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√ АИКБ провежда среща за корпоративна социална отговорност 
Първа информационна среща в рамките на проект "Корпоративна социална отговорност за всеки" ще се проведе на 20 
февруари т. г. в София, съобщават организаторите от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Цялостният проект, част от който е предстоящото събитие, се реализира от работодателски организации в Югоизточна 
Европа и Международната организация на работодателите (МОР).  
Асоциацията на организациите на българските работодатели също е включена в инициативите на проекта, и по-
конкретно във втората му фаза, чрез активното участие на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата, като водещ партньор по проекта. 
Крайният срок за регистрация за участие в събитието е 18 февруари. Необходимо е да бъде изпратено потвърждение за 
присъствие на e-mail: v.radeva@bica-bg.org. 
 
3e-news.net 
 
√ Бизнесът: БЕХ и дъщерните дружества - на борсата 
Набиране на свеж паричен ресурс чрез с борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия и с 
финансиране на инфраструктурни проекти през БФБ, предлагат шест асоциации на работодатели, емитенти и 
професионални участници на капиталовия пазар 
Големите държавни енергийни компании - Български Енергиен Холдинг /БЕХ/, Булгартрансгаз, Електроенергиен 
системен оператор /ЕСО/, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ "Марица изток 2" да бъдат частично приватизирани през фондовата 
борса. За това призозават в писмо до правителството шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални 
участници на капиталовия пазар - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване, Българска фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници 
(БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Освен енергийните дружества, в списъка на 
потенциално интересните за инвеститорите компании са включени и Българска банка за развитие АД, Летище София ЕАД, 
Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД. 
Организациите призовават правителството да предприеме мерки, които биха довели до намаляване на бюджетния 
дефицит и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата. Според тях набиране на свеж 
паричен ресурс може да стане с борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, както и с 
финансиране на инфраструктурни проекти през БФБ. 
Първата предложена мярка - борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, е успешно 
приложена в Полша и Румъния, които чрез продажба през борсата на дялове от държавни предприятия, са предизвикали 
силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс. 
Процедурата може да бъде организирана и осъществена и средствата от продажба на дяловете да постъпят в държавния 
бюджет в рамките на шест месеца от взимането на политическо решение, като при това държавата ще запази 
стратегическия контрол във всяко от дружествата, е посочено в писмото. 
Според представителите на бизнеса, БЕХ, Булгартрансгаз, ЕСО, АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ Марица изток 2, Българска банка за 
развитие, Летище София и Агенцията дипломатически имоти със сигурност ще предизвикат силен инвеститорски интерес. 
За борсова приватизация на енергийните дружества се говори от години, но до момента нито едно правителство не 
предпрше реални стапки в тази насока. Освен положителния ефект от вливането на свеж финансов ресурс в бюджета, 
може да се очаква и по-добро управление на дружествата, в които ще влязат частни инвеститори, привличане на ноу хау 
и спиране на източването им, коментират енергийни експерти. 
Другият подход, предлаган от бизнес организациите, включа финансиране на инфраструктурни проекти през Българска 
фондова борса, като се привлича частен капитал чрез публичното предлагане на акции или облигации. В тази категория 
попадат проекти като строителство на магистралите „Хемус“ и „Черно море“, и тунела „Шипка“. 
Механизмът за осъществяване на тази инвестиция е регистрация на държавно акционерно дружество с минимален 
капитал. Новото дружество сключва концесионен договор, по силата на който се задължава да изпълни проекта, срещу 
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което получава правото да го управлява и поддържа, като събира приходите от експлоатацията на обекта за определен 
период от време чрез тол такси. Дружеството набира ресурс чрез увеличение на капитала през Българска фондова борса, 
където имат възможност да участват банки, пенсионни фондове, застрахователи, управляващи дружества и 
чуждестранни инвеститори. 
Асоциациите посочват и ползите от осъществяването на предложените мерки като бързо покриване на бюджетния 
дефицит, реализация на инфраструктурни проекти от стратегическо значение за България и региона, набиране на 
значителен ресурс при запазване на държавния контрол върху компаниите, допълнителна професионална експертиза за 
увеличаване ефективността, създаване на нова практика на привличане на местен и чужд частен, привличане 
вниманието на международната инвестиционна общност към страната и привличане на портфейлни и стратегически 
инвеститори, съчетано със силно положителни сигнали към институциите на ЕС. 
По данни на Комисия за финансов надзор за деветмесечието на 2014 г. в местните институционални инвеститори без 
банките, са акумулирани активи на приблизителна обща стойност 11 млрд. лева, като този ресурс може да бъде 
използван за инвестиране в българската икономика, вместо да се пласира в чужбина. Тези данни показват, че 
финансовата система е свръх ликвидна, за което свидетелства и повишения интерес от страна на институционалните 
инвеститори към аукционите на държавни ценни книжа. 
В заключение се посочва, че приватизацията на дялове от капитала на държавни компании и публичното набиране на 
средства за големи инфраструктурни проекти привличат силен инвеститорски интерес и ако бъдат реализирани, 
България ще стане атрактивна дестинация за инвестиции и ще насочи сериозен ресурс към бюджета и икономиката си. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Дефлацията в еврозоната се увеличи с 0,6% 
С 0,6% са намалели потребителските цени в еврозоната през януари, потвърждавайки тенденцията за задържане на 
дефлацията в зоната. Това стана ясно от прессъобщение на статистическата агенция на ЕС "Евростат". 
Спадащите цени на петрола в международен мащаб са сред основните причини за понижаването на цените в 
еврозоната.  
"Спадащите цени днес, както и притеснителните предупреждения за това накъде отиват те в бъдеще, доказват без 
съмнение, че е крайно време да се действа", коментира икономистът Ричард Баруел от "Роял банк ъв Скотланд" пред 
"Блумбърг", предаде БГНЕС. 
Миналата седмица Европейската централна банка започна работа по програма, която трябва да облекчи дефлацията в 
еврозоната чрез закупуването на 1,4 трлн. евро в облигации. 
Цените на електроенергия в Единния валутен съюз, който тази година вече включва и Литва, също спаднаха със 
значителните 8,9% в декември. Според данните на "Евростат" безработицата също се е понижила с 11,4% през декември, 
което е най-ниското й ниво от август 2012 г. 

 
Факсимиле от ec.europa.eu 
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√ Финансовият министър Горанов: Искаме да въведем еврото, но не сме готови 
България иска да въведе еврото веднага, но съзнаваме, че не сме готови. Това заяви пред Дарик финансовият министър 
Владислав Горанов. 
Това, което заявих от Вилнюс беше, че настоявам членовете на ЕС, които вече ползват евро, да кажат на България какво 
очакват от нея като структурни, дори политически мерки, за да ни позволят в един средносрочен хоризонт - 2018 г. да 
направим първата стъпка. Все още тези държави не казват, аз започнах преговорите, добави Горанов. 
Той отбеляза, че европейската интеграция се състои от членство, Шенген, еврозона. "Ние сме на първото стъпало и ни се 
даде ясно да разберем, че следващите стъпки ще са изпитание, което няма да е само на техническа база", заяви Горанов. 
Според него, има много индикатори, които могат да измерят дали сме подобрили нещата. 
За въвеждането на еврото плюсовете са много повече от минусите категорично. Когато станем член на еврозоната ще 
правим вноски към фондовете, свързани с поддържане стабилността на еврото. Вярно е, че влизането в еврозоната 
предполага определени вноски във фондовете, създадени като механизми за устойчивост на еврото, повтори Горанов. 
За бюджета Горанов каза, че за 2015 г., когато предварително са направили консервативни оценки за приходната част, не 
вижда рискове бюджетът да не може да издържи на първоначалните си оценки. 
По отношение на ареста на шефа на митница Свиленград Тодор Караиванов, финансовият министър коментира, че 
показателите на служителите на митницата в Свиленград като събираемост и пресичане на контрабанда са се подобрили. 
"Очевидно обаче системата е уязвима към корупционен натиск и много лесно можете да си напазарувате. Виждаме как 
усилията на правителството дават резултат и в двете посоки, този човек показа, че митническото звено в Свиленград 
може да събира по-добре, но ако си е позволил да вземе подкуп, няма да има никаква толерантност", подчерта Горанов. 
Според него, не е добра идея да се продават миноритарни дялове от български предприятия като БЕХ, тъй като няма да 
се получи добра цена. "Има сили, които имат интерес от дестабилизация на България - без да смятам, че има някакви 
апокалиптични сценарии, се забелязват съзнателни опити за внушение и съзнателни усилия за дестабилизация. 
Примерите са с ЕРП-тата и внушенията за банките", добави той. 
"Ако се запази темпото на събиране на приходите, аргументите ми да не се дадат великденски добавки ще са малки", 
каза още финансовият министър. 
 
√ Орешарски: Сребърния фонд не е капиталов фонд, а част от фискалния резерв 
Сребърният фонд не е алтернатива в никаква насока. Той, още от създаването си от автора на тези редове, функционира 
като елемент на фискалния резерв, а не като капиталов или какъвто и да е фонд. Това написа във Фейсбук бившият 
премиер Пламен Орешарски. 
Миналата седмица финансовият министър Владислав Горанов предложи за дискусия проект, според който парите на 
отказалите се от осигуряване в частен фонд ще се събират в Сребърния фонд, където сега се пазят резервните пари за 
пенсии. Според Орешарски, пропуски в управлението на частните пенсионни фондове не следва да се насърчават. 
Инструментът в тази насока обаче е заздравяване на регулативния надзор, смята експремиера. Защото, ако всички 
проблеми при функциониране на частния сектор се решават чрез предлаганата (по същество) национализация, 
тенденцията, очевидно води към отречени икономически модели, пише Орешарски. 
В последните седмици бяха лансирани различни идеи за цялостно или частично реорганизиране на три стълбовия модел 
на пенсионната система. Акцентът се постави върху капиталовия стълб - частните пенсионни фондове и как вложителите 
да излизат от тях в опит да се копират унгарския и полски модели. В по-явен или по-завоалиран вид аргументите са 
свързани с недостатъци в управлението на пенсионните фондове. Може да се заподозре и желание на властите да 
приберат в държавната пенсионна схема дял от акумулираните авоари от частните фондове, най-вероятно от 
няколкостотин до няколко милиарда лева, отбелязва Орешарски. И добавя - защо тези идеи не следва да се приветстват? 
Освен функции в пенсионната система, частните пенсионни фондове играят важна макроикономическа роля. Преди 
всичко, капиталовият стълб на пенсионната система насърчава националните спестявания и съдейства за натрупвания с 
дългосрочни хоризонти, за разлика от краткосрочния характер на банковите депозити. Оттук могат да се изведат 
поредица производни позитивни ефекти: насърчаване на икономическия растеж, развитие на достъпа на корпоративния 
сектор и домакинствата до кредитни ресурси, позитивно въздействие върху финансирането на бюджетните дефицити и 
намаляване на цената на държавните дългове, отслабване на натиска върху държавния пенсионен стълб в средносрочен 
и дългосрочен хоризонт и подобряване на устойчивостта на публичните финанси, смята Орешарски. 
 
√ Финансовият министър: Чакаме 400-500 млн. лева повече приходи за януари 
С 400-500 милиона лева повече ще са приходите в хазната за януари в сравнение със същия месец на 2014 г. От 
митниците се предвижда да постъпят с около 100 млн. лева повече. Това заяви в Пловдив финансовият министър 
Владислав Горанов, който направи изненадваща визита на строежа на многофункционалната спортна зала "Колодрума".  
Той беше придружаван от шефката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. Посрещна ги кметът Иван 
Тотев, който е в отпуска, но с готовност разведе гостите из обекта. Градоначалникът обясни, че в модерното съоражение 
ще могат да се практикуват 28 вида спорт.  
Министърът подчерта, че Пловдив заслужава подобно съоражение. Кабинетът е отпуснал за него досега 33 млн. лева. 
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√ От днес подаваме документи за безплатно саниране 
От днес стартира подаването на документи за безплатно саниране на жилища по новата програма на Регионалното 
министерство. 
За нея бяха отпуснати 1 милиард лева заем от Българската банка за развитие. Да кандидатстват могат собствениците на 
панелни жилища. 
Принципът за избиране на сградите ще бъде в зависимост от реда на записване. С приоритет ще бъдат първите подали 
документи. 
Ще се финансира укрепването на конструкцията на сградата, смяната на дограмата, изолация на стени и покрив, смяна на 
щрангове и други енергийно ефективни мерки. Няма да се дават пари за смяна на асансьори. 
Програмата ще продължи през 2015 и 2016 г. до изчерпването на паричния й ресурс. 
 
Вестник Труд 
 
√ Пак сменят членовете на ДКЕВР 
Ръководството на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще бъде сменено, след като 
парламентът гласува поправките в Закона за енергетиката. Това съобщи за „Труд” източник от управляващото 
парламентарно мнозинство. Мотивът на депутатите е, че липсвали достатъчно хора в комисията, които разбират от цени. 
От началото на 2013 г. насам шефовете на ДКЕВР се смениха пет пъти, след като предсрочно бе освободен тогавашният 
шеф на ДКЕВР Ангел Семерджиев. След него на поста се изредиха Юлиана Иванова, Анжела Тонева, Евгения Харитонова, 
Боян Боев и настоящият председател Светла Тодорова, която застъпи по време на служебния кабинет „Близнашки”. 
Новият енергиен регулатор ще включва 9 членове вместо досегашните седем, предвижда промяна в закона, внесена от 
депутати от управляващото мнозинство. Те ще предложат да отпадне разделянето на регулатора на два надзорни органа 
- за енергетиката и за водите. 
„Отказахме се от разделянето, тъй като ще доведе до допълнителна загуба на време, докато двете администрации се 
синхронизират. Вместо това новите девет членове ще заседават в две групи (за вода и за енергетика, б.р.)”, обясни 
източник от ГЕРБ. Част от членовете на комисията обаче може да запазят постовете си, казаха още пред "Труд". 
Първата задача на новия регулатор ще бъде изчисляването на цената на тока от юли, така че, от една страна, да бъде 
стабилизирана системата, а от друга - токът за бита да не поскъпне рязко, казаха депутати. 
След юли ще има нова поправка в закона с цел освобождаването на пазара на ток. Тогава ДКЕВР вече ще определя само 
цена за пренос и достъп, но не и на тока. Така абонатите в Западна България например ще са клиенти на ЧЕЗ за преноса, 
но ще могат да си изберат друг доставчик. Депутатите не очакват при освобождаване на пазара цената на тока да скочи. 
 
√ Банките с печалба от 746 млн. лв.  
Трусовете в банковата система през миналата година не са се отразили на финансовите резултати на сектора. Печалбата 
на българските трезори за миналата година е 746 млн. лв., показват данни на БНБ. Това е с 27,5% повече в сравнение с 
края на 2013 г., когато печалбата на банковата система е била 585 млн. лв. 
През последното тримесечие на годината дохода на банките се увеличава със 145 мн. лв., показва статистиката на 
централната банка. Към 30 септември тя е била 601 млн. лв. При обявяването на данните за края на третото тримесечие 
БНБ вече окончателно изключи КТБ от статистиката за състоянието на банките. 
Данните показват още, че общите активи на банките в края на миналата година възлизат на 85,1 млрд. лв. За сравнение в 
края на 2013 г. те са били 85,7 млрд. лв. Увеличение на активите с 3,1 млрд. лева е било отчетено през последното 
тримесечие на миналата година, докато от януари до септември е имало спад. От БНБ уточняват, че това се дължи на 
изплащането на депозитите от КТБ и отварянето на банка „Виктория“ от групата на КТБ. „Виктория“ заработи отново през 
декември. Данните на БНБ обаче показват, че в края на 2014 г. тя е на загуба с 14,94 млн. лв. 
През последното тримесечие на миналата година банките са привлекли допълнително 3,2 млрд. лв. депозити. Така 
привлечените средства достигат 73,5 млрд. лв. Ръстът се дължи на депозитите на граждани, които за последните три 
месеца на 2014 г. са се увеличили с 4,1 млрд. лв. 
 
√ Намаляват цената на тока за бизнеса   
Депутати от ГЕРБ обмислят да намалят цената на тока за големите промишлени предприятия, научи „Труд". Това ще 
стане чрез т. нар. добавка „задължения към обществото", която ще бъде понижена с между 5 и 10%. 
В добавката влизат разходите за зелен ток, кафява енергия от топлофикации и заводи, както и компенсация за по-
високите цени на американските централи. Промените ще бъдат записани в Закона за енергетиката, който в момента се 
намира между две четения в Народното събрание. 
В момента най-много пари за „задължения към обществото" плаща бургаската рафинерия на Лукойл - 12,8 млн. лв. 
годишно, следвана от медодобивната „Аурубис" - 8,8 млн. и пернишката „Стомана Индъстри" - 8,8 млн. Общо големите 
енергийни консуматори плащат 89,1 млн. лв. при планирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
210 млн. лв. 
В случай, че бъде намалена компонентата за предприятията, между 10 и 15 млн. лв. годишно ще трябва да бъдат 
преразпределени за плащане между всички останали потребители. 
В началото на седмицата от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската асоциация 
на металургичната индустрия и Българската камара на химичната промишленост поискаха да бъде въведен таван от 1 
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млн. лв. на годишната добавка към обществото за всяко отделно предприятие, или разходите да бъдат преразпределени 
върху всички потребители. 
Депутатите обмислят още да върнат добавката за екоток при износ на енергия. Преди да се въведе обаче ще се иска 
одобрението на Европейската комисия. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Банките ще бъдат проверени от чужди одитори 
Ревизиите ще бъдат направени от компаниите, които ползва ЕЦБ, обясни финансовият министър 
Активите на банките в България ще преминат през цялостна външна оценка, за да се прецени тяхното качество. Това каза 
за "Капитал Daily" финансовият министър Владислав Горанов. Одитът няма да се извършва от Българската народна банка 
(БНБ), която и сега по закон трябва да прави месечни доклади за състоянието на активите. "За извършването на оценката 
Министерството на финансите ще търси компаниите, които правиха одита на европейските банки преди 
присъединяването им към банковия съюз през миналата година", обясни министърът. 
Външната оценка ще се прави, за да се върне доверието в банковата система, обясни Горанов. То се загуби, след като 
БНБ допусна години наред КТБ да раздава кредити на свързани лица без обезпечение. Сега централната банка няма как 
да убеди обществото, че надзорът не е допуснал подобни практики и в други финансови институции. По думите на 
Владислав Горанов в предстоящия външен одит участието на БНБ ще е ограничено до създаване на екип, който да 
направи заданието към проверяващите. 
Кой, какво, кога 
Във всяка една от 11-те държави - членки на еврозоната, Европейската централна банка (ЕЦБ) е използвала различни 
одиторски компании, показа проверка на "Капитал Daily". Ревизиите на 128-те банки са били направени основно от 
американските финансови групи - BlackRock Solutions и Oliver Wyman. Дейно участие са взели и одиторите от "голямата 
четворка" - PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte и EY. Двете американски компании нямат офиси в България. 
Одиторската четворка има местни представителства, но към KPMG - България, доверието също спадна, тъй като 
компанията години наред не е забелязвала ставащото се в КТБ. 
Финансовият министър е на мнение, че таксите по извършването на ревизията трябва да бъдат платени от търговските 
банки. Така стана и при оценката на европейските банки. По информация на Financial Times цялостният одит е струвал на 
ЕЦБ и на националните регулатори близо 500 млн. евро. Тези средства обаче са били платени от частните финансови 
институции. 
Засега правителството не обявява кога ще започнат проверките. Източник, близък до банковия сектор, каза, че най-
вероятно те ще се извършат през есента, като дотогава ще бъде дадено време на банките да въведат в ред кредитните си 
портфейли и отчетността. 
Горанов коментира и последиците, ако при някоя от българските банки се окаже, че реалното състояние на активите им 
не отговаря на отчетите (както се получи и с КТБ). "Ако се налагат корективни действия, те ще бъдат извършени. Такива 
действия ще бъдат например предписание към акционерите за увеличаване на капитала", каза Горанов. 
Подобна мярка беше приложена и в Европа. От общо 128 проверени банки в еврозоната 25 не издържаха така наречения 
стрес-тест и трябваше да наберат допълнителен капитал. В разгара на световната финансова криза няколко европейски 
банки стигнаха до искане на държавна подкрепа заради "токсични активи" и невъзможност да покрият капиталовите 
изисквания. За да бъдат спасени, държавата наля в тях публични средства и стана акционер. 
Регулатори за ремонт 
През последната седмица управляващите усилиха говоренето за нужда от промени в БНБ, а Реформаторският блок 
поиска и оставката на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев. 
Финансовият министър Владислав Горанов вече няколко пъти публично се обяви за промяна в начина, по който работят 
българските регулатори. По време на деветата среща на бизнеса с правителството, организирана от "Капитал", 
министърът заяви, че лятната криза е показала нагледно, че финансовонадзорният механизъм на държавата не е 
структуриран добре. "Относителната функционална независимост на членовете на колективните органи за управление на 
надзорните институции не дава добър резултат или поне показа слабости и вероятно би било полезно да се мисли за 
колективно носене на отговорност", каза Горанов. 
Той вече няколко пъти публично заяви, че управителят на БНБ Иван Искров трябва да подаде оставка по морални 
причини заради допускането на дупката в КТБ. Тази позиция се подкрепя и от премиера Бойко Борисов, който също 
неколкократно иска оставката на централния банкер. "Продължавам да считам, че Искров носи лична отговорност, и не 
мога да си обясня поведението му да не подава оставка. Считам, че го дължи на обществото", каза премиерът по време 
на срещата с представителите на Американската търговска камара в петък. 
Никой от правителството обаче не говори в прав текст за оставката на Стоян Мавродиев, който ръководи КФН.  
Финансовият регулатор не видя проблеми в КТБ, която беше публично дружество, а има и съмнения за качествения 
надзор над пенсионните фондове. Владислав Горанов в четвъртък коментира, че ако се окаже, че в работата на 
финансовия надзор има неудачи, ще е първият човек, който ще поиска оставка. В същата посока се изказа и премиерът: 
"Надявам се в КФН да не се натъкнем на същото като в БНБ. Установят ли се нарушения и в КФН, мисля, че никой не би 
пожалил никого след това, което се случи в КТБ." 
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√ Социалният министър обеща нови правила за майчинските 
Най-големи добавки ще се вземат до трето дете 
Родителите на малолетни майки да остават без детски добавки, е ново предложение за промяна в Закона за семейните 
помощи. Това е съобщил в неделя министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, цитиран от БТА. По 
думите му целта е въпросните домакинства да не получават двойни суми, тъй като в момента бабата получава пари за 
невръстната майка, а тя - за новороденото си бебе. 
Почти многодетни 
По думите на Калфин предложението е да се промени моделът за насърчаване на раждаемостта, като добавките се 
плащат на семейство, а не за дете. Предвижда се домакинства с едно дете да получават по 35 лв., за две деца сумата да 
бъде 85 лв., за три - 130 лв. Семействата с четири и повече деца ще вземат по-малко от 35 лв. за всяко от тях, е обяснил 
министърът. Това ще запази досегашния модел само в частта му за подпомагане на първо дете, за което майчинските са 
по 35 лв. За второ дете в момента се дават по 50 лв., а за трето и всички след него - по 35 лв. Помощта обаче ще 
продължи да се дава само на домакинствата с много ниски доходи - и новият  проект предвижда пари да получават само 
семейства с месечно постъпление до 350 лв. на човек. Калфин е обяснил, че проектът за законови промени ще  бъде 
представен за публично обсъждане през тази седмица. Справка в сайта на Министерството на труда и социалната 
политика показва, че готови текстове все още няма публикувани, няма и проект на портала Strategy.bg, където се качват 
всички проекти на нормативни актове, подготвени от държавните институции. 
Министър Калфин заяви, че ще настоява за плащането на великденски надбавки към най-ниските пенсии. Това допусна в 
интервю за "Дарик радио" и финансовият министър Владислав Горанов. 
Ограничение на злоупотребите 
В началото на миналата седмица министър Калфин обяви, че правителството смята да затегне режима за получаване на 
детски надбавки, за да се ограничи злоупотребата с тях. "Правим преглед на Закона за детските помощи въобще и ще 
има промени, които ще доведат до ограничения", заяви Калфин пред "Нова телевизия" на 26 януари. Още тогава той 
набеляза търсенето на законов начин да се ограничи възможността родители, които още са в детска възраст, да 
получават детски надбавки. Калфин даде за пример случаи, при които майка на 14 години получава помощ за детето си, 
а бабата взема детски надбавки за малолетната майка. Министърът заяви намерение и за облекчаване на режима, при 
който социалните работници ще могат да отказват на родителите получаване на детските на ръка, а ще ги пренасочват 
директно за плащане на такси в детските градини, за храна или облекло. В момента това е възможно, но с много сложна 
процедура, така че за социалните работници е по-лесно просто да подпишат и парите да отидат в сметката на 
родителите, дори когато има съмнения, че те злоупотребяват, обясни преди седмица Калфин.  
Сред другите злоупотреби, които правителството иска да прекрати, е практиката млади майки да се записват формално 
да следват във висше учебно заведение заради еднократната помощ от 2880 лв. Много от тях след това изобщо не ходят 
на лекции и не продължават обучението си. Досега идеите за ограничаване на подобни злоупотреби са две - помощта да 
се получава на части при завършване на пореден семестър или накуп, но при навършване на първата година на детето. 
 
√ Производствените цени намаляват през декември 
По-евтиният петрол се отразява на производствените цени 
Производствените цени за вътрешния пазар са се понижили с 1.2% спрямо ноември и с 0.9% спрямо декември 2013 г. 
Общият индекс на цените на производител, който включва данни и за вътрешния и международния пазар, също се 
понижава съответно с 1.7% и с 1.6%. Данните са на Националния статистически институт публикувани в петък, не са 
изненада предвид отчетената дефлация от 1.4% през изминалата година в България, за която допринесоха 
поевтиняването на петрола и дефлационните процеси в еврозоната. 
Какво измерва индексът на цените на производител 
Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, 
произвеждани и продавани от българските производители. Те са един от показателите, по които може да се прогнозира 
дали потребителската инфлация ще се повиши или не. Понижение на индекса може да означава, че икономиката се 
забавя, че цените на суровините падат или че търсенето на промишлени стоки намалява. Най-вероятната причина за 
понижението им сега е рязкото поевтиняване на петрола и други суровини на световния пазар през последните месеци, 
което се очаква да продължи и през настоящата година. Освен това през декември 2014 г. България отчете дефлация за 
17-и пореден месец, така че е логично, че производствените цени също са намалели през периода. Публикуваните 
индекси са в крак с очакванията за нулева или много ниска инфлация на потребителските цени в близките месеци. За 
2015 г. прогнозата на Министерството на финансите е за средногодишна инфлация от едва 0.1%. 
Производствените цени в преработващата промишленост намаляват 
На годишна база общият индекс показва, че спадът на цените в преработващата промишленост на вътрешния и 
международния пазар е 3.3%, като по-значително понижение има при производството на хранителни продукти, както и 
при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители. Увеличение обаче има при цените на 
производството на превозни средства с изключение на автомобили, при производството на облекло и на основни 
метали. 
Общият индекс се е понижил с 1.7 % спрямо ноември 2014 г. За един месец цените са намалели в преработващата 
промишленост с 2.4% и в добивната промишленост с 1.4%. За сметка на това са се увеличили, макар и само с 0.1%, при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. На месечна база намаление на цените на 
вътрешния пазар е регистрирано в преработващата промишленост - с 2%, и в добивната промишленост - с 1.7%, докато 
при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение. Най-голямо намаление 
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спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали (с 1.4%), на метални изделия, без 
машини и оборудване, и при производството на превозни средства без автомобили. За сметка на това цените на 
производство на химичните продукти, текстил и изделия от текстил, без облекло, са се увеличили спрямо ноември. 
 
√ Когато надзорът става вреден 
Неподадените оставки в БНБ в КФН 
Българската народна банка и Комисията за финансов надзор понесоха доста обосновани критики за пропуските си като 
регулатори. Техните ръководства отказват да поемат вина и всячески прехвърлят отговорност. Опасността е не просто че 
недоверието в личностите подклажда и недоверие в институциите, а че за тях става все по-невъзможно да осъществяват 
ефективен надзор. И това има ясни измерения: 
- След всяка банкова криза отговорните институции като рефлекс стават по-отговорни и затягат надзора, водени от страх 
да не изпаднат отново в конфузната ситуация да трябва да обясняват грешките си. Този здравословен процес обаче 
остава блокиран. 
- Вече качеството на надзора стана причина за понижаването на рейтинга на страната. Сега има ясни индикации, че 
надзорните пропуски са влезли и в полезрението на Брюксел. България има шанс да предотврати негативни констатации 
в докладите на Европейската комисия с обосновани структурни реформи в регулаторите. Диалогът за това обаче така и 
не започва, а е ясно, че дори това да стане, техните ръководства нямат кредита на доверие да ги реализират. 
- Нека си представим за кратко, че има данни за злоупотреби в поднадзорни лица, заплашващи разпалването на нова 
шок вълна във финансовия сектор. При репутационната криза в регулаторите е много съмнително какви ще са стимулите 
им за реакция. Дали в този си вид и с това ръководство те ще имат волята да си признаят още пропуски или ще се опитат 
да потулят проблема, докато могат. А сега да си представим, че вече кризисната ситуация се е разразила. Колко ще 
струват уверенията на Иван Искров и Стоян Мавродиев, че системата е стабилна. 
Вкопчването в постове под маската на независимост поставят все по-реални и конкретни рискове за финансовата 
стабилност на страната. Оставката не е само въпрос на поемане на лична отговорност, а и на реална и трезва оценка за 
ползите за обществото. И ако у някой гуверньор или председател тя липсва, политиците и гражданите са длъжни да 
покажат, че имат енергия да им я наложат. 
 
√ Европейските пазари с най-високия месечен ръст от 2011 г. 
Доларът отбеялзва най-продължителното поскъпване от над 4 десетилетия насам 
Американският долар отбеляза седми пореден месец на поскъпване, което е най-дългият период на растеж, откакто 
курсът му беше развързан от златото през 1971 г. Същевременно европейските акции постигнаха най-високия месечен 
ръст от три години насам. В последната сесия на януари оптимизмът на пазарите в региона беше подпомогнат от данните 
за продажбите на дребно в Германия, които отбелязват най-голямото си повишение от две години и половина. 
Месечно повишение 
Положителната тенденция беше ограничена от пазарната реакция на информацията, че италианската банка Banca Monte 
dei Paschi di Siena може да се нуждае от по-голямо увеличение на капитала, отколкото се смяташе досега. В резултат на 
това общоевропейският индекс FTSEurofirst 300 отстъпи леко, но за целия месец ръстът му достига 7.4% - най-доброто 
месечно представяне от 2011 г. Европейските борси започват годината значително по-добре от Wall Street, където 
основният индекс S&P 500 спадна с 1.8% през януари. 
"Продажбите на дребно в Германия и Испания, както и потребителските разходи във Франция надминават очакванията. 
Това са първите сигнали за положителен ефект от ниските цени на петрола и оказват силна подкрепа за акциите", 
коментира пред Reuters Кристиан Стокър, пазарен стратег в UniCredit.Данните за нов спад на инфлацията в еврозоната 
(още на стр. 21) доведе до понижение на доходността по ценните книжа в региона, след като рискът от дефлация отново 
зае централно място във вниманието на инвеститорите. В началото на седмицата облигациите с по-нисък рейтинг 
пострадаха от пазарната реакция на победата на партия СИРИЗА в Гърция. Опасенията, че позицията на новото 
правителство против строгите бюджетни икономии може да доведе до изпадане в неплатежоспособност или ново 
преструктуриране на дълга, доведоха до силен срив на Атинската фондова борса през първите три дни на седмицата. 
Акциите на банките в страната се обезцениха с по над 20% в сряда, но в четвъртък и петък тези загуби бяха до голяма 
степен компенсирани на фона на уверенията, че Атина ще търси компромис с кредиторите си. 
Валутни пазари  
В петък еврото поскъпна леко до 1.1344 долара, след като в началото на седмицата достигна 11-годишно дъно от 1.1098 
долара. Курсът на единната валута спадна с над 6% през първия месец на годината, което е най-слабото представяне от 
две години и половина. Причина за това е решението на Европейската централна банка да започне пълномащабна 
програма за количествено облекчаване в опит да стимулира икономическия растеж и инфлацията. Същевременно 
щатският долар продължи да поскъпва, като от началото на годината курсът му е напреднал с 5% спрямо основните 
световни валути. 
 
√ Приходите и печалбите на българските машиностроители се повишават 
Няколко публични компании отчитат стабилни резултати през 2014 г. 
Въпреки затрудненията, породени от проблемите в Русия и Украйна, българските машиностроители, които са основно 
експортно ориентирани и зависят и от тези пазари, отчитат стабилни постижения през 2014 г. За това спомага търсенето 
на продукция от клиентите им в Западна Европа, където икономиките продължават да се възстановяват, с тенденция да 
ускорят темпа си на растеж. Допринасят и стабилните цени на основните суровини, показват мениджърските доклади на 
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някои от публичните компании в бранша. Така производителят на стоманени радиатори "Корадо - България" от град 
Стражица записва втория най-добър резултат в историята си и завръщане към нивата на продажби отпреди кризата, 
производителят на автомобилни акумулатори "Елхим - Искра" запазва стабилното си представяне на пазара, а русенският 
производител на електроинструменти за строителството "Спарки" повишава печалбата си в пъти спрямо 2013 г. 
Добра година 
Оптимизирането на разходите и подкрепата за продажбите от страна на чешката група са спомогнали за представянето 
на "Корадо - България", става ясно от изказване на Иржи Ржезничек, изпълнителен директор на предприятието, в 
прессъобщение след представянето на отчета за 2014 г. Данните показват, че само за последното тримесечие на 
годината дружеството е произвело 84 хил. панелни радиатори, което е с 53% повече в сравнение със същия период на 
предходната година. За това е допринесло пускането в експлоатация на втора производствена линия, което се случи в 
средата на ноември. Продажбите за четвъртото тримесечие са 88 хил. радиатора, като 5.8 хил. са продадени в България, 
което е дял от 7% в продажбите. Други 11 хил. радиатора са изнесени за страни извън Европейския съюз, а към 
компанията майка са насочени повече от 61 хил. радиатора.  
Тройно по-добри са и резултатите на ниво група, добавя Войтех Чамек, главен изпълнителен директор на "Корадо груп". 
Той добавя, че резултат е постигнат в условията на силно конкурентен пазар, белязан от срива на традиционно силния 
украински пазар и допълнително свиване на европейския пазар като цяло. Радиаторите, произвеждани от фабриките в 
групата, се продават в цяла Европа, Америка, Азия, Австралия и Северна Африка. Българският завод в Стражица, чиято 
продукция е с най-ниска себестойност, изнася радиатори за всички съседни балкански държави, Украйна и дори за Чили. 
От миналата година към "Корадо груп" се присъедини и чешката фирма "Ликон", която произвежда конвекторни 
електроуреди, с което се разширява предлаганата от компанията гама. 
Акумулатори към Западна Европа 
Ефектът на Русия и Украйна е повлиял по-силно на "Елхим - Искра" според отчета на дружеството и по мнения на 
мениджърите му. В началото на 2014 г. те заложиха 8% ръст на продажбите спрямо предходната година, който в края на 
декември те отчитат като твърде оптимистичен. Данните към края на декември показват изоставане на приходите от 31.7 
млн. лв. на 31.4 млн. лв., което се дължи на спад в износа за Русия и Украйна. Отчита се запазване на тенденцията на 
свито потребление на пазара в България, който е с дял от около 10% в продажбите. "Икономическите фактори, повлияли 
пряко върху спада на продажбите на дружеството през 2014 г., бяха свързани най-вече с кризата в Украйна и рязката 
девалвация на руската рубла спрямо еврото, която към момента е близо 80%", пише в мениджърския доклад, 
придружаващ финансовия отчет. За 2015 г. в дружеството очакват да се запази тенденцията на възстановяване и растеж 
на европейските икономики, което ще е предпоставка за увеличаване на продажбите на "Елхим - Искра". В същото време 
обаче негативен ефект биха предизвикали обезценяването на руската рубла спрямо еврото и икономическата 
нестабилност в Украйна. За първото тримесечие на 2015 г. очакванията са за ръст на приходите от продажби с 3% спрямо 
същото тримесечие на 2014 г. 
Ориентацията към пазари в Западна Европа е помогнала на друг производител на акумулатори - "Монбат". Компанията е 
повишила приходите си, но заради изпреварващия ръст на разходите неконсолидираната й печалба е намаляла, показва 
отчетът. В доклада за дейността от "Монбат" посочват, че през четвъртото тримесечие основната суровина олово заема 
70% от разходите на единица продукт. Дружеството успява да намали зависимостта си от борсовите котировки чрез 
собствените си рециклиращи заводи. Те са дъщерни компании на "Монбат" и техните резултати не са включени в 
неконсолидирания отчет. Основният пазар на българския акумулаторен завод е Франция, износът за който се е повишил 
през миналата година и като стойност, и като дял от общите продажби. Страната заема 14.6% от оборота, с повече от 2 
пункта ръст спрямо 2013 г. Общо продадените във Франция акумулатори са на стойност 13.53 млн. евро. По-назад е 
Германия, към която износът е паднал, Испания и Холандия – с увеличение. Сериозно набират сили продажбите на 
акумулатори в Румъния и Италия, от които вече идват по близо 6% от оборота, показва още докладът. "Монбат" няма 
никакви значителни продажби към Украйна и Русия. Над 70% от продажбите на дружеството са на чужди пазари. 
Предвидимост в разходите 
Друга машиностроителна компания от групата на "Стара планина холд" - ямболското "Хидравлични елементи и системи", 
страда косвено от руско-украинската криза. Основният му клиент е Palfinger Group, който изкупува близо 70% от 
продукцията. В доклада за дейността от ръководството отбелязват, че лошо влияние има ескалацията на взаимните 
санкции между Русия и Украйна, което носи риск за бизнеса. Положително влияние са имали стабилните цени на 
основните материали и ръстът на долара спрямо еврото. За да компенсират спада на продажбите през последното 
тримесечие на миналата година, от ХЕС са решили да подобрят производителността на труда – това е помогнало за по-
висока рентабилност, видно от повишената печалба. За тази година прогнозите са нетните продажби да стигнат близо 40 
млн. лв., приблизително на нивото от 2013 г. Компанията планира около 3.4 млн. лв. инвестиции от собствени средства за 
нови машини, софтуер и модернизация. 
Силно зависим от случващото се зад граница е и русенският "Спарки", който продава изцяло на външните пазари. 
Дружеството изнася за Европейския съюз, с фокус Франция, Румъния и Германия. Основните доставки на материали и 
приходи от продажби са в евро, което елиминира валутния риск за дружеството. Търсенето на изделията му обаче е в 
тясна зависимост от състоянието на битовото и бизнес строителството, битовите и професионалните ремонти. 
"Продължаващото свиване на дейностите в тези сектори закономерно би довело до свиване на самия отрасъл 
"Машиностроене", в който "Спарки" развива дейността си. Тази тенденция крие значителен риск, доколкото същата не 
може да се компенсира със засилен износ на машиностроителна продукция. Потребителите на тази продукция в Западна 
Европа и САЩ са изправени пред същата неблагоприятна пазарна конюнктура, като много от тях вече свиха или 
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прекратиха някои отделни или цялото си производство", се посочва в мениджърския доклад. От дружеството отчитат 
като свое предимство в тази ситуация наличието на дългосрочни договори с клиенти и контрагенти. 
 
√ Доходността на всички пенсионни фондове е над минималната 
Доходността на всички пенсионни фондове за последните 24 месеца е в рамките, определени от Комисията за финансов 
надзор (КФН), стана ясно от съобщение на регулаторната институция. Нито една осигурителна схема няма резултат под 
минималната граница, която се определя от КФН, няма и такива, които прехвърлят максимално допустимата доходност. 
От 5% нагоре 
Средният едногодишен резултат на най-масовите универсални фондове е 5.12%, а на професионалните е 5.32%. 
Универсалните схеми са задължителни за всички, родени след 31.12.1959 г., но с последните законови промени се 
предвижда работещите да могат по желание да се осигуряват само в държавната система, т.е. парите им да са в 
Сребърния фонд. За последните три години държавният фонд доходност няма, така че който избере този вариант, няма 
да получава печалбата, която частните фондове отчитат от инвестиции. Един от аргументите за законовите промени беше 
настояването, че пенсионните фондове имат ниска доходност, която дори е отрицателна, ако се сложи инфлацията. 
Дългосрочна инвестиция 
Данните на КФН са изчислени на база 24-месечен период и показват годишната доходност за това време. Логиката да се 
взема по-дълъг период е дългосрочната стратегия на пенсионните фондове – те не са спекулативни инвеститори и трябва 
да осигуряват печалба за десетки години на осигуряване, преди да започнат да изплащат пенсии. Тъй като с най-малко 
инвестиционни ограничения са доброволните фондове, в момента те имат и най-висока средна доходност – 6.4%. 
Обичайно те инвестират по-голяма част от активите си в рискови инструменти в сравнение със задължителните фондове, 
така в периоди на борсов подем и печалбите им са по-големи. 
Доброволните фондове нямат горна и долна граница на доходността. За универсалните и професионалните резултатът 
трябва да е поне колкото е минимално определената доходност – в противен случай дружеството трябва да допълни 
разликата с пари от резервите си. Обратно – ако се надмине горната граница, печалбата над нея се заделя за резерви, 
припомнят от КФН. 
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Вестник Сега 
 
√ Една трета от новите пенсии са инвалидни 
Почти 100 000 българи са успели да се пенсионират през 2014 г. 
Значително повече хора са намерили начин да се пенсионират миналата година, когато пенсионната реформа бе 
замразена и до последния момент нямаше никаква яснота какви ще са условията през тази година. 99 379 българи са се 
пенсионирали за цялата минала година, което е с 22.2% повече спрямо 2013 г., показва справка на Националния 
осигурителен институт. 
Броят на инвалидните пенсии продължава да заема значителен дял от всички новоотпуснати пенсии - през 2014 г. всяка 
трета нова пенсия е инвалидна. 30 147 българи са се възползвали от тях поради общо заболяване, което е 33.3 на сто от 
всички пенсии. За сравнение през 2013 г. делът им е бил дори по-голям - над 39 на сто. Като брой обаче м.г. печели с 
1930 инвалидни пенсии повече спрямо предходната. През м.г. са отпуснати и 41 334 социални пенсии за инвалидност. Те 
са в размер на 25 на сто към пенсията и се дават на хора с над 70% инвалидност. Тук увеличението е с 3 на сто за една 
година. 
От 1 януари НОИ спря да отпуска нови социални пенсии за инвалидност, тъй като те бяха премахнати с бюджета на 
Държавното обществено осигуряване. Отпуснатите досега добавки ще продължат да се изплащат. Те са в размер между 
31 и 34 лв. и според разчетите от тази мярка НОИ ще спести около 7.3 млн. лв. тази година. Държавата обаче не замести с 
нищо спряната добавка и много възрастни възприемат промяната като дискриминация на новите пенсионери. Идеята 
Агенцията за социално подпомагане да поеме разходите за инвалидните добавки на пенсионерите пропадна заради 
липса на пари. От тази година действа и още една мярка, която трябва да намали разходите за инвалидни пенсии. 
Въведено е изискване за реален минимален стаж за отпускането им. До края на м.г. също имаше изискване за стаж - 
между 1 г. и 5 г. в зависимост от възрастта на хората, но не бе задължително да е реален, а можеше да е "дарен". За 
такъв се брои времето за отглеждане на дете, за отбиване на военната служба и др. 
--------ОТДИХ 
Повече хора са успели да се пенсионират м.г. и по общите условия за стаж и възраст - 53 954 души, или с близо 43% 
повече, отколкото през 2013 г. Драстичен ръст има на новите пенсионери в специалните ведомства. В тях са се 
пенсионирали 2561 служители, което е незначителен брой на фона на останалите, но представлява 74% ръст спрямо 
предходната година. Това се дължи на премахването на възрастта за пенсия на военните. Увеличеният брой на новите 
пенсионери бе планиран в бюджета на Държавното обществено осигуряване и не доведе до непредвиден преразход. 
НОИ дори отчете спестени пари от пенсии, защото смъртността сред възрастните бе по-висока, отколкото очакваха от 
институцията. 
 
√ Кабинетът отваря нова врата за корупция в държавните фирми 
Законът за публично-частното партньорство започна да пречи и на ГЕРБ, по чиято инициатива той бе приет в 
предишния мандат на Бойко Борисов 
Спорни промени в Закона за държавната собственост, които отварят широко вратата за безпринципни решения и 
корупция в държавните предприятия и фирми, е одобрил кабинетът на последното си заседание. Според тях държавните 
фирми ще могат да се сдружават без конкурсна процедура с частни компании по свой вкус, ако се нуждаят от партньор за 
участие в обществени поръчки. Избор без конкурс ще може да се прави дори и по проекти, финансирани от ЕС, ако 
финансиращият орган изисква сключване на подобно споразумение. Промените са били приети по предложение на 
транспортното министерство, без дебат, на фона на вече обявени от транспортния министър Ивайло Московски 
намерения за стартиране на крупни публично-частни партньорства в сектора. 
В момента предприятия и фирми с над 50% държавно участие могат да участват в смесени компании или да развиват 
съвместна дейност по договор с частни дружества само ако тези партньори са избрани по реда на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Това изискване е съвсем прясно - от януари 2013 г., и бе повод за гордост в предходния 
кабинет на Бойко Борисов. Едва година по-късно обаче правителство, начело отново с Бойко Борисов, предлага то да 
бъде отменено с аргумента, че прави фактически невъзможно фирмите да се сдружават с частници и да участват в 
процедури за обществени поръчки. Според официалното прессъобщение на МС няма как държавните фирми да спазват 
тези правила, защото сроковете при започнала процедура по ЗОП не го позволяват. Дори при най-дългия за подаване на 
оферта - 52 дни, няма начин заинтересуваната държавна фирма междувременно да проведе конкурс и да си избере 
партньор, с който да участва, изтъкват от МС.  
Не е ясно дали това се е случвало в реалността и дали има реално осуетени от изискването за конкурс намерения на 
държавни предприятия и фирми. Странно е и защо правителството предлага отпадане на конкурса при избор на 
партньори само за държавните фирми, но не и за общинските фирми, които също би следвало да са онеправдани от 
късите срокове. Няма обяснение и защо държавните фирми трябва да решават на парче за отделни обществени поръчки 
с кой искат да се сдружават, вместо да мислят за по-дългосрочни отношения, при които провеждането на процедура за 
избор на партньор няма да е проблем. Не е ясно и защо не се предлага друг облекчен регламент за състезание, ако ЗОП е 
неприложим.  
България има много горчив опит с избора на частни партньори и на национално, и на общинско ниво. Сред най-шумните 
скандали за съвместно съдружие между държавни и частни фирми, избрани без състезание, бе договорът за изграждане 
на магистрала "Тракия" с българо-португалски консорциум. Тогава Европейската комисия разкритикува остро липсата на 
конкурс при избора на изпълнител и препоръча никой да не следва примера на България. Азбучни примери за скандални 
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публично-частни партньорства са и смесените дружества на общинската фирма "Софийски имоти", довели до 
разграбване на общински земи.  
Въпросът е още по-спорен на фона на предвидената възможност такива смесени дружества да се правят при усвояване 
на еврофондовете. В сектора на транспорта бенефициенти на европейски средства са държавни предприятия като 
националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти", която бе създадена за изграждане и поддържане на 
автомагистралите "Струма", "Хемус", "Черно море", НКЖИ, "Пристанищна инфраструктура". Самият Ивайло Московски 
допусна публично-частно партньорство за довършването на магистрала "Хемус" и изграждането на паркинги за тежките 
камиони по магистралите, а кабинетът "Орешарски" говореше за публично-частно финансиране за контейнерните 
терминали в пристанищата Варна и Бургас. Очаква се там да има голям интерес от частни фирми и е необяснимо защо 
изборът на партньор няма да стане след публичен конкурс. 
ПРЕДИСТОРИЯ  
Изискването за провеждане на конкурси при основаването на смесени дружества бе въведено в Закона за публично-
частното партньорство. Прилагането на закона се забави покрай изготвянето на подзаконова уредба, а впоследствие 
кабинетът "Орешарски" реши, че документът изобщо не е нужен. Законът бе предложен за отмяна, но това решение успя 
да мине само през първо четене в парламента. При дебатите депутати от ГЕРБ пламенно защитаваха именно 
въвеждането на правила за съвместната дейност на държавните и общински дружества с частни фирми. "Отмяната на 
закона ще върне материята към времето, когато в Столичната община с концепция от един лист се правеха съвместни 
дружества, в които се апортираше огромно публично имущество, без никакво участие на частния партньор", предупреди 
тогава депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов. 
 
Вестник Преса 
 
√ Лек подем в промишления сектор 
Промишленият сектор у нас отбеляза нелоша 2014 година. От 49 публични компании, подавали отчети на Българската 
фондова борса, при 27 има ръст на приходите най-вече заради инвестиции в нови мощности. Сред отличниците е 
„Аркус“- Лясковец. Производителят на спецпродукция (оръжие, амуниции и др.) изпраща 2014 г. с внушителен ръст на 
приходите от 43%, до 43,8 млн. лв. 
Шуменската компания „Лавена“, прочута с козметичната си линия „Бочко“, също прави фурор - годишните продажби се 
увеличават с 22%, до 10,4 млн. лв. В момента дружеството инвестира 6,8 млн. лв. в модерни цехове. 
Ренесанс изживява и пловдивският завод за филтри за цигари „Юрий Гагарин“. Приходите му нарастват с 20%, до 88,5 
млн. лв., след като купи нова линия за комбинирани филтърни пръчки. В малкото градче Стражица също имат повод за 
радост - местният производител на отоплителни уреди „Корадо“ отчита 20% ръст на продажбите, до 20,1 млн. лв. През 
м.г. дружеството набра над 7 млн. лв. на борсата, за да финансира инвестиционната си програма. 
На обратния полюс е настроението във фармацевтичния сектор. Повечето производители на лекарства отбелязват спад 
на приходите между 6 и 27%, като основна причина се смята конфликтът между Москва и Киев. Русия е един от най-
големите пазари за българските фирми от сектора. Параходство „Българско речно плаване“ също страда от 
напрежението между двете държави. Това е довело м.г. до прекратяване на доставките по р. Дунав на суровини от 
украинските пристанища Рени и Измаил. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Данъчни дават таблет срещу касови бележки 
Ученици ще печелят награди до края на май, обмисля се томбола и за възрастни 
Таблет ще получи първият късметлия в играта на НАП "Парола: Касова бележка". Името му ще стане ясно днес, когато 
актьорът Димитър Рачков ще изтегли печелившия сред 900 участници. Целта на играта, която е част от кампанията на 
НАП сред учениците "Влез в час с данъците 2", е да даде информация за данъците и смисъла от плащането им, както и 
практически съвети на младите. Според регламента на играта всеки ученик в България може да регистрира неограничен 
брой касови бележки чрез специален софтуер. Приложението е достъпно на фенстраницата на кампанията във Facebook, 
както и безплатно за телефони с операционни системи Android и IOS. Учениците могат да регистрират касови бележки от 
1 януари до 31 май 2015 г. Колкото повече фискални бонове се регистрират от един участник, толкова по-голям е шансът 
той да спечели някоя от наградите. Важно условие е учениците да пазят касовите бележки, които регистрират. Наградите 
в играта са 2 таблета, 2 фотоапарата и игрална конзола, а печелившите ще се определят на лотариен принцип в края на 
всеки месец. 
В настоящата лотария може да участват ученици, но от НАП обмислят възможността в играта в бъдеще да се включат и 
техните родители. Идеята чрез томбола да се раздават награди срещу касови бележки се обсъжда от години, като за 
възможни награди са се спрягали домакински уреди дори апартамент. 
900 ученици вече се включиха в играта, като до момента са регистрирали над 35 000 касови бележки. Над 10 000 фенове 
следят страницата на кампанията във Facebook. В хода на кампанията "Влез в час с данъците 2" 80 служители на НАП ще 
посеят 120 училища в страната до края на учебната година и ще се срещнат с около 20 000 ученици. В рамките на над 
1200 учебни часа служителите на НАП ще разяснят смисъла на плащането на данъци. 
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Вестник Монитор 
 
√ Малките фермерски бензиностанции остават без нивомери 
Предстои промяна в наредбата за отчитане на продажбите 
Колонките с уреди само ако собствениците търгуват с горива 
Малките фермерски бензиностанции остават без нивомери. Собствениците им ще трябва да поставят такива уреди 
единствено ако продават горива. В случай че ги използват само за собствени нужди, трябва да подадат информация в 
Националната агенция за приходите. Това съобщи пред националното радио Людмила Петкова, която отговаря за 
данъчната политика в Министерството на финансите. Инсталирането на нивомери на всички съдове за съхранение на 
горива няма да е задължително, уточни тя. 
“Не е икономически обосновано, но и е технически невъзможно да се постави и никой не иска на бидон да слага 
нивомерна система. Тези обекти, които извършват само зареждане за собствени нужди, те трябва да бъдат уредени в 
наредбата. От една страна да има защита на фиска, и от друга страна естествено 
да не се създава допълнителна тежест за бизнеса 
допълни експертът. 
Междувременно стана ясно, че днес в Арбанаси се събира управителният съвет на асоциацията на 
зърнопроизводителите, който ще обсъди в разширен състав ситуацията със задължителното монтиране на нивомери за 
разходваното гориво. “Хората по места са изключително притеснени от новите изисквания, затова ще обсъдим общата си 
позиция”, съобщи председателят на асоциацията Румяна Ангелова, цитирана от Farmer.bg. На последното заседание на 
парламентарната комисия по земеделие Ангелова представи искането на бранша за преговори с финансовото 
министерство, 
за да се постигне съгласие, приемливо и за двете страни 
“Никой от колегите не възнамерява да бойкотира решението на данъчните за преодоляване на контрабандата с горива, 
но ние сме обидени от твърденията, че 48% от нелегалния внос на горива минава през селското стопанство”, посочи още 
тя. 
През миналата седмица финансовото министерство публикува доклад за контрабандата на горива, в който се посочва, че 
има значителен риск по отношение на доставките на течни горива, като най-рискови са оценени доставките на дизелово 
гориво. Анализът показва, че с най-голям относителен дял от недекларираните доставки - т.е. Най-рискови, са доставките 
с получатели от икономическите сектори “Селско стопанство” - 48,1% и “Транспорт” - 34,5%. Двата икономически сектора 
са и най-големите потребители на дизелово гориво в страната. 
 
investor.bg 
 
√ Агенцията по заетостта ще има нов директор след ревизия 
Ивайло Калфин очаква от агенцията повече работа за активизиране на обезкуражените 
Премиерът Бойко Борисов е освободил Асен Ангелов от поста изпълнителен директор на Агенцията по заетостта по 
предложение на ресорния вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин, съобщи БНР.  
"Аз предложих и подписах. Съгласувах с премиера, разбира се, освобождаването на г-н Ангелов. Имам по-различни 
виждания за работата на агенцията. Тя ще играе доста важна роля в бедеще. Има към нея претенции от страна на 
Европейската комисия за начина, по който работи", заяви Калфин.   
Той посочи пред радиото, че очаква от агенцията повече работа за активизиране на обезкуражените и мотивирането им 
да се върнат на пазара на труда. 
За временно изпълняващ длъжността е назначен заместникът на Ангелов Валентина Георгиева. Очаква се титуляр на 
поста да бъде назначен до месец.  
Ангелов оглави агенцията през декември 2013 г., след като предшественичката му Камелия Лозанова (ГЕРБ) беше 
уволнена след сигнал от Брюксел. 
Той е доктор по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" – Свищов, и магистър по международни икономически 
отношения от Университет за национално и световно стопанство – София. Специализирал е финансов мениджмънт и 
анализ в Делауерски университет в САЩ. Има дългогодишен управленски опит в сферата на европейските фондове и 
международните проекти. 
 
√ Калфин: Предвиждаме мерки за ограничаване на ранната раждаемост 
Държавата ще насърчава раждаемостта с промени в Закона за семейните помощи 
Родителите на малолетни майки ще остават без детски добавки. Това предвижда ново предложение за промяна в Закона 
за семейните помощи, а целта на промените като цяло е насърчаване на раждаемостта, заяви днес във Варна 
министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 
Детските за 1 дете ще бъдат 35 лв., за 2 деца - 85 лв., а за 3 - 130 лева. За всяко следващо ще се дават по 20 лева. 
Промените в закона ще бъдат публикувани за публично обсъждане на сайта на МТСП идната седмица. 
В момента за едно дете държавата дава 35 лв., за 2 деца - 50 лв., за всяко следващо по 35 лв. В България има около 1,5 
млн. деца, като от тях 860 000  получават добавки. 
 „Предвиждаме и мерки за ограничаване на ранната раждаемост“, каза още Калфин. По думите му практиката деца да 
раждат деца трябва да отпадне. Предвижда се спиране на семейните добавки на родители, допуснали малолетната им 
дъщеря да роди. 
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„За това ще се разчита основно на здравните медиатори, които работят отлично в различните общности. Ще направим 
възможното техният брой да се увеличи“, каза още вицепремиерът. С тяхна помощ на млади момичета от ромската 
общност са поставени близо 3 000 противозачатъчни спирали. Това според Калфин, разбира се, не става с принудителни 
мерки, а с обучение и просвещение от страна на здравните медиатори. 
 „Ще се опитаме да внесем ред и в отпускането на еднократните помощи за раждане на студентки. В момента те са в 
размер на 2 880 лева. Има обаче много сигнали от вузове, че млади момичета се записват за студентки, раждат, 
получават помощта и след това се отписват. Нашето предложение е парите да се отпускат на 2 транша, за да се гарантира 
записването за следващия семестър“, обясни Калфин. Втората част ще се получава след представяне на бележка за 
заверен семестър в университета. 
Социалното министерство ще обърне много сериозно внимание и на хората, които са отчаяни в търсенето на работа. 
Сред тях са предимно младите хора в малките общини и хората пред пенсия. Третата група са българите, отписани от 
всякакви статистики, включително и от регистрите на бюрата по труда. Нашето желание е да стигнем до тях и да им 
помогнем чрез системата за ваучери за почасова работа, добави социалният министър. 
При ранната раждаемост също има парадокс. Непълнолетна майка получава детски за бебето си, а за нея пък пари 
получава нейната майка. Това също трябва да се преосмисли, каза още Калфин. 
Във Варна вицепремиерът и социален министър проведе срещи с кметове на малки общини и посети Център за 
настаняване на социалнослаби семейства в Девня. 
 
√ Инвестициите в солидарната система не обещават положителна доходност 
Експерти обясняват защо при евентуално прехвърляне на партида от УПФ с положителна доходност в НОИ 
загубата на доходност е сигурна 
Евентуалната възможност за прехвърляне на вноски за втора пенсия между универсалните пенсионни фондове и 
Сребърния фонд ще струва много на данъкоплатците и със сигурност означава загубата на доходност. Това е позицията, 
около която се обединяват експерти, работодателски организации, пенсионни фондове, призовавайки за задълбочен 
анализ и оценка на въздействието преди вземането на каквото и да било решение за промяна в пенсионната система. 
Припомняме, че в последните два месеца темата е изключително актуална заради предложенията за промени в Кодекса 
за социално осигуряване (КСО). Такива вече бяха предложени от Министерството на финансите на два пъти - в края на 
миналата година, когато без предварителни публични обсъждания МФ предложи да се даде право на еднократен избор 
на осигурените лица къде да се трупат парите им за втора пенсия – дали в частен фонд, или в НОИ. И втори път – в 
отговор на критиките срещу приетите поправки МФ внесе втори пакет, според който вноските за втора пенсия ще могат 
да се прехвърлят от частните универсални пенсионни фондове в Сребърния фонд, но ще могат и да бъдат връщани 
обратно. 
Промените предизвикаха вълна от коментари от страна на експерти в социалното и пенсионното осигуряване, на 
работодатели, икономисти и всички заинтересовани от казуса. 
Инвестирането на парите на хората, които биха предпочели връщане в солидарната система, не обещава нищо освен 
отрицателна доходност, заяви бившият социален министър Лидия Шулева. За нея „местенето напред-назад на средства 
струва страшно много пари на данъкоплатците и никой няма нужда от това”. 
Експертът 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. И поясни: „Ако сте били  в УПФ, и 
имате отрицателна доходност заради недобри инвестиции, и се прехвърлите в ДОО, ще внесете по-малко пари в 
осигурителния институт, отколкото следва за нормална пенсия, което образува нов дефицит, който 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.  Експертът прогнозира, че ако предложението на МФ 
бъде прието, негативният ефект ще е видим веднага. 
По нейно мнение последните предложения на финансовото ведомство поставят повече въпроси, отколкото отговори. Тя 
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. 
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. 
При преместването на парите си за втора пенсия в НОИ хората ще загубят доходност от управлението им. В това е убеден 
и друг бивш социален министър - Иван Нейков. Според него е притеснително намерението на финансовия министър 
събраните пари от „втора пенсия” да отиват в Сребърния фонд, защото всъщност никой нищо не знае защо се прави и 
каква е целта. 
Той изтъкна, че в "Сребърния фонд са белите пари за черни дни". И уточни, че ако се вземат парите на хората и 
прехвърлят в Сребърния фонд, това няма да е коректно към самите потребители. "Тогава, когато стане най-тежкият 
момент на демографската ситуация, тогава, когато на един работещ ще има повече от един пенсионер, тогава трябва да 
бъдат използвани парите от Сребърния фонд", поясни той. 
"НОИ не е създаден, за да управлява пари. НОИ управлява фонд, който е разходопокривен – парите влизат днес и 
веднага излизат. Влизат като вноски и излизат като пенсии. Това е нещо, което тепърва трябва да бъде изграждано и то с 
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години. Много години ще трябват, за да бъде изграден поредният капиталов фонд в България. Не е невъзможно да бъде 
направено. Въпросът е защо", пита Нейков. 
Самият финансов министър Владислав Горанов няма притеснения за качеството на инвестициите на УПФ, защото това, 
което е заложено по нормативна рамка от гледна точка на правилата за инвестиране, не допуска рисково инвестиране в 
некачествени активи. 
Социалният министър Ивайло Калфин също многократно защити тезата, че от НОИ не може да се иска доходност. Според 
него държавата не може да управлява по-добре капиталови схеми от частните пенсионни фондове. 
Бизнесът също е на позиция, че държавното обществено осигуряване не може да управлява парите на хората и то при 
факта, че Сребърният фонд е с отрицателна доходност. По думите на Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, 
е налице драстична разлика в доходността на частните пенсионни фондове, от една страна, и управлението на 
Сребърния фонд и капиталовия стълб на Учителския фонд, от друга. „Държавата просто е изпуснала управлението на 
Сребърния фонд през годините“, смята той. 
За БСК има редица неясноти и в новите предложения на МФ. По думите на Григор Димитров от БСК самата технология на 
прехвърлянето на пари от универсален пенсионен фонд в Сребърния фонд и обратно не е ясна. 
Експертът попита ако се прехвърлят средства от УПФ в Сребърния фонд, каквото е последното предложение на 
финансовото министерство, на какъв принцип ще бъде – като отделен фонд, който ще прави инвестиции, или ще бъдат 
просто партида – застинала сума, чиято стойност ще намалява във времето. Отворен е и въпросът за чия сметка ще става 
евентуалното пренасочване на парите, защото това е скъпо и не е нужно. 
В дългосрочен план предложените 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. Промяната в КСО ще има негативно въздействие и 
върху чуждите инвестиции в България, сочи още анализът на FIAP. 
Българската социологическата компания „Алфа рисърч“ също направи проучване, според което над 50% от българите не 
биха сменили пенсионния си фонд. Общо 53 на сто от българите не възнамеряват да сменят досегашния си пенсионен 
фонд. 
От анкетираните едва 7 на сто са заявили, че възнамеряват да преместят партидата си. От тях 4% възнамеряват да 
прехвърлят парите си за втора пенсия към друг частен фонд, а 3% - в солидарната система. Над една трета от участниците 
в проучването или се колебаят как да постъпят, или не се интересуват от темата, констатира социологическата компания. 
 
√ Законови промени за тласък на зимния туризъм обещава Ангелкова 
Министърът на спорта Красен Кралев се обяви за изграждане на нова ски инфраструктура 
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще инициира промени в Закона за туризма, които ще дадат възможност за 
развитие на всички видове туризъм, а не само на летния и зимния. С приоритет ще се обсъдят текстове за 
модернизиране на ски писти и лифтове за развитие на зимния туризъм, който е с потенциал за привличане на 
платежоспособни туристи. Това заяви министърът по време на кръгла маса за развитието на планинския туризъм в 
България, в която взеха участие представители на туристическата индустрия, кметове на общини, министърът на 
младежта и спорта и заместник-министърът на земеделието. 
Ангелкова посочи, че страната ни има потенциал да развива всички видове туризъм и министерството ще работи за 
улесняване на туристическата индустрия чрез различни мерки, защото секторът е ключов за икономиката и има 
неизползван потенциал. 
Промените, които ще бъдат инициирани в Закона за туризма, ще бъдат свързани не само с цялостното развитие на 
сектора, но и с разработването на единна информационна система, регламентиране на регистри за туристическите 
атракции, ски училищата, както и на ясни условия за развитие на зимен и планински туризъм. Конкретни предложения от 
всички заинтересовани ще се обсъдят в работна група в министерството и ще бъдат предложени в законопроект, каза 
Ангелкова. 
В рамките на дискусията Ангелкова подчерта, че държавата приоритетно ще работи върху подобряване на условията за 
зимен туризъм, защото именно той привлича платежоспособни туристи, които харчат четири пъти повече, отколкото тези 
през лятото. 
По думите на Ангелкова България има потенциал за нови ски писти и лифтове, които да бъдат изградени, но без да се 
нарушава екологичната среда, парковете, флората и фауната. Според нея можем да постигнем по-добри условия за 
зимен и планински туризъм. 
 „Крайно време е да намерим балансирано решение за развитие на зимния туризъм, без да противопоставяме 
инвеститорите на природозащитниците“, каза министърът. 
Ангелкова посочи, че част от законодателните промени ще бъдат именно в посока на модернизиране на ски 
инфраструктурата с оглед нейната безопасност и привличане на нови туристи. Втората посока на законодателни промени 
ще е за планиране на дългосрочна визия за развитие на планински туризъм. 
В същия контекст беше и коментарът на министъра на спорта Красен Кралев, който каза, че настоящата инфраструктура е 
далеч от това, което трябва да бъде, за да се стимулира детско-юношески, масов и професионален спорт. Той посочи, че 
с общо 200 км ски писти, с колкото разполагаме, няма как да се подготвят спортисти на световно ниво и се обяви за 
изграждане на нова ски инфраструктура. 
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Представители на общини, в които основен поминък е туризмът, също защитиха тезата за подобрение на ски 
инфраструктурата и изграждане на нова, без да се нарушава екологичната среда. От бранша напомниха, че защитените 
зони следва да се използват така, че да служат и на хората, и на бизнеса. 
Кметът на Банско Георги Икономов се обърна към Министерството на туризма да направи оценка на потенциала на 
зимния туризъм и на достъпността на инфраструктурата, защото досега държавата не е работила за ски курортите и 
постигнатото е заради частна инициатива, каза той. Икономов поиска от министъра спешни мерки за спасяване на 
зимния туризъм, защото ски курортите нужда от помощта на държавата, за да се развиват, смята той. 
 
√ Безработицата в България се е понижила до 10,8% през декември 
Страната ни е сред държавите от ЕС с най-силен спад на безработицата на годишна база 
До 10,8% е намаляла безработицата в България през декември 2014 г., сочат данните на Европейската статистическа 
служба Евростат. Броят на безработните през последния месец на годината се е понижил до 365 хил. души от 373 хил. 
Ревизирани в низходяща посока са и данните за ноември. Според евростатистиката безработицата в страната ни тогава е 
била 11%, а не 11,1%, каквато беше първоначалната оценка. 
На практика данните на Евростат вече са почти напълно изравнени с данните на българската Агенция по заетостта, 
въпреки че двете институции изчисляват безработицата по различна методология – съответно на базата на икономически 
активните лица и на базата на регистрираните в бюрата по труда. Според актуалните данни на Агенцията беработицата 
през декември е била 10,7%. 
Същевременно според Евростат безработицата сред младежите до 25 години е останала без промяна през декември на 
ниво от 21,6%, въпреки че броят им е намалял от 44 до 43 хил. души. 
Средно за Европейския съюз (ЕС) нивото на безработицата се е понижило от 10 на сто през ноември 2014 г. до 9,9% през 
декември и за първи път от октомври 2011 г. пада под границата от 10 на сто. 
В еврозоната също е отчетено месечно понижение от 0,1 процентни пункта до 11,4%, което е най-ниско ниво от лятото на 
2012 г., отбелязва статистическата служба. Ако се включат и данните за Литва, която се присъедини към еврозоната от 1 
януари, оценката за безработицата е 11,3%. 
Според оценките на Евростат над 24 млн. души в 28-те държави от ЕС са били без препитание през последния месец на 
миналата година. От тях над 18,1 млн. души са граждани на страните от валутния блок. 
Общо 4,96 млн. души са били безработните младежи до 25 години през декември. От тях почти 3,3 млн. души са от 
страните от еврозоната. Младежката безработица в ЕС в края на годината се е понижила до 21,4%, а в еврозоната - до 
23%. 
Германия и Австрия продължават да са държавите от ЕС с най-ниска безработица – съответно 4,8% и 4,9%. Гърция и 
Испания са на другия полюс със съответно 25,8% и 23,7%, като е отбелязано, че данните за южната ни съседка са от 
октомври 2014 г. 
В сравнение с декември 2013 г. през декември 2014 г. безработицата се е понижила в 24 държави от Съюза, останала е 
без промяна в Белгия и се е увеличила само във Финландия, Италия и Франция. Най-големи спадове са отчетени в 
Естония, България, Гърция, Унгария и Полша. 
Германия и Австрия, заедно с Холандия, са и държавите в ЕС с най-ниска младежка безработица – съответно 7,2%, 9% и 
9,6%. Испания, Гърция, Хърватия и Италия са държавите с най-висока младежка безработица – съответно 51,4%, 50,6%, 
44,8% и 42%. 
 
√ За първи път от четвърт век издръжката на живот у нас намалява 
Около 80% от домакинствата в страната живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на 
живота 
За първи път в 25-годишната история на периодичните изследвания на издръжката на живота в България се наблюдава 
средногодишно намаление в края на 2014 г., сочи анализ на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. 
Според данните издръжката на едно 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца)  в края на миналата година е струвала 
2247 лева, което е с 0,1 процент по-скъпо спрямо предходното тримесечие, но с 0,6 процента по-евтино на годишна база. 
За да покрива задължителните си разходи за образование, здравеопазване и жилище и да се храни съобразно 
необходимите норми, месечните доходи на домакинството трябва са около 2247 лв. 
Основните фактори за намалението на стойността на издръжката на живота според КНСБ са намалението на цените на 
електроенергията на три пъти от началото на 2013 г. и поевтиняването на горивата, понижението на цените на захарта, 
маслодайния слънчоглед и олиото на международните борси, продължаващата слаба инфлация в страните от ЕС, както и 
плахото нарастване на крайното индивидуално потребление. 
Запазва се тенденцията, наложила се вече втора година, около 80% от домакинствата в страната да живеят с общ доход 
на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота.  
Повече от половината са домакинствата с доход на лице до минималната работна заплата (МРЗ) от 340 лева, а той 
представлява около 60% от необходимите средства за издръжка на живот, отчитат още от Института. 
Според данните на НСИ средномесечният общ доход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2014 г. достига 
средно около 398 лв., което представлява 70,9% от необходимите средства за издръжка на живота. 
С общ доход на 1 лице от домакинството до размера на МРЗ (340 лв.) са 52,3% от домакинствата в страната (около 3,773 
млн. лица). Наблюдава се увеличение с 26% спрямо същия период на 2013 г., което основно се дължи на увеличаването 
на МРЗ от началото на 2014 г. 
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Домакинствата с общ доход на 1 лице над издръжката на живот (562 лв.) са около 19,3%, което представлява около 1,392 
млн. лица. 
 
√ Идеята за финансов обмудсман добива конкретика 
До средата на годината институцията ще бъде създадена, твърди депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова 
До средата на годината ще бъде създадена институцията на финансовия омбудсман, която ще трябва да регулира 
отношенията между банките и техните клиенти, съобщи на среща в Ловеч депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова, цитирана 
от БТА. Тя е заместник-председател на бюджетната комисия в парламента и член на комисията за наблюдение на 
дейността на ДКЕВР. 
Според Йорданова създаването на такава институция ще предотврати опитите за измами и ще облекчи бизнеса при 
получаване на кредити. 
 „Има много случаи, в които банките увеличават лихвените си проценти, хората не са уведомени, малко са запознати и  с 
дребния шрифт на договорите", каза Йорданова. 
По думите ѝ финансовият омбудсман ще има възможност да договаря с различните банки достатъчно облекчени условия 
за опреден тип бизнес. “Той ще бъде медиаторът между банката и човека, който е решил да развива бизнес“, разясни 
депутатът. 
Йорданова посочи и някои мерки против административната тежест и корупцията в бизнеса. Сред тях са съкращаване на 
срокове за администрацията при регистрацията на нов бизнес, отпадане на част от административната тежест при 
строителството и обновяването на сгради, както и по-бърза регистрация по ДДС. 
Предвижда се финансовият омбудсман да се избира от парламента. 
За идеята за създаването на финансов омбудсман стана ясно в края на миналата година, като тогава не бе ясно дали този 
орган ще е самостоятелен, или част от Комисията за защита на потребителите. Не бе и ясно на какъв принцип ще работи 
– дали решенията му да са доброволни, или да са задължителни за страните, които са се обърнали към новия орган.   
Тезата за създаването на такава институция  беше изложена от организаторите на антибанкови шествия в началото на 
2013 г. и принципно подкрепена от икономиста Емил Хърсев и Любомир Дацов, който е бивш зам. финансов министър. 
За тази идея по-рано се изказа и Светлозар Николов, председател на Националната асоциация на българския бизнес.  По 
думите му такъв орган има в редица държави от ЕС.   
 
√ Горанов очаква бюджетът през януари да е на излишък 
Правителството се стреми да балансира ограничените ресурси между големите градове и малките населени 
места, заяви финансовият министър 
Между 400-500 млн. лв. повече приходи ще постъпят в бюджета за януари 2015 г. спрямо януари 2014 г. Също така е 
много вероятно за първи път от 2009 г. насам бюджетът за този месец да бъде на излишък. Това съобщи министърът на 
финансите Владислав Горанов в Пловдив, цитиран от пресцентъра на финансовото ведомство. Подобно изказване той 
направи и в четвъртък по време на заседанието на  бюджетната комисия в НС. 
Днес Горанов изненадващо инспектира строежа на многофункционалната спортна зала "Колодрума" в града. Държавата 
е финансирала с 33 млн. лева строителството на съоръжението, посочи министърът.  
 „Това е едно впечатляващо съоръжение, което вторият по големина град в страната заслужава, за да бъде център не 
само на спортни събития“, коментира Горанов. Във връзка с това той добави, че не би приел упрек, че се инвестира 
повече в големите градове. Според него правителството и в частност Министерството на финансите се стремят "много 
внимателно" да балансират "ограничените ресурси между големите градове и малките населени места". 
"Залата трябва да бъде завършена до 1 юни", съобщи заместник-кметът на града Димитър Кацарски, цитиран от БТА. 
По думите му на практика остават само довършителните работи, което включва електро- и ВиК инсталациите, 
озвучителната система и вентилацията. Предстои да се започне и работа по самата писта. 
Запитан дали Пловдив може да очаква още средства за довършването на залата, Горанов отговори: "Ще преценим дали 
ще имаме възможност да осигурим още ресурси, но във всеки случай общината има възможност да си довърши сама 
проекта напълно." 
В Пловдив Горанов коментира и актуалната тема за пенсионната реформа. „Трябва да сме много чувствителни към това 
как се управляват милиардите спестени наши средства в пенсионните фондове“, заяви той, цитиран от Агенция „Фокус”. 
 „Трябва да се внимава дали наистина ще бъдат постигнати целите на това спестяване, особено когато човек вече няма 
доход и е в пенсия”, добави министърът. По думите му при 40 години управление на една инвестиция и слабо развит 
капиталов пазар рисковете са големи. 


