа, която се извършва в тези форми на диалог, отсъства. Нещо повече, бяхме свидетели на споразумение 
между правителство и синдикати зад гърба на работодателите. 
 
faktor.bg 
 
√ Политиците да спазват обещания си и да не вдигат данъци и осигуровки, призова Васил Велев 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал поиска насочване на усилията към събирането на осигуровките 
и ръст на икономиката 
Политиците да спазват предизборните си обещания и да не вдигат данъци и осигуровки, защото нямат мандат за това от 
българските граждани. Вместо това да се премине към решаване на истинските проблеми в системата какъвто са 
например многото инвалидни пенсии. За това призова председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев в ефира на ТВ7. 
„Пенсионна реформа не се прави с вдигане на данъците и осигуровките. Това ще доведе допълнителна стагнация на 
пазара на труда. Вместо това трябва да насочим усилията към ръст на икономиката, ръст на заетостта, увеличаване на 
събираемостта на осигуровките и намаляване на преразходите в системата, заяви Велев. Той подчерта, че месец-два ръст 
във възрастта за пенсиониране е твърде плавен ръст, който ни отдалечава от търсения резултат. 
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Свободен народ 
 
√ КАКВИ СА МОТИВИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА СЕ ОБЯВЯТ СРЕЩУ ВДИГАНЕТО НА ОСИГУРОВКИТЕ 
Тристранният съвет вече месеци не заседава, а Съветът за икономически растеж не се събирал от години 
Председателят на АИКБ Васил Велев обясни в предаването "Нещо повече" какви са мотивите на работодателите да се 
обявят срещу вдигането на осигуровките.  
Данък труд не е нисък у нас и не това е причината за дефицита, няма причина той да се увеличава. Проблемът е, че малко 
хора плащат осигуровки. Не се събират от тези, които ги дължат. Думата тук е сив сектор. В сивата икономика сме сред 
челниците, макар и в последните години тя да намалява. Увеличаването на осигуровките е точно стъпка към сивия 
сектор. При пенсионната реформа трябва да се обърне по-голямо внимание и върху пилеенето на средства. По данни на 
статистиката, 56 години е средната възраст на пенсиониране у нас. В същото време продължителността на времето на 
получаване на пенсии се е качила на 21 години. Увеличила се с 5 години. Това е много хубаво, но срещу това няма 
съответните трудещи се. Така се увеличава дефицитът в НОИ. И като се увеличава, да го запушим с вдигане на 
осигуровките. 
Велев отново повтори, че Тристранният съвет вече месеци не заседава, а Съветът за икономически растеж не се събирал 
от години.  
Реалната работа, която се извършва в тези форми на диалог, отсъства. Нещо повече, бяхме свидетели на споразумение 
между правителство и синдикати зад гърба на работодателите. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Втори тур на преговори за пенсионната реформа 
Втори тур преговори в социалното министерство за пенсионната реформа. И днес министър Калфин ще обсъди с 
депутати и социални партньори как ще се пенсионираме и осигуряваме след март, съобщава Нова ТВ. 
На първата среща социалният министър се обяви "за" поетапното увеличавне на вноските за пенсии и безработица до 
2027-ма година. 
Идеята е през година осигуровката за пенсия да се увеличава с 0,5%, а тази за безработица с 0,2 на сто. 
Предложението за повишаване на осигурителната тежест срещна сериозния отпор на бизнеса. Оттам дори заплашиха със 
съкращения, ако идеите станат факт. Според министър Калфин обаче мярката е наложителна, за да се гарантират по-
високи пенсии в бъдеще. 
 
√ Проверяват малките фирми за трудови договори и осигуровки 
Масирани проверки в малки и средни предприятия за работници без сключени трудови договори е включила в годишния 
си план Главната инспекция по труда, съобщиха от ведомството. Ще се проверява и дали работодателите не са сключили 
договори за минимално заплащане, а дават пари на ръка допълнително. 
Тази мярка цели да се ограничи сивата икономика, обясниха от главната инспекция. 
Проверките ще включват и нарушаване на договореното работно време. Едно от най-честите нарушения, които прави 
бизнесът, е назначаването на хора на 4-часов работен ден, а работа на пълен. 
Засилено внимание ще бъде обърнато и на компании, които бавят заплатите, обясниха още от ГИТ. През миналата 
година след намеса на инспекцията са били изплатени забавени заплати на стойност над 49 млн. лв., отчетоха от 
ведомството. 
Трудовите инспектори ще дебнат и за незаконно наемане на чужденци. 
Причината са засилената бежанска вълна и сигнали за наемане на нелегални чужденци, които нямат разрешително за 
пребиваване в страната. 
Инспекцията ще прави и извънредни кампании при установяване на нередности в повече от едно предприятие в 
определен бранш. 
Миналата година е имало 3 такива кампании. Те бяха насочени към безопасността в мините заради опасността от 
наводнения, заводите за боеприпаси след взрива в Горни Лом и в строителството. Проверките на заводите за взривове 
ще продължат и през 2015 г., като вместо веднъж годишно щели да бъдат проверявани по два пъти. 
През 2015 г. засилено ще бъдат проверявани и фирми, в които през миналата година е имало много злополуки на 
работното място, обясниха от ГИТ. 
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√ Започна изплащането на близо 950 млн. лв. субсидии на фермерите 
От днес Държавен фонд „Земеделие” започна изплащането на 949 млн. лева на 94 000 кандидати по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП), съобщиха от Министерството на земеделието и храните. 
За 2014 година общият бюджет за подпомагане по Схемата е в размер на 1 051 млн. лв. Финансовият пакет, следваше да 
се разпредели на декларираните за подпомагане от земеделските стопани площи, които са 3 845 735.44 ха. Заявените за 
подпомагане през 2014 година площи са повече, в сравнение с първоначално посочената от страната ни селскостопанска 
площ от 3 492 383 ха, посочени в Решение С(2007)2241 от 31 май 2007 г. на Европейската комисия. 
С оглед на това определената ставка по СЕПП от 300.96 лв/ха, бе необходимо да се намали на 270.51 лв./ха или 
приблизително 27 лв. на декар, за да не се надхвърли определеният за страната ни бюджет. 
За първи път през 2014 година, освен за СЕПП, всеки стопанин ще има възможност по Схемата за преразпределително 
плащане, да получи допълнителна субсидия за първите 300 дка. Общият бюджет, който предстои да се изплати е в 
размер около 100 млн. лева. 
Преразпределителното плащане, както и субсидиите по СЕПП за площи в добро земеделско състояние, ще бъдат 
разплатени на земеделските производители през месец март. 
 
Вестник Труд 
 
√ Депозитите от КТБ се върнаха в банките 
Парите, изплатени по гарантираните влогове в КТБ, са останали в банковата система. Така към края на декември 
спестяванията на домакинствата възлизат на 39,26 млрд. лв., показват последните данни на БНБ. 
През ноември беше отчетен рязък спад на депозитите на населението заради изключването на КТБ от статистиката на 
централната банка. Тогава общата сума по влоговете на граждани спадна на 35,54 млрд. лв. На 4 декември обаче започна 
изплащането на гарантираните депозити и по данни на Фонда за гарантиране на влоговете в банките вложителите в КТБ 
вече са получили 3,4 млрд. лв. В резултат сумата на домакинските депозити през декември отново се е доближила до 
нивото от октомври. 
На годишна база спрямо декември 2013 г. дори се отчита ръст на спестяванията на домакинствата с 4,1%. Това означава, 
че за една година българите са сложили на влог нови 1,56 млрд. лв. 
Сътресенията в банковата система и спадащите лихви по депозитите все пак са оказали влияние на нагласите за 
спестяване. Темпът, с който депозитите се увеличават, вече е значително по-бавен. Например през декември 2013 г. 
ръстът им на годишна база е бил 9,3%. Според банкерите намаляването на лихвите по влогове тепърва ще стимулира 
потреблението и инвестициите. В момента банките оферират около 1%-1,5% лихва по 12-месечните депозити в лева и 
евро, а някои по-големи трезори дори я свалиха под 1%. 
Изключването на КТБ от статистиката сериозно е повлияло и върху размера на отпуснатите кредити. Заемите за 
неправителствения сектор към края на декември са на стойност 50,39 млрд. лв. В тази сума се включват всички кредити 
за фирми, финансови посредници, пенсионни фондове, застрахователи и домакинства. Това е с 8,2% по-малко спрямо 
същия месец на миналата година. Дори ако не се смятат кредитите, отпуснати от КТБ през декември 2013 г., ръстът на 
заемите през този декември е едва 0,3%. Най-сериозен е спадът на бизнес кредитите, които намаляват с 11,6% на 
годишна база до 31,01 млрд. лв. 
Данните на БНБ показват още, че делът на лошите и преструктурирани кредити към края на декември е 24,03%. Това 
прави близо 9,21 млрд. лв. в абсолютна стойност. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Големите компании могат да получат енергийна отстъпка 
Управляващите предвиждат въвеждането на таван за плащането на добавките за зелена и кафява енергия 
На фона на финансовата дупка в НЕК, която се задълбочава все повече, управляващите обмислят да въведат 
законодателни мерки, с които да намалят разходите на големите индустриални предприятия за електроенергия. Това е 
т.нар. такса задължение към обществото, която всички потребители на свободния пазар плащат и която цели да 
компенсира разходите на държавната компания за елктроенергията, която тя купува на преференциални цени. 
Идеята беше анонсирана от председателя на енергийната комисия в парламента Делян Добрев по време на деветата 
среща на бизнеса с правителството, организирана от "Капитал" преди седмица. В понеделник (26 януари) депутатът от 
"БСП – лява България" Георги Кадиев коментира на своята фейсбук страница, че въпросното предложение ще бъде 
внесено още тази седмица като част от поправките в Закона за енергетика, които бяха гласувани на първо четене в 
Народното събрание. 
Какво се цели 
Конкретно идеята е да бъде въведен таван за разходите за такса задължения към обществото, над които съответните 
потребители са освободени от това плащане. В момента всички потребители плащат за тази такса 18,93 лв./мВтч. 
"Това, което обмисляме, е праг за големите индустриални компании, отвъд който те ще бъдат освободени от плащания 
на добавки за зелена енергия. Прагът обаче ще бъде много висок, така че от него няма да могат да се възползват много 
компании, за да не увеличаваме дефицита в енергетиката. Той ще даде увереност на големите предприятия, че за в 
бъдеще няма да имат резки и изненадващи увеличения на плащанията", коментира Делян Добрев за "Капитал Daily". 
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Според неофициални източници идеята е прагът да бъде 9 млн. лв., при положение че най-големият индустриален 
консуматор в момента плаща около 9.5 млн. лв. надбавки за зелена и кафява енергия годишно. Това означава, че от 
мярката ще се възползват не повече от 5-6 предприятия. 
Ако управляващите действително одобрят такъв таван, това означава, че от общо 100 млн. лв., които плащат за 
добавките 20-те най-големи предприятия, ще бъдат спестени около 5-6 млн. лв. 
Кой ще бъде засегнат 
Засегнати от мярката реално ще бъдат големите индустриални предприятия от черната и цветната металургия, 
химическата, циментовата промишленост и др. Причината е, че подобни производствени предприятия са високо 
енергоемки. Стойността на електроенергията от крайната цена на продукцията при цветната металургия например 
достига 40%, коментира Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни 
консуматори (БФИЕК). По думите му това са предприятия, които генерират приходи от 10 млрд. лв. годишно, създават 
много работни места и висока добавена стойност и които могат да бъдат облекчени поне частично, за да не се наложи да 
местят производствата си в трети страни, в които няма изисквания за плащане на такси за зелена и кафява енергия. 
Идеята за намаляване на въпросните добавки беше предложена от БФИЕК още през 2012 г. 
В интервю за "Преса" икономическият министър Божидар Лукарски коментира, че в България високата цена на 
промишления ток компенсира по-ниската за битовите потребители и това се прилага като една социална мярка. "Може 
би малко хора знаят, че у нас цената на електроенергията за индустрията е по-висока от тази в почти всички страни в ЕС. 
Това тормози българските предприемачи и се стига дотам, че някои се готвят да правят нови производства в Германия и 
САЩ, а не у нас", допълва той. Затова миналата година "Аурубис" например са смятали да открият нова голяма 
производствена мощност в Пирдоп, но високата цена на тока е променила намеренията им и сега тя е направена в 
Хамбург, а не в Средногорието, е коментирал още Луларски. 
По данни на "Евростат" електроенергията за бизнеса у нас е двойно по-евтина от тази в Германия, представители на 
тежката индустрия в България обаче посочват други изчисления, според които тя е една от най-скъпите в ЕС. 
Подобни примери  
Въвеждането на такъв модел няма да е прецедент за ЕС, тъй като в повечето страни членки има подобни механизми. 
Вариантът, който се обмисля в България, например прилича на моделите, използвани в Гърция, Белгия и Франция. За да 
стане това възможно обаче, страната ни трябва да получи одобрение от ЕК. В противен случай мярката може да бъде 
сметната за неправомерна държавна помощ и на страната ни да бъде наложена санкция. Засега страната не е 
нотифицирала Брюксел за стъпката. 
Германия и Австрия вече имат горчив опит в това отношение. Австрийският модел беше изцяло отхвърлен от 
Европейската комисия през 2011 г., а в края на миналата година ЕК излезе с решение, според което облекченията, 
дадени на енергоемките предприятия в Германия, са били твърде високи през 2012 и 2013 г., което им е дало 
неправомерно предимство спрямо техните конкуренти в ЕС. Поради тази причина около 350 предприятия трябва да 
платят допълнително общо около 30 млн. евро за добавките през този период. След 2012 г. Германия променя модела 
на субсидия, като само предприятия, при които поне 20% от добавената стойност на продуктите им са разходи за 
електроенергия, могат да се възползват от нея. 
Делян Добрев предлага санкциите за ЕРП-тата да започват от 200 хил. лв. 
Минималната санкция за електроразпределителните дружества да се увеличи десет пъти, ако не се спазва 31-дневния 
срок за отчитане на електромерите. Това предложение ще бъде направено от председателя на парламентарната 
енергийна комисия Делян Добрев към поправките в закона за енергетиката, които предстои да бъдат гледани на второ 
четене в парламента. В момента глобата за това нарушение започва от 20 хил. лв. и стига до 1 млн. лв. 
Предложението идва броени дни след протестите на граждани във Варна заради това, че са получили две сметки от 
"Енерго-про", които трябва да бъдат платени в един и същ срок. 
За да потушат напрежението, от компанията обявиха, че удължават срока за плащане на втората фактура с 15 дни - до 25 
февруари. 
Заради създалата се ситуация енергийната комисия в парламента свика извънредно заседание, на което ще бъдат 
изслушани представители на трите електроразпределителни дружества в страната. "Сега от ЕРП-тата ще се поискат 
конкретни данни за всички случаи с двойни сметки. Имаме информация, че в района на Варна около 67 хиляди абонати 
са засегнати, но чуваме за такива случаи и сред абонатите на ЧЕЗ", е коментирал Добрев на пресконференция в Хасково, 
цитиран от "Фокус". Според него от "Енерго-про" са проявили небрежност при отчитането на изразходваната от техни 
абонати електроенергия и не е била създадена необходимата организация, за да бъдат отчетени електромерите в 31-
дневен срок. 
 
√ Свалянето на таксите на пенсионните фондове не трябва да става изведнъж 
Изпълнителният директор на пенсионно дружество "Алианц България" София Христова пред "Капитал Daily" 
София Христова е изпълнителен директор на пенсионноосигурително дружество "Алианц България" от 2000 г. Завършила 
е финанси и кредит в УНСС, след което специализира управление на пенсионни фондове и попечителски банки в САЩ, 
както и корпоративно управление в USAID.  След опита й в Националния статистически институт през 1994 г. започва 
работа в "Доброволен пенсионен фонд България" - един от първите частни осигурителни фондове в страната. Три години 
по-късно става изпълнителен директор на "Енергиен осигурителен фонд" и след вливането му в ПОД "Алианц България" 
ръководи новата компания.  
Какво е мнението ви за законопроекта за промени в КСО, който финансовото министерство публикува в петък? 
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- С новите предложения на Министерството на финансите се поправя една несправедливост спрямо младите хора, които 
започват работа за първи път. С тях се връща досегашният режим на избор на универсален фонд, като това не е за сметка 
на тяхното право, ако желаят и когато пожелаят да изберат осигуряване само в ДОО. Няма да пропусна да отбележа 
обаче, че това означава промяна на пенсионния модел, при който трите стълба не следва да се противопоставят, а да се 
допълват. 
За другата част от предложението, с която се предвижда възможност за движение от УПФ в Сребърния фонд и обратно, 
освен свободното движение аз не виждам реална полза за хората. В Сребърния фонд няма индивидуални партиди, няма 
да се натрупва доходност и някак не мога да видя с какво това ще помогне те да получават по-високи пенсии от своите 
родители. 
Лично аз не мога да намеря аргументи в полза на предвидения в новото предложение краен срок за избор на 
осигуряване – в УПФ или само в ДОО – не по-късно от 5 години преди възрастта за пенсиониране. Нужна е задълбочена 
дискусия по предлаганите промени. Лошо е да прибързваме и да не си даваме сметка, че това ще се отрази на 
поколения българи. 
Дали така предложените промени ще имат сериозно влияние върху активите в допълнителното осигуряване? В 
дългосрочен план какъв ще е ефектът за държавната система? 
- Нали знаете, че всичко в крайна сметка се крие в детайлите. В зависимост от това какви ще бъдат промените и каква ще 
е окончателно приетата нормативна рамка ще зависи и влиянието върху пенсионната система въобще. Важно е 
промените, които се правят, да отчитат дългосрочното влияние върху всички нас. Главната цел трябва да бъде устойчив 
ръст на пенсионните доходи, а не преследване на краткосрочни фискални цели. 
Проблем ще дойде и от това, че в крайна сметка осигуряване само в ДОО вероятно ще избират хора с по-нередовен 
осигурителен стаж и ниски осигурителни доходи, тези с невнасяни осигуровки и т.н. По този начин може да се окаже, че 
ДОО ще бъде по-благосклонно към нередовните платци и ще наказва тези, които стриктно спазват законите. Това ще 
разклати още повече доверието в системата. А целта на всяка реформа трябва да бъде повишаване на доверието в 
институциите, устойчиво и стабилно развитие, и в случая увеличаване на доходите на бъдещите пенсионери. 
Какво е мнението ви по другите предложения за промени в пенсионната система, включително настояването за силно 
намаляване на таксите на дружествата? 
- Преди всичко бих искала да подчертая, че през 2011 г. асоциацията на пенсионноосигурителните дружества изпрати 
мотивирано предложение до Комисията за финансов надзор и Министерството на труда и социалната политика за 
поетапно намаление на таксите на фондовете. За нас идеята за намаляване на таксите не е нова, но промяната трябва да 
бъде плавна, за да се обезпечи стабилност на системата. И нещо много важно – корекцията на таксите трябва да се 
разглежда в контекста на цялостните промени и развитие на капиталовото осигуряване – управлението на различни 
инвестиционни портфейли, гаранциите, които ще се поемат от дружествата, формирането на пенсионните резерви и т.н. 
За съжаление държави, в които вторият стълб на пенсионната система стартира много по-късно, отколкото у нас, вече са 
далеч по-напред. В Хърватия например функционират мултифондове, обвързани с жизнения цикъл на осигурените в тях. 
Самото управление на мултифондове е форма на гаранция за осигурените. Например пет години преди настъпване на 
възрастта за пенсия средствата в личната партида задължително започват да се управляват консервативно. 
До момента като примери за подражание ни посочват най-неудачните и късогледи "пенсионни реформи" - тези в 
Унгария и Полша, където фондовете от втория стълб бяха употребени за краткосрочно решаване на фискални проблеми. 
В същото време в съседна Румъния се взе решение за увеличаване на вноските в техните универсални фондове с 0.5% 
годишно. Там управлението на мултифондовете започна още със старта на капиталовите фондове през 2007 г. Защо не се 
оглеждаме за доказалите се положителни примери? Швеция - най-социалната държава в Европа, e с тристълбова 
пенсионна система, Холандия- с много добре развита тристълбова система, прибалтийските републики също. 
Има належащи въпроси, които трябва да бъдат решени законодателно - фазата на изплащане, управлението на 
мултифондове, инвестиционният режим за парите на хората, които вече получават пенсия, гаранциите и т.н. Това ще 
направи нашия пенсионен модел достатъчно устойчив и стабилен. 
Парите от Сребърния фонд са на депозит без лихва и без доходност от години, а сега се предлага точно в него да се 
прехвърлят парите на желаещите само държавно осигуряване.  
- Сребърният фонд е създаден с определени цели. Не можем да говорим за доходност от инвестиране на средствата на 
Сребърния фонд, тъй като на практика нямаме реално управление на тези пари. Те се държат на седмични депозити в 
БНБ и естествено доходността е нищожна. За последните няколко години - от началото на 2012 г. досега, няма 
информация дори и за такава доходност. Информацията, с която разполагаме обаче за реализирания доход от 
инвестиране на средствата на Учителския пенсионен фонд, управляван от НОИ, е, че е отрицателна. Докато 
универсалните фондове от 2002 г. досега са постигнали реална доходност - 0.5% на годишна база. Важно е да обясним, че 
реалната доходност отчита натрупаната инфлация за периода, която е над 65%, или парите на хората, осигурявани в УПФ, 
са увеличили покупателната си способност за този период. 
Целите на реформата, започнала през 2002 г., са: НОИ да изплаща основната пенсия на българите (35–40% заместващ 
доход от последната работна заплата преди пенсиониране); УПФ да осигурят допълнителен заместващ доход в размер 
на 20% и като добавим пенсията от третия доброволен стълб, пенсионерите биха могли да получават доход, равен на 
75% - 80% от последната им заплата. 
Разбира се, необходимо е време, за да се реализира и да заработи ефективно този модел. Ако на 5 или 10 години го 
ревизираме и тръгваме в обратна посока, той няма да може да проработи. На дискусията, която тече в момента, й 
липсват креативни идеи как да се стабилизира пенсионната система. Липсва цялостна стратегия за развитие. Пак се 
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правят промени на парче. Това, че някой ще може да влиза и (евентуално) да излиза от НОИ, не го считам за 
положителна промяна. 
Как ще коментирате твърденията, че реалната доходност на пенсионните фондове е отрицателна?  
- Аз мисля, че трябва да приключим със спекулациите по този въпрос. Доходността беше изчислена от независими 
специалисти по методика, с която работят сертифицираните финансови анализатори, и калкулациите показаха, че 
реалната доходност на универсалните пенсионни фондове за годините на съществуването им е над натрупаната 
инфлация за периода. 
И забележете, тази доходност е изчислена върху нетните размери на вноските, тоест след приспадане на таксите. Това 
означава, че фондовете не само са компенсирали всички удържани такси, не само са запазили покупателната способност 
на постъпилите вноски, а са увеличили и реалната им стойност. 
Дали кризата на финансовите пазари промени глобално мисленето за пенсионното осигуряване? 
- Да, значително намаляха апетитите за поемане на рискове. Хората станаха доста по-предпазливи. Пенсионните 
фондове по природа са консервативни инвеститори, а не спекулативни играчи. На тази база е и заложената в закона 
рамка. Заложени са параметри, които да опазват фондовете от необмислени действия. Тук е ролята на КФН и тя получава 
от нас ежедневно справки къде е вложен всеки получен лев. Отделно банката-попечител, в която се съхраняват 
средствата и активите на фондовете, следи от своя страна за спазването на заложената в закона инвестиционна рамка. 
След първите инфраструктурни облигации, издадени от ББР, има ли предложения за нови емисии? 
– Не, беше направен този първи опит и с това се приключи. С активите, които фондовете акумулират, може да се 
финансират важни инфраструктурни проекти в страната. Многократно сме предлагали и писали до различни 
правителства и за мен остава тайна защо това не се случва и защо се пренебрегва тази възможност. 
Ще има ли сериозна промяна тази година в портфейлите и какви са очакванията ви за доходността? 
- Задавате ми въпрос, на който ми е трудно да отговоря категорично предвид последните законодателни решения. От 
чисто инвестиционна гледна точка и климат не мисля, че има предпоставки за кой знае каква промяна, но развитието и 
предстоящите решения за реформата в сектора биха могли да наложат значителни промени. Възможно е да се наложи 
да се освободим от част от активите, за да отговорим на изискванията на закона. 
След намаляване на лихвите по депозитите има ли по-голям интерес към доброволното осигуряване? 
- 2014 г. беше изключително силна година за доброволното пенсионно осигуряване. Не мисля че това се дължи 
единствено на намалените лихви по депозити или проблемите в банковия сектор. Кризата от 2008 г. определено доведе 
до спад във вноските. Притиснати или уплашени от кризата, хората започнаха да правят доста по-скромни спестявания. 
През 2014 г. тази тенденция беше пречупена. Хората вероятно обърнаха поглед към небанковия финансов сектор и 
заедно с това оцениха преимуществата на доброволното осигуряване. В Алианц България нарастването на вноските в 
доброволния пенсионен фонд е 85%, а само личните вноски нараснаха със 196%. 
Убедена съм, че развитието и разширяването на обхвата на доброволното пенсионно осигуряване тепърва предстои. И 
тук отново има нужда от допълване на законодателството както по отношение на различни инвестиционни решения, така 
и в посока на увеличаване на стимулите, разбирайте данъчни облекчения за осигуряващите се и за работодателите. 
Стимулирането на хората да спестяват за пенсия трябва да бъде държавна стратегия. В дългосрочен план тези 
спестявания заедно с натрупванията във втория стълб непрекъснато ще повишават устойчивостта на пенсионната система 
и ще намаляват натиска върху публичните финанси. 
 
√ Реклами за над 2.2 млн. лв ще насърчават българите да почиват в България 
Кампанията "Скрито пред очите ти" стартира в началото на февруари 
Рекламна кампания за над 2.2 млн. лв ще насърчава българите да избират почивки в страната, съобщи на 
пресконференция министърът на туризма Николина Ангелкова. Проектът е от оперативна програма "Регионално 
развитие" и започва в началото на февруари. За изпълнител е избрана агенцията "Д-р Бранд", като договорът с нея е 
сключен през октомври миналата година. 
Рекламите 
Кампанията  "Скрито пред очите ти" ще продължи 10 месеца и включва тв, печатна, външна и интернет реклама, както и 
рубрики в телевизионни предавания и ПР публикации. Към нея е създаден и нов рекламен клип (виж видеото), който 
показва деца, откриващи непознати места за почивка чрез популярната игра на криеница. Предстои да се заснемат 
такива за общо 50 туристически атракции в страната. Предвижда се още създаването на сайт и Facebook страница на 
проекта, обявиха още от фирмата изпълнител "Д-р Бранд". В сайта ще се събере информация за рекламираните обекти и 
коментари от туристи, а към него ще се има и препратка от официалния туристически сайт  www. bulgratiartevel.bg.  
Договорът е подписан през октомври миналата година по времето на служебния кабинет. По думите на Ангелкова той й 
бил "сервиран за изпълнение", без да е имало възможност да се променят обектите или медиите, в които ще тече 
рекламната кампания. Изключение имало единствено за няколко списания, заложени в първоначалния план, които вече 
не излизат на пазара. 
Непопулярни атракции - на преден план 
В основата на кампанията "Скрито пред очите ти" ще бъдат 50 слабо познати туристически обекта. Сред тях попадат 
Драгоманското блато, Каменните гъби край Хасково, тракийският комплекс Голямата косматка край Казанлък, крепостта 
Червен край Русе, водопадът Скока край Тетевен, куполната гробница в Поморие, музеят на киселото мляко край Трън и 
др. (виж пълния списък тук) Те пък бяха селектирани по друг проект за 2 млн. лв от програма "Регионално развитие" - 
"Потърси България", който се изпълняваше през 2011 г. Процедурите за настоящата рекламна кампания стартираха още 
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след края му, но заради огромно забавяне в провеждането на обществените поръчки реализацията на новия проект 
започва чак сега.  
Проблем с голяма част от тези атракции е лошата инфраструктура, която затруднява посещението им, макар че Николина 
Ангелкова коментира, че когато те са избирани, е било заложено като изискване и да са максимално социализирани  – 
т.е. да има достъп до тях и да се предлагат съпътстващи активности за туристите.  
Министърът на туризма обясни, че по-голяма част от българите са склонни да избират почивки в страната, ако разполагат 
с достатъчно информация и предлагане - 61% според данни от проучване на агенция "Естат". Според Ангелкова това е и 
опция за компенсиране на очаквания нов спад на туристи от Русия и Украйна през зимния и предстоящия летен сезон. 
 
√ Коя е държавата с най-добра данъчна система в ЕС 
Изследване на "Делойт" прави сравнение с анкета през очите на бизнеса 
В края на 2014 г. излязоха резултатите от годишното "Европейско изследване за данъците" на "Делойт" (European Tax 
Survey 2014). За втора поредна година над 800 европейските компании нареждат данъчните системи на Холандия и 
Великобритания като най-привлекателни сред седем големи европейски икономики, включващи и Русия. 
Анкетираните оценяват високо холандската данъчна администрация за нейната отзивчивост, леснотата, с която се 
общува с инспекторите, и достъпността на информация. Процедурите, свързани с данъчното облагане в Холандия, са 
определени като ясни и лесни за изпълнение, което според запитаните подпомага предприемачеството и икономическия 
растеж. Участниците в изследването описват данъчната администрация в Холандия като прагматична. 
Инспекторите разбират нуждите на бизнеса и се стремят да прилагат данъчните правила по начин, който да не поставя 
пречки пред икономическите цели на данъкоплатците. Британската данъчна система също е отличена заради данъчните 
облекчения, които предоставя, прозрачността и ясните и лесни за изпълнение правила. 
В другия край на спектъра се намират данъчните системи на Италия и Русия. Сред посочените причини за ниското 
подреждане на двете страни са сложността на правилата, високата административна тежест, бавното и бюрократично 
общуване с данъчните инспектори. Мненията за състоянието на италианската данъчна система отбелязват 
непредвидимостта и честата промяна на законодателството със задна дата, дългата продължителност на данъчните 
ревизии и ограничените познания на инспекторите. 
Красноречиво е, че всички анкетирани италиански бизнеси смятат, че в страната им има висока степен на 
непредвидимост в данъчната сфера. Другите държави, в които данъкоплатците считат, че непредвидимостта е висока, 
включват Португалия (97%), Франция (95%), Гърция (94%), Босна и Херцеговина (93%) и Хърватия (79). 
Висока оценка за предвидимост отново получава Холандия (94%), както и Люксембург (90%), Швейцария (75%), Ирландия 
(71%) и Великобритания (68%). 
Какво прави данъчната система по-привлекателна за бизнеса 
Едва ли за някого е изненада, че според бизнеса най-важното за данъчната система е да бъде стабилна, предвидима и 
сравнително проста. Попитани какви мерки може да предприеме държавата, за да подобри своята конкурентна позиция, 
участниците препоръчват опростяване на данъчните правила и процедури, повече сигурност относно бъдещето развитие 
на данъчната система и отношения на сътрудничество и предвидимост в общуването с приходната администрация. 
Интересно е, че макар и да присъства, намаляването на данъчните ставки не е сред водещите препоръки. 
Анкетираните посочват сред факторите, които влияят негативно на предвидимостта на системата на данъчно облагане, 
честите промени в правилата, противоречивост и неяснота на указанията на данъчната администрация и дългата 
продължителност на данъчните ревизии и тяхното обжалване. 
Данъчната стратегия на международните компании все повече попада в светлината на прожекторите 
Повече от половината от участниците в изследването отбелязват, че през изминалата година е имало по-голям интерес и 
дискусии относно корпоративната им данъчна стратегия. Фактът не e изненадващ с оглед на нарастващата загриженост 
на държавите и обществеността във връзка с ниските нива на данъците, плащани от някои мултинационални компании. В 
медиите станаха известни няколко случая на големи международни групи, които, възползвайки се от разпокъсаността на 
правилата за данъчно облагане между държавите, успяват да обложат печалбите си с относително ниски данъчни ставки. 
За момента бизнесите в западната част на Стария континент усещат по-силно тези процеси в сравнение с Източна Европа. 
Изглежда, че България все още е най-слабо засегната – 86% от отговорилите български бизнеси не са забелязали по-
силен интерес от страна на държавната администрация или неправителствения сектор. 
---- 
Цялото "Европейско изследване за данъците 2014 г." (European Tax Survey 2014) можете да намерите на www.deloitte.bg  
Проучването на Делойт European Tax Survey се проведе през октомври 2014 г. и в него участваха професионалисти в 
данъчната област и финансите от 814 компании в 29 европейски държави. Изследването се провежда ежегодно, като 
през 2014 г. за първи път то бе направено сред компании в България. 
Николай Илчев има над 7 години опит като данъчен консултант, а последната година и половина е на позиция мениджър 
в отдел "Данъчно консултиране" на "Делойт България". Той специализира в консултиране в областта на косвените 
данъци, но участва и в проекти, засягащи корпоративното данъчно облагане. 
Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея нито "Делойт Туш 
Томацу лимитид", нито някое от неговите дружества членове или свързани с тях дружества (заедно наричани "Мрежата 
на "Делойт") предоставят професионални консултации или услуги.  
Никое дружество от "Мрежата на "Делойт"не носи отговорност за каквито и да било загуби, претърпени от кое да е лице, 
осланящо се на настоящата публикация. 
 

http://www.deloitte.bg/


8 

 

 

Вестник Сега 
 
√ Калфин извади на дневен ред злоупотребите с детските 
Помощта за майките студентки също ще се получава по нов ред 
Ограничаване на злоупотребите с детските надбавки и на явлението "деца раждат деца" подготвя социалното 
министерство чрез промени в два закона. Идеята е социалните работници да могат по-лесно да отказват даването на 
ръка на детските помощи, ако има съмнения, че парите не стигат реално до децата. Става дума за месечните суми, които 
са 35 лв. за първо, 50 лв. за второ и 35 лв. за всяко следващо дете. 
Идеята лансира социалният вицепремиер Ивайло Калфин в последните дни, но не дава повече детайли как ще се случи 
реално намерението за промяна на режима. Законовите промени ще засегнат и получаването на детски от деца. "В 
момента има абсурдна ситуация - деца на 14 години например раждат деца и получават детски надбавки за тях. В 
същото време собствените им родители продължават да вземат надбавки за тях самите. Едно дете не може да отглежда 
дете и не би трябвало да го прави, както и да получава детски надбавки", коментира Калфин пред Нова телевизия. Той 
допълни, че ще има ограничения в тази посока, но са нужни по-сериозни мерки. "Миналата година се е увеличил броят 
на изоставените деца в родилните домове. Те просто раждат децата и ги оставят. Въпросът е в превенцията - да не 
раждат като деца", заяви социалният министър. 
Възможността социалните служби да откажат да дадат парите на ръка на родителите съществува и сега, но 
вицепремиерът призна, че е по-лесно парите да се дават на родителите, дори и да има съмнения, че те не стигат до 
децата им. Затова отново ще се обсъжда възможност надбавката да е във вид на платена такса за детската градина, 
учебници или дрехи. 
Другата промяна ще е насочена към майките студентки, които се записват в университет просто за да вземат полагащата 
им се еднократна помощ от 2880 лв. от социалното министерство. "Много хора го използват за бизнес. Майките записват 
един семестър, получават 2880 лв. помощ и повече не стъпват в университета. Това със сигурност ще го променим", 
коментира Калфин. Една от възможностите е тези пари да не се дават накуп, а на няколко пъти след завършване на 
семестрите. 
КОНТРОЛ 
Инспекцията по труда ще работи за ограничаване на сивата икономика и ще контролира наемането на чужденци. Това са 
сред приоритетите на ГИТ за тази година. Инспекторите ще проверяват рисковите фирми на 3, 6 и 12 месеца - подземен 
добив, кариери, металургични предприятия и т.н. От ГИТ се похвалиха, че след тяхна намеса са изплатени над 49 млн. лв. 
забавени възнаграждения за м.г., а от 2009 г. досега - над 275 млн. лв. 
 
√ Самоосигуряващите се решават дали да внасят за майчинство 
До края на януари самоосигуряващите се лица имат право да променят вида на осигуряването си и да решат дали да се 
осигуряват само за пенсия, или да внасят вноски и за фонд "Общо заболяване и майчинство". Декларацията, с която се 
заявява промяната в осигуряването, е достъпна на сайта на Националната агенция за приходите. 
Самоосигуряващите се, които предпочетат да плащат само за фонд "Пенсии", внасят 17.8% върху дохода (от които 5% 
отиват в универсален фонд за родените след 1959 г.), но не могат да се ползват от защита за останалите осигурителни 
рискове. Те няма да имат право да ползват болничен или различните обезщетения при бременност и раждане. Защитата 
срещу всички осигурителни рискове ще ги натовари с допълнителни 3.5% вноска, с което общата осигурителна тежест 
става 21.3%. Вчера не стана ясно каква част от самоосигуряващите се предпочитат да плащат по-високата вноска и колко 
се осигуряват само за пенсия. 
От НАП припомнят, че видът на осигуряването може да се променя всяка календарна година с подаване на декларация 
до края на януари. При започване на дейност декларацията за избор на осигуряване се подава в 7-дневен срок. 
 
√ Още 1 г. вузовете ще произвеждат професори на кило 
Нов законопроект предвижда минимални национални изисквания за придобиване на научна степен 
Висшите училища ще имат едногодишен гратисен период, през който ще могат да се възползват от бурното 
производство на хабилитирани преподаватели. Това става ясно от промени в Закона за развитието на академичния 
състав, пуснати за обсъждане от просветното министерство. Законопроектът предвижда приемането на минимални 
национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност. 
Сега всеки университет сам си определя критерии и правила за тези процедури. 
Сред националните изисквания могат да са например минимален брой публикации в издания с импакт фактор, брой 
цитирания, участия в научни проекти или брой обучени докторанти, защитили научен труд. Критериите няма да са 
общовалидни, а ще се съобразят с особеностите на отделните научни области. Те ще бъдат определени в правилника за 
прилагане на закона. Друго предложение е оценяването на дисертациите да се прави само от преподаватели и учени, 
които отговарят на същите минимални изисквания. В проекта е предвидено промените да влязат в сила от 1 януари 2016 
г. Това означава, че висшите училища имат поне една година, за да провеждат конкурсите по сегашния ред. 
Процедурите, които не са приключили към датата на влизане в сила на закона, ще се довършват при досегашните 
условия и ред. 
Идеята за минимални национални изисквания, която се лансира от просветния министър Тодор Танев, не е нова. В 
научните среди тя периодично се обсъжда от поне 2-3 години - с идването в МОН на всеки нов екип. Бурното 
производство на професори започна след приемането на Закона за развитието на академичния състав през 2010 г. 
Проектът бе предложен от просветния министър в първото правителство на ГЕРБ Сергей Игнатов. В закона беше 
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разписано закриването на Висшата атестационна комисия, а висшите училища получиха правото да организират по 
собствени правила конкурсите за професори и доценти. 
СТАТИСТИКА 
В резултат на децентрализацията само за 15 месеца броят на хабилитираните лица във вузовете и БАН се увеличиха 
драматично - 309 професори и 361 доценти. Рекордна се оказа 2012 г., когато научни трудове са защитили 751 
преподаватели - от тях новите професори бяха 366, а доцентите - 385. 
 
√ Парите в банките пак прехвърлиха 39 милиарда лева 
За година спестяванията на българите са се увеличили с над 1.5 млрд. лева въпреки драматичните събития в банковата 
система. Към 31 декември 2014 г. депозитите на населението са 39.262 млрд. лева, а като цяло в банките "спят" 57.64 
милиарда, показва статистиката на БНБ, публикувана вчера. В същото време при кредитите има намаление - с над 5 
млрд. лева в сравнение с края на 2013 г. Причината е в "ефекта КТБ". 
След като през ноември БНБ отне лиценза на КТБ, тя извади от месечната статистика за същия месец данните за 
фалиралата банка. Така през ноември показателите за заемите и за влоговете в банковата система рязко се свиха. През 
декември обаче започна изплащането на гарантираните депозити от КТБ - близо 3.7 млрд. лева, и парите започнаха да се 
"завръщат". В края на миналата седмица от Фонда за гарантиране на влоговете съобщиха, че от 4 декември насам 
бившите клиенти на КТБ вече са се разпоредили с почти 3.4 млрд. лева. Само 2% от тази сума са били изтеглени в брой, 
докато другите са били пренасочени в банкови сметки. В 9-те банки, обслужващи процеса на изплащане на влоговете от 
КТБ, са останали около 300 млн. лева, чиито собственици още не са ги "усвоили". 
В крайна сметка през декември депозитите на населението отбелязват ръст и спрямо ноември, и на годишна база. 
Депозитите на бизнеса обаче се свиват леко и в края на 2014 г. са общо 15.35 млрд. лева. 
В статистиката за заемите ефектът "КТБ" продължава да действа. На финала на 2014 г. банковите кредити са били на 
стойност 50.387 млн. лева, което е с над 8% по-малко в сравнение с година по-рано. Най-силно намалява финансирането 
за фирмите - с 11.6%, до 31 млрд. лева. 
 

 
 
Вестник Класа 
 
√ Обмислят данък върху финансовите операции на капиталовия пазар 
Данък върху финансовите операции на капиталовия пазар - това намерение на правителството е записано в 
приоритетите в данъчната програма на кабинета в следващите три години. Експерти смятат, че въвеждането на този 
налог ще доведе до двойно оскъпяване на сделките. 
В момента тези операции не се облагат. Ако това се промени, от решението ще бъдат засегнати, както индивидуалните 
участници на пазара, така и бизнесът, твърди инвестиционният консултант Камелия Лазарова. 
Клиентите на инвестиционните посредници, които търгуват на капиталовите пазари, биха понесли тежестта от този 
данък. Ако намерението е, да се търси някаква синхронизация, с някои от страните в Европа, може би говорим за данък в 
порядъка на 0.1 % от размера на всяка финансова транзакция. Данъкът, който би се събрал, би бил под 1 000 000 лева. 
Реално, самото прилагане на данъка може да излезе по-скъпо на държавата, отколкото примирията, които биха се 
понесли." - коментира Лазарова, цитирана от БНР. 
Експертите предупреждават също, че дори сделката да не е печеливша, тя пак ще се облага с данък. 
Ние бихме платили данък и когато купуваме съответната ценна книга, и когато я продаваме, макар да я продаваме на 
загуба. 
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Вестник Монитор 
 
√ Депутатите питат КФН за пенсионните фондове  
БЮДЖЕТНАТА КОМИСИЯ В НС ИСКА ДЕТАЙЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ 
Бюджетната комисия в НС ще привика ръководството на КФН в четвъртък, за да се запознаят депутатите с дейността на 
звеното и по-специално с надзора на пенсионните осигурителни дружества. Това съобщи вчера в Пловдив шефката на 
комисията Менда Стоянова. 
Преди дни депутатката от ГЕРБ обяви, че сред тези дружества има „гнили ябълки” и предложи минимална гарантирана 
доходност от тях, която да е съобразена с инфлацията. Темата за частните пенсионни фондове ще бъде повдигната и 
днес на среща в МТСП, като социалните партньори ще дадат своето становище къде да отиват парите за втора пенсия. За 
дейността на дружествата се заговори усилено след промените, с които се въведе правото на избор парите за пенсия да 
отиват изцяло в НОИ. 
Наскоро шефът на КФН Стоян Мавродиев декларира, че надзорът над тези дружества е изключително сериозен. Той 
отчете, че само през 2014 година те са проверявани около 7400 пъти, включително на място. Надзорниците влизали в 
офисите на всяко от тях по 13 пъти. В резултат те наложили глоби за общо 200 000 лв. 
Санкциите, наложени вследствие на проверките, касаели нарушения на режима за сделки със свързани лица. Миналата 
седмица премиерът Бойко Борисов успокои, че реформата в пенсионната система не е с цел закриване на частни 
фондове и отваряне на пазара за нови, а за гарантиране, че тези дружества ще дават добра доходност на осигурените в 
тях и че няма да инвестират в свързани фирми, за което самият той бил чул. 
Изнесените в последните дни данни около частните пенсионни фондове не подминаха и заплатите, които се раздават в 
тях. Според зам.-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев в един от фондовете били похарчени 
6 млн. лв. възнаграждения. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Златото и доларът – най-сигурните инвестиции през 2015 г. 
Доларът и златото ще бъдат най-сигурните инвестиции през 2015 г. Това смятат анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг и Saxo 
Bank, които за шеста година публикуват съвместно относно развитието на финансовите пазари. 
И двата екипа анализатори смятат, че всички фактори на валутния пазар сочат към поскъпване на долара през 2015 г. 
Инвеститорите вече са заели големи позиции в доларови активи в очакване на това. Анализаторите от ЕЛАНА Трейдинг и 
Saxo Bank посочват, че точно тези позиции създават риск от спадове при лоши новини за икономиката на САЩ заради 
резки разпродажби.  Експертите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че ръстът на щатската валута да бъде много по-плавен през 
2015 г. и по-късно през годината курсът EUR/USD ще слезе под равнището от 1.10 (1.78 лв. за долар). Анализаторите на 
Saxo Bank прогнозират 1.1 EUR/USD към края на трето тримесечие с вероятност за търговия и под това ниво. 
Лошият период за златото е преминал – това смятат и двата екипа анализатори. Но експертите на ЕЛАНА Трейдинг не 
мислят, че има и причини за силен растеж по подобие на предишни години. И двата екипа виждат тенденция към 
поскъпване, защото инвестициите в злато от фондове и от страна на централните банки се увеличават постепенно. 
Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг поясняват, че златото трябва да се разглежда като дългосрочна инвестиция през 2015 
г. и може да се обмисли добавяне на актива в портфейлите на инвеститорите под формата на финансови инструменти. 
Това става чрез борсово-търгувани фондове (ETF) или чрез акции на компании от добива на суровината. Те се покачват 
силно през последните 3 месеца и ще продължат по-доброто си представяне спрямо останалите сектори през годината. 
Стратезите на Saxo Bank посочват, че най-ниската цена на златото, която може да се достигне през годината е 1,090 
долара за тройунция, но те също така очакват през 2015 г. да се достигне най-висок годишен ръст от 2012 г. насам. 
Българска фондова борса имаше шанс да постави началото на нов период на ръст през 2015 г. след формирането на 
стабилно правителство и възстановяване на доверието на инвеститорите в икономическия растеж у нас и в Европа. 
Понижението на лихвените равнища по депозити и последвалото търсене на по-висока доходност от инвеститорите беше 
процес, който води до предстоящ растеж на борсата. Но дискусията за преструктуриране на пенсионната система, 
отблъсна инвеститорите от пазара в края на 2014 и ще има сериозен отпечатък върху търговията през цялата 2015 г. Ако 
не се изтеглят средства от капиталовия пазар в резултат на пенсионни промени, капиталите ще се върнат към борсата и 
това ще даде тласък на индексите от 25-30%. 
Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг посочват, че при цени от 40-50 долара за барел ще бъдат затворени много сондажи и 
ще има вълна от фалити, най-вече в САЩ и Канада. Така че това ниво от 40 долара може да се очаква да бъде ценовото 
дъно на петрола за годината. Излишъкът в добива на суровината постепенно ще бъде преодолян, но очакваме това да 
започне едва през втората половина на годината. Едва тогава може да видим стабилизиране на цената на петрола. 
Експертите на Saxo Bank смятат, че най-ниските цени за петрола ще доминират първото и второто тримесечие на 
годината. Балансът на пазара може да се очаква по-късно през годината. 
Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че повишаване налихвите в САЩ би трябвало също да свали цените на 
американските акции по-късно през годината, като очакват корекция на щатския  фондов пазар през 2015 г. като добър 
момент за покупка на тези книжа. Според тях са интересни акции от секторите на транспорта, добива и химическата 
промишленост поради намалените разходи от ниската цена на петрола. Експертите на Saxo Bank също посочват, че 
атрактивни ще бъдат инвестиции в активи, които могат да се възползват от освобождаването на средства за потребление 
заради евтиния петрол. Те насочват препоръките си към борсово-търгувани фондове, които отразяват нецикличните 
потребителски акции, като компании за напитки, цигари, козметика и др. Другата посока, на която обръщат внимание 
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финансовите анализатори са испанските книжа, които ще спечелят от решените стимули на Европейската централна 
банка, с очакване за тяхното отражение върху южноевропейските капиталови пазари. 
Целият доклад на ЕЛАНА Трейдинг и Saxo Bank можете да разгледате ТУК. 
 
investor.bg 
 
√ Шулева: Местенето на вноски ще струва много на данъкоплатците 
При прехвърляне в Сребърния фонд положителната доходност ще се загуби, защото пенсията ще се изчислява само 
на база доходността 
Новото предложение на Министерството на финансите за промяна в осигурителната система е радикална промяна, която 
ще струва страшно много на данъкоплатците. Това мнение изрази бившият социален министър Лидия Шулева пред 
телевизия Bulgaria On Air в коментар на публикуваните преди дни от министерството идеи за вноските за втора пенсия. 
Припомняме, че те предвиждат възможност за реверсивност на парите за втора пенсия между универсалните пенсионни 
фондове и НОИ, като средствата в държавното осигуряване ще се трупат в Сребърния фонд. 
 „Местенето напред-назад на средства струва страшно много пари на данъкоплатците и то при огромните дефицити в 
НОИ, никой няма нужда от това”, каза Шулева. 
Тя посочи още, че при евентуално прехвърляне на партида от УПФ с положителна доходност в НОИ загубата на тази 
доходност е сигурна, защото пенсията ще се изчислява само върху нейна база. 
 „Ако сте били в УПФ, и имате отрицателна доходност заради недобри инвестиции, и се прехвърлите в ДОО, ще внесете 
по-малко пари в НОИ, отколкото следва за нормална пенсия, което образува нов дефицит”, обясни бившият министър и 
допълни, че той трябва да бъде платен от осигурените лица и данъкоплатците, тоест държавата ще поеме негативите от 
това прехвърляне. 
Шулева даде и друг пример - при положителна доходност в УПФ. „Ако отидете в Сребърния фонд, ще загубите тази 
положителна доходност, защото пенсията ще се изчислява само на базата на доходността, а не на натрупаните средства в 
партидата, защото няма как да се калкулират тези пари”, обясни тя. 
Според Шулева трябва да има сериозен финансов анализ за всички разходи по даването на право на избор за 
осигуряване. По думите ѝ евентуалното прехвърляне на средства от УПФ в солидарния фонд ще натовари системата с 
нови излишни дефицити, а целта „ни е не да създаваме излишни разходи, а да работим за по- високи пенсии”. 
Тя прогнозира, че ако предложението на МФ бъде прието, ще има прехвърляне на средства именно от фондовете с 
отрицателна доходност и негативният ефект ще е видим веднага. „Последните предложения на МФ поставят повече 
въпроси, отколкото отговори”, коментира бившият министър. Тя допълни, че предложенията продължават да разбъркват 
системата и напомни, че Сребърният фонд е част от фискалния резерв, а неговата нетна доходност е отрицателна. 
„На този фон инвестирането на парите на хората, които биха предпочели връщане в солидарната система, не обещава 
нищо освен отрицателна доходност”, каза Шулева. 
По думите й, ако се тръгне по пътя на капиталов стълб в рамките на Сребърния фонд, ще е необходима и нова 
информационна система, която ще струва много пари. Шулева заяви, че във всички случаи това ще е за сметка на 
данъкоплатците и осигурените. В момента такива инвестиции вече са направени в частните фондове за управление на 
лични сметки. И таксите на УПФ се мотивират именно с необходимостта да се изгради тази инфраструктура. 
Според бившия министър трябва да се поиска разчет какво ще струва "упражнението по прехвърлянето на средства", 
защото сега няма разчети колко ще струва изграждането на лични партиди и управлението им. 
Шулева посочи още, че трябва да се върви към повишаване на възрастта за пенсиониране, защото страната няма друг 
избор. А повишаването на осигуровките е „въпрос на сметки”, защото сега системата е над 50 процента финансирана от 
данъци. По нейно мнение дебатът сега е дали с оглед демографската криза да не се премине изцяло към данъчно 
финансиране, или да се продължава системата на финансиране чрез осигуровки. 
 
√ Пенсионните промени ще доведат до по-ниски пенсии, предупреди федерация 
Предложенията на управляващите ще имат негативно въздействие върху системата, хората и икономиката на 
страната, смятат от FIAP 
В дългосрочен план предложените (през декември) промени в Кодекса за социално осигуряване всъщност ще доведат 
до още по-ниски пенсии, заявяват в декларация от Международната федерация на дружествата администратори на 
пенсионните фондове (FIAP), в която членува и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване. 
Според FIAP предложението на управляващите за еднократно прехвърляне на средствата, събирани за „втора пенсия“ в 
пенсионните дружества, в Националния осигурителен институт (НОИ) реално ще увеличи дефицита по първия стълб на 
пенсионната система, което ще се отрази на размера на пенсиите. (В петък обаче Министерството на финансите 
публикува предложения за промени, които предвиждат възможност за многократно прехвърляне на вноските между 
частни фондове и Сребърния фонд - бел. ред.). 
От организацията посочват още, че като цяло предвидените мерки от страна на управляващите за пенсионната реформа 
ще имат негативно въздействие за осигурените лица, пенсионната система и икономиката на страната. 
Според анализите на FIAP приетото вече предложение, което е подложено на допълнително обсъждане, реално е опит 
за подмяна на пенсионния модел. Решението за това обаче може да има само временен фискален ефект, но в същото 
време подкопава доверието в пенсионната система. 

http://analysis.elana.net/upload/2015-01-26-Prognozi2015-ET-Saxo.pdf
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От организацията припомнят още, че вторият стълб – осигуряване в частни фондове с индивидуални партиди, беше 
въведен у нас през 2002 година. Целта беше „диверсификацията на източниците на доход след пенсиониране“ и на 
практика – по-добра пенсия. Това трябва да намали фискалните проблеми в системата, а от друга страна и да намали 
демографския натиск върху НОИ. 
Промяната в КСО ще има негативно въздействие и върху чуждите инвестиции в България, сочи още анализът на FIAP. Те 
определят приетите от правителството изменения като „внезапна промяна на дългосрочна политика“, която влошава 
усещането за риск от нестабилност в политическия и икономическия живот на страната. 
От организацията посочват за пример четири държави от Южна Америка, в които са въведени системи за 
капиталопокривен принцип на осигуряване в индивидуални партиди – Чили, Колумбия, Перу и Мексико. Системите там 
са въведени преди повече от десетилетие, но анализите днес показват, че те са допринесли за по-висок годишен ръст на 
брутния вътрешен продукт – с между 0,31% (Мексико) и 0,58% (Колумбия). 
Общият размер на вноските в пенсионната система у нас са в размер на 17,8% от осигурителния доход на лицата, 
посочват още от организацията. Работодателят покрива 9,9% (7,1% за разходопокривната система (НОИ) и 2,8% по 
индивидуалната партида в пенсионни дружества). Осигурените покриват 7,9% от осигуровката  - 5,7% отиват в НОИ и 2,2% 
- във фондовете. 
„Така 5% върху трудовото възнаграждение се насочват към индивидуалните партиди на капиталов принцип“, отбелязват 
от FIAP в своята декларация. 
 
√ ЕС няма да компенсира българските млекопроизводители заради руските санкции 
Съветът на ЕС засега не възприема положението в българския млечен сектор като кризисно 
Въпреки инициативата на България и Румъния и данните за криза в млечния сектор засега Европейската комисия не 
възприема данните като кризисни, съобщи пред български журналисти в Брюксел министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева, цитирана от БТА. Танева участваше в Съвета на ЕС по земеделие и риболов. 
На днешното си заседание Съветът е обсъдил този въпрос на фона на санкциите срещу Русия и въведените от руската 
страна ограничителни мерки за търговия с някои европейски земеделски  продукти, сред които мляко, млечни 
произведения, зеленчуци,  плодове и свинско месо. 
Танева отбеляза, че са дадени предложения за количествени параметри, по които да бъде  установявано наличието на 
криза. Нямаше единно мнение по тези  предложения, няма такива определени критерии, поясни министърът. 
По нейните думи анализът на цените на млякото и млечните продукти в ЕС все още не говорят за криза в сектора. 
„Поискахме  заедно с Румъния да бъдат приложени пет допълнителни мерки, съобразени с нашето производство, тъй 
като нашата страна не произвежда сухо мляко (компенсирано от ЕС заради ембаргото - бел. кор.), затова мерките на ЕК 
не оказват влияние за подкрепа  на млечните животновъди в България“, посочи министърът. 
„Положителното е, че през декември миналата година бяхме сами в позицията си, че има криза в този сектор, а вече 
шест държави ни подкрепят и през март ще продължим анализа“, уточни тя. Танева допълни, че нейните колеги от ЕС са 
били единни в отчитането на необходимостта от солидарност в условията на руското ембарго. 
Министърът съобщи, че от март миналата година цената на млякото у нас постоянно спада и към ноември се е понижила 
с 14 на сто. Танева изрази очакването да бъде постигнат компромис по въпроса за компенсирането на европейските 
земеделски  производители и отчитането на кризата в сектора. Тя уточни, че  виждането на ЕК за изход е търсенето на 
пазари в държави извън ЕС.   
Припомняме, че в приетата през миналата седмица от българския кабинет позиция се казваше, че секторите мляко и 
млечни продукти, както и плодове и зеленчуци са най-засегнати от ембаргото на Русия. Свиването на пазара рефлектира 
върху изкупната цена на млякото и затова се предлага да има европейски експортни субсидии за сирена, включително 
българските бяло саламурено сирене и кашкавал. България настояваше и за временна държавна помощ за 
млекопроизводителите, за да се избегнат масови фалити в цели региони. 


