Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия БТВ
√ Как се управляват парите ни за пенсия?
Участие на г-н Васил Велев в предаването „Лице в лице“.
Видеото може да видите тук.
TV 7
√ Оспорват данните на КФН за доходността на фондовете
Реално парите ни се били удвоили за 10-годишен период
В момента пенсионните фондове осигуряват два пъти по-висока доходност в сравнение с банковите депозити, а от
създаването им досега на практика са удвоили внесените от осигурените лица суми. Това изчислиха от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) пред ТV7. През миналата седмица от Комисията за финансов надзор заявиха,
че пенсионните дружества имат отрицателна доходност. От асоциацията на пенсионните дружества (АДДПО) на свой ред
нарекоха това манипулация.
"Реалната доходност е положителна и за 10-годишният период, за който беше оповестено, че е отрицателна. Формулата,
по която работи КФН е за статични пари, а не за такива, които се натрупват и не са едни и същи по размер за целия този
период от време", коментира Даниела Петкова от АДДПО.
При отчитане на това натрупване от създаването на фондовете през 2002 година до края на миналата година те са
реализирали доходност от 97% и то по данни на КФН.
Това означава, че за всеки 100 лева, "прибрани" в пенсионния фонд преди 12 години, днес ние имаме 197 лева. Ако
същите пари са били в банка, те биха се увиличили с 69 лева, а ако са стояли в Сребърния фонд - само с 3 лева.
"На практика това са най-добре управляваните пари и тук се спекулира през цялото време с извадки от различни
периоди, по различни методики, с отчитане на инфлацията и таксите. Само че питам аз коя инфлация точно и защо точно
този период - винаги може да се намери период, в който доходността е отрицателна", добави Васил Велев от АИКБ.
Парите ни по личните партиди в частните фондове ще се увеличават с по-големи темпове след планираното намаление
на таксите, които дружествата събират за тяхното управление. Предвидено е и от 2017 г. вноската към частен фонд да се
увеличи от 5 на 7 на сто за сметка на парите, които ще отиват в обществения стълб.
Видеото може да видите тук.
Българско национално радио
√ АИКБ предлага многофондова система във втория и третия стълб на пенсионното осигуряване
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага въвеждането на многофондова система във втория и третия
стълб на пенсионното осигуряване. Като партньори в социалния диалог, от работодателската организация предлагат още
мерки в писмо до финансовия министър.
От Асоциацията настояват още приемането на промените в Кодекса за социално осигуряване да не поставят под
съмнение задължителния характер на капиталовия втори стълб, включително индивидуалните партиди и начина на
управление. В случай че се запази възможността за многократно прехвърляне между двата стълба, от Асоциацията
предлагат преходен период, като новите норми да важат само за хората, родени в периода от 31-ви декември 1959-а до
31-ви декември 1969-а година.
Сред другите предложения на Асоциацията е работещите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да
плащат данък върху общия размер на всички свои доходи или алтернативно да избират заплата или пенсия.
По отношение на пенсионните дружества да се търсят решения за постепенно намаляване на таксите и удръжките,
събирани от тях, и приемането на прецизни дефиниции, отнасящи се до свързаността и сделките между свързани лица в
пенсионноосигурителната система.
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Вестник Сега
√ Бизнес организация иска данък върху пенсиите
Работещите пенсионери да плащат данък общ доход върху пенсията си или да губят право да получават едновременно
пенсия и заплата, предлага Асоциацията на индустриалния капитал. Предложението е част от мерки, които
работодателите предлагат за дискусиите по пенсионната реформа при вицепремиера Ивайло Калфин. Разговорите
досега не са постигнали съгласие по нито един съществен въпрос, но според Калфин това не е и целта.
Данък върху пенсиите на работещите имаше до 1997 г., когато Конституционният съд го отмени. През 2010 г. отново се
появи идея да се облагат парите от НОИ, но Борисов бързо разколеба авторите й, които бяха от депутатските среди на
ГЕРБ. "Такава е практиката в много страни - не се получава пълна пенсия и пълна заплата едновременно. В случай че
бъде възприето предложението, то може да бъде съпътствано с определяне на по-висок коефициент от общия за всяка
допълнителна година осигурителен стаж при определяне на нов размер на пенсията", мотивира се шефът на АИКБ Васил
Велев. Сега също оставането на работа след навършване на пенсионна възраст се поощрява с почти 3 пъти по-висок
коефициент за всяка допълнително прослужена година, но само при условие че човек не получава пенсия.
Бизнес организацията застава и зад идеята на пенсионните дружества да се промени формулата, по която НОИ намалява
пенсията на хората, които се осигуряват във втория стълб. В момента НОИ редуцира пенсията с 28% заради 5-те процента
от общите социални осигуровки на родените след 1959 г., които отиват в универсален пенсионен фонд, а участието на
държавата като осигурител с 12% не се взема предвид. От АИКБ също смятат като фондовете, че държавната вноска
трябва да се включи във формулата и така редукцията да е 17%.
Предлага се още НАП да плаща лихви на пенсионните фондове, когато бави прехвърлянето на осигуровките към частните
фондове. Въвеждането на мултифондовете, намаляване поетапно на таксите от дружествата, разширяване на
дефиницията за свързани лица и създаване на гаранционен фонд за парите във втория стълб са сред другите искания.
ИСКАНИЯ
От АИКБ предлагат отново и половината осигуровки да се поемат от служителите, а не както сега 40%. "Тази мярка ще
ограничи евентуален мотив за укриване на реални размери на възнаграждения и осигуровки от страна на
работодателите, а с това - и сивата икономика", се казва в становището. Другото отдавнашно искане на всички фирми е
да се преустанови приетата антикризисна мярка работодателят да плаща първите три дни болничен.
Вестник Дневник
√ Пенсията на работещите пенсионери да се облага с данък, предлагат работодатели
Работещите пенсионери да плащат данък общ доход и върху пенсията си или да получават по избор заплата или пенсия.
Това е едно от предложенията за пенсионна реформа на Асоциацията на индустриалния капитал.
Според работодателската организация в много страни съществува практиката да не се получава пълна пенсия и пълна
заплата едновременно, а облагането на пенсията с данък също е често срещано. Напомня се, че подобни ограничения
имаше и в България до 1997 г. Като стимул за пенсионерите да работят се предлага да получават по-голям коефициент от
общия за всяка допълнителна година трудов стаж.
Асоциацията настоява да не поставя под съмнение задължителния характер на капиталовия (втори) стълб, в т.ч.
индивидуалните партиди и начина на управление. Ако се приеме идеята на Министерството на финансите осигурените
да могат да прехвърлят всяка година парите си между държавния Сребърен фонд (първи стълб) и частните пенсионни
фондове (втори стълб), да има преходен период, а новите норми да важат само за родените между 1960 и 1970 г.
Асоциацията подкрепя въвеждането на т. нар. мултифондове, които управляват парите на осигурените с различна степен
на риска, между които хората да могат да избират.
Бизнесът настоява за дискусия и по изчисляването на индивидуалния коефициент. Темата влезе във фокуса на
общественото внимание в началото на тази седмица след изказване на министъра на финансите Владислав Горанов.
Според него частта от осигурителната вноска за пенсия, покривана от държавата (12%), както и държавната субсидия
заради дефицита в НОИ (8%), не трябва да се отчита. Това обаче би ощетило в голяма степен хората, родени след 1959 г.,
формулата се изкривява и води до несправедливост, констатира работодателската асоциация.
dir.bg
√ Васил Велев: Собствеността не попадна в най-добрите ръце
Собствеността не попадна в най-добри ръце и затова България е на опашката на страните в преход.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев по време на
Деветия редовен конгрес на КТ“Подкрепа“,предаде репортер на БГНЕС.
Според Велев неудачните решения по отношение на собствеността са донесли непоправими загуби. Председателят на
АИКБ определи социалнитепартньори от КТ“Подкрепа“като“хора, които знаят, че най-ценният капитал е човешкият
ресурс“.Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев заяви на свой ред, че често с президента на
КТ“Подкрепа“са тръгвали от различни позиции, но винаги са стигали до общо виждане.“В конструктивния диалог има
доза мъдрост, а КТ“Подкрепа“е една от малкото устояли крепости на българската демокрация“,подчерта Данев.
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√ АИКБ предложи многофондова пенсионна система
АИКБ предлага многофондова система при втори и трети стълб на пенсионната система. Предлагa се и работещите
пенсионери да избират между пенсия или заплата.
Това е едно от допълнителните предложения, записани в писмо от Асоциацията до министъра на финансите Владислав
Горанов във връзка с необходимостта от оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и
сполучливи решения за развитие на пенсионната система като цяло. Писмото е разпространено от пресцентъра на
Асоциацията.
Става въпрос пенсионните фондове да могат да управляват няколко подфондове с различна степен на риск на
вложенията и различна степен на доходност. По този начин хората ще имат избор как да се осигуряват.
Други предложения са свързани с необходимостта да се търсят решения за постепенно намаляване на таксите и
удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества, както и приемане на прецизни легални дефиниции,
отнасящи се до свързаността и сделките между свързани лица в пенсионноосигурителната система.
От Асоциацията настояват приемането на изменения и допълнения в КСО и свързаното законодателство, касаещи
промени в Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, да не поставят под съмнение задължителния
характер на капиталовия (втори) стълб, в т.ч. индивидуалните партиди и начина на управление.
В случай, че се запази възможността за многократно прехвърляне между двата стълба, предвид демографската картина,
от Асоциацията виждат възможност да се предвиди преходен период, като новите норми да важат само за хората,
родени през декадата 31.12.1959 - 31.12.1969 г.
Да се обсъди и преосмисли индивидуалният коефициент - като правна и икономическа същност. От АИКБ искат нова
формула за изчисляване на пенсията.
Сред другите предложения на Асоциацията е работещите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да
плащат данък върху общия размер на всички свои доходи или алтернативно да получават по свой избор заплата или
пенсия. Такава е практиката в много страни - не се получава пълна пенсия и пълна заплата едновременно, отбелязват от
Асоциацията и допълват, че облагането с данък и на пенсията също е често срещано.
Според работодателската организация трябва да се преустанови въведеното като антикризисна, временна мярка
задължение на работодателите да заплащат първите 3 дни болничен на работника.
darikfinance.bg
√ Бизнесът предлага пенсиите на работещите пенсионери да се облагат с данък
Да се въведе данък върху пенсиите на работещите пенсионери, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в
България като мярка, която да залегне в пенсионната реформа.
Друг вариант е всеки работещ пенсионер да избира, дали да получава пенсия или заплата.
От АИКБ посочват, че в много държави законодателството не позволява да се получава в пълен размер заплата и пенсия
едновременно, а облагането на пенсията с данък е често срещано явление.
Работодателската организация настоява също да не се поставя под съмнение задължителния характер на втория стълб на
пенсионното осигуряване и начина на управление на индивидуалните партиди.
Според асоциацията, ако се приеме идеята на правителството да има двупосочно прехвърляне на пари между частните
фондове и Сребърния фонд, трябва да има преходен период, а новите норми да важат само за родените между 1960 и
1970 година.
dariknews.bg
√ АИКБ предлага да се въведе данък върху пенсиите за работещите пенсионери
Да се въведе данък върху пенсиите на работещите пенсионери, предлагат от Асоциацията на индустриални капитал в
България като мярка, която да залегне в пенсионната реформа. Друг вариант е всеки работещ пенсионер да избира, дали
да получава пенсия или заплата.
От организацията посочват, че в много държави законодателството не позволява да се получава в пълен размер заплата
и пенсия едновременно, а облагането на пенсията с данък е често срещано явление.
Работодателската организация настоява също да не се поставя под съмнение задължителния характер на втория стълб на
пенсионното осигуряване и начина на управление на индивидуалните партиди.
Според асоциацията, ако се приеме идеята на правителството да има двупосочно прехвърляне на пари между частните
фондове и Сребърния фонд, трябва да има преходен период, а новите норми да важат само за родените между 1960 и
1970 година.
economic.bg
√ Бизнесът предлага да се облагат доходите на работещи пенсионери
АИКБ изпрати писмо до финансовия министър с идеи за оптимизиране на пенсионния модел
Работещите пенсионери да плащат данък върху всички свои доходи, или да изберат да получават само едно - пенсия или
заплата. Това е едно от предложенията на бизнеса за оптимизиране на пенсионния модел.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо до финансовия министър Владислав Горанов,
където излага своите идеи за подобряване работата на пенсионната система. Сред тях са още въвеждането на т.нар.
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мултифондове за допълнително осигуряване - фондове с различна степен на риска, както и създаването на гаранционен
фонд за втора пенсия и намаляване на таксите на пенсионните фондове.
Ето и целия текст на писмото:
Във връзка с необходимостта от оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни решения
за развитие на пенсионната система като цяло, Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
счита, че обсъжданите въпроси, изискващи неотложни решения, следва да бъдат разширени и допълнени, за да се
постигне балансиран и съобразен с европейските и световни добри практики модел.
Важни проблеми, които не са обхванати задълбочено от дискусията в работната група по усъвършенстване на
пенсионния модел и развитие на пенсионната система и чието разглеждане е належащо, са:
1. Приемането на изменения и допълнения в КСО и свързаното законодателство, касаещи промени в ДЗПО, по никакъв
начин да не поставят под съмнение задължителния характер на капиталовия (втори) стълб, в т.ч. индивидуалните
партиди и начина на управление.
Всяко различно решение ще означава промяна на установения модел, което не можем да подкрепим.
В случай че се запази възможността за многократно прехвърляне между двата стълба, предвид демографската картина
може да се предвиди преходен период, като новите норми да важат само за лицата, родени през декадата 31.12.1959 31.12.1969 г.
2. Да се обсъди и преосмисли индивидуалният коефицент – като правна и икономическа същност и като начин на
определянето му.
Настоящото положение, което не отчита нито трансфера (въпреки разглеждането му като вноска), нито субсидията,
изкривява формулата за определяне на индивидуалния коефицент, което има за резултат несправедливо голямата му
редукция – 28 на сто. Това ще ощети родените след 31.12.1959 г. спрямо родените преди тази дата. Също ще се получат
различия при определяне на пенсията им от първия стълб на отделните кохорти, родени след посочената дата, например
между родените в декада 1960-1970 г. и тези, родени след това. Всичко това е резултат не от функционирането на УПФ, а
от нормативната среда. Предлаганата от нас дискусия има за цел да се намери трайно решение за преодоляване на
подобни несъответствия.
Справедливото решение според Асоциация на индустриалния капитал в България е редукцията да не е в съотношението
(5 / 17,8 ) (внасяният процент осигуровка в УПФ спрямо общия процент осигуровка за Фонд „Пенсии“, от където следва
намаляване с 28 на сто на размера на индивидуалния коефициент, определящ размера на пенсията, плащана от Фонд
„Пенсии“ на ДОО).
За нас посоченото съотношение следва да се определя като 5 / (17,8+12 + 8). Това ще отразява точно настоящото
положение, с отчитане и на трансфера, и на субсидията от държавата, в резултат на което пенсията, плащана от Фонд
„Пенсии“ на ДОО, ще бъде коригирана не с 28, а с 13 на сто.
Като отчитаме, че последното число в знаменателя е различно всяка година и в резултат на успешни реформи следва да
се сведе до нула, постепенно ще се стигне до 5 / (17,8+12), т.е. до редукция на пенсията от първия стълб със 17 на сто,
освен ако не бъде направена промяна в числителя.
При всички случаи коефицентът трябва да бъде определян година за година.
И при всички случаи, след старта на плащанията от УПФ на втори пенсии, разходите на НОИ ще бъдат редуцирани.
3. Преди приемането на промени, касаещи ДЗПО, да се изготви анализ за отражението им върху ДОО в дългосрочен
план.
За нас са налице основателни съмнения, че нормите, уреждащи прехвърляне на средства между УПФ и Държавния фонд
за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, може да доведе до ерозиране и на двата стълба.
Именно, за да не се допусне това, считаме, че предлаганият анализ е повече от необходим.
4. Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 и 9 и ал. 3, т. 5 и 6 от КСО да
се разпределят между осигурителите и осигурените в съотношение 50/50.
До края на 2006 г. в действащата тогава нормативна уредба се предвиждаше това съотношение да бъде постигнато от
началото на 2010 г. и да важи и занапред.
Тази мярка ще ограничи евентуален мотив за укриване на реални размери на възнаграждения и осигуровки от страна на
работодателите, а с това - и сивата икономика. Това напълно кореспондира с предвидената наказателна отговорност за
укриване на осигуровки, макар и само за една от страните (работодателят) по трудово правоотношение.
5. При забава от страна на Националната агенция за приходите при превеждане на средства за ДЗПО към универсалните
пенсионни фондове да се начислява и заплаща на осигурените лица законната лихва върху забавените суми.
Тази мярка е необходима за осигуряване на справедливост най-вече за осигурените лица, но и за УПФ, тъй като при
забава на НАП и двете страни се лишават от средства, чрез които да се постига по-висока доходност. Такава може да се
очаква едва след ефективното постъпване на средствата, забавата на което не е по вина нито на осигурените, нито на
УПФ.
6. Да се преустанови въведеното като антикризисна, временна мярка задължение на работодателите да заплащат
първите 3 дни болничен на работника (чл. 40, ал. 5 от КСО) и да се възстанови предишното положение.
7. Работещите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да заплащат данък върху общия размер на
всички свои доходи,
или алтернативно
8. Да получават по свой избор заплата или пенсия.
Такава е практиката в много страни - не се получава пълна пенсия и пълна заплата едновременно. Облагането с данък и
на пенсията също е често срещано.
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До приемането на Решение на Конституционния съд № 12 от 25.09.1997 г. по конституционно дело № 6/1997 г. (ДВ, бр.
89 от 07.10.1997 г.) в продължение на десетилетия в България съществуваха много и различни ограничения в правото на
пенсионерите да получават едновременно пълен размер на пенсия и заплата по трудов договор.
В случай че бъде възприето второто алтернативно предложение, то може да бъде съпътствано с определяне на по-висок
коефициент от общия, за всяка допълнителна година осигурителен стаж, при определяне на нов размер на пенсията.
Освен посочените по-горе въпроси, считаме, че е необходимо да бъдат обсъдени също и:
9. Въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система (т.нар. мултифондове);
10. Създаване на механизъм за гарантиране на средствата от вноски на осигурените лица във фазата на натрупване във ІІрия стълб (т.нар. Гаранционен фонд);
11. Решения за постепенно намаляване на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества;
12. Приемане на прецизни легални дефиниции, касаещи свързаността и сделките между свързани лица в
пенсионноосигурителната система.
svobodennarod.com
√ РАБОТЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ДА СЕ ОБЛАГАТ С ДОД, ПРЕДЛАГАТ ОТ АИКБ
Пенсионираните граждани, които продължават да работят да плащат данък върху доходите на физическите лица или да
имат право на избор кое от двете да получават- пенсия или заплата. Това са част от мерките, които предлагат от АИКБ с
цел оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни решения за развитие на пенсионната
система като цяло.
Пенсионираните граждани, които продължават да работят да плащат данък върху доходите на физическите лица или да
имат право на избор кое от двете да получават- пенсия или заплата. Това са част от мерките, които предлагат от АИКБ с
цел оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни решения за развитие на пенсионната
система като цяло.
Публикуваме без редакторска намеса писмото на една от водещите работодателски организации адресирано до
министъра на финансите – Владислав Горанов.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,
Във връзка с необходимостта от оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни решения
за развитие на пенсионната система като цяло, Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
счита, че обсъжданите въпроси, изискващи неотложни решения, следва да бъдат разширени и допълнени, за да се
постигне балансиран и съобразен с европейските и световни добри практики модел.
Важни проблеми, които не са обхванати задълбочено от дискусията в работната група по усъвършенстване на
пенсионния модел и развитие на пенсионната система и чието разглеждане е належащо, са:
1. Приемането на изменения и допълнения в КСО и свързаното законодателство, касаещи промени в ДЗПО, по никакъв
начин да не поставят под съмнение задължителния характер на капиталовия (втори) стълб, в т.ч. индивидуалните
партиди и начина на управление.
Всяко различно решение ще означава промяна на установения модел, което не можем да подкрепим.
В случай че се запази възможността за многократно прехвърляне между двата стълба, предвид демографската картина
може да се предвиди преходен период, като новите норми да важат само за лицата, родени през декадата 31.12.1959 31.12.1969 г.
2. Да се обсъди и преосмисли индивидуалният коефицент – като правна и икономическа същност и като начин на
определянето му.
Настоящото положение, което не отчита нито трансфера (въпреки разглеждането му като вноска), нито субсидията,
изкривява формулата за определяне на индивидуалния коефицент, което има за резултат несправедливо голямата му
редукция – 28 на сто. Това ще ощети родените след 31.12.1959 г. спрямо родените преди тази дата. Също ще се получат
различия при определяне на пенсията им от първия стълб на отделните кохорти, родени след посочената дата, например
между родените в декада 1960-1970 г. и тези, родени след това. Всичко това е резултат не от функционирането на УПФ, а
от нормативната среда. Предлаганата от нас дискусия има за цел да се намери трайно решение за преодоляване на
подобни несъответствия.
Справедливото решение според Асоциация на индустриалния капитал в България е редукцията да не е в съотношението
(внасяният процент осигуровка в УПФ спрямо общия процент осигуровка за Фонд „Пенсии“, от където следва намаляване
с 28 на сто на размера на индивидуалния коефициент, определящ размера на пенсията, плащана от Фонд „Пенсии“ на
ДОО).
За нас посоченото съотношение следва да се определя като . Това ще отразява точно настоящото положение, с отчитане
и на трансфера, и на субсидията от държавата, в резултат на което пенсията, плащана от Фонд „Пенсии“ на ДОО, ще бъде
коригирана не с 28, а с 13 на сто.
Като отчитаме, че последното число в знаменателя е различно всяка година и в резултат на успешни реформи следва да
се сведе до нула, постепенно ще се стигне до , т.е. до редукция на пенсията от първия стълб със 17 на сто, освен ако не
бъде направена промяна в числителя. При всички случаи коефицентът трябва да бъде определян година за година.
И при всички случаи, след старта на плащанията от УПФ на втори пенсии, разходите на НОИ ще бъдат редуцирани.
3. Преди приемането на промени, касаещи ДЗПО, да се изготви анализ за отражението им върху ДОО в дългосрочен
план.
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За нас са налице основателни съмнения, че нормите, уреждащи прехвърляне на средства между УПФ и Държавния фонд
за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, може да доведе до ерозиране и на двата стълба.
Именно, за да не се допусне това, считаме, че предлаганият анализ е повече от необходим.
4. Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 и 9 и ал. 3, т. 5 и 6 от КСО да
се разпределят между осигурителите и осигурените в съотношение 50/50.
До края на 2006 г. в действащата тогава нормативна уредба се предвиждаше това съотношение да бъде постигнато от
началото на 2010 г. и да важи и занапред.
Тази мярка ще ограничи евентуален мотив за укриване на реални размери на възнаграждения и осигуровки от страна на
работодателите, а с това - и сивата икономика. Това напълно кореспондира с предвидената наказателна отговорност за
укриване на осигуровки, макар и само за една от страните (работодателят) по трудово правоотношение.
5. При забава от страна на Националната агенция за приходите при превеждане на средства за ДЗПО към универсалните
пенсионни фондове да се начислява и заплаща на осигурените лица законната лихва върху забавените суми.
Тази мярка е необходима за осигуряване на справедливост най-вече за осигурените лица, но и за УПФ, тъй като при
забава на НАП и двете страни се лишават от средства, чрез които да се постига по-висока доходност. Такава може да се
очаква едва след ефективното постъпване на средствата, забавата на което не е по вина нито на осигурените, нито на
УПФ.
6. Да се преустанови въведеното като антикризисна, временна мярка задължение на работодателите да заплащат
първите 3 дни болничен на работника (чл. 40, ал. 5 от КСО) и да се възстанови предишното положение.
7. Работещите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да заплащат данък върху общия размер на
всички свои доходи,
или алтернативно
8. Да получават по свой избор заплата или пенсия.
Такава е практиката в много страни - не се получава пълна пенсия и пълна заплата едновременно. Облагането с данък и
на пенсията също е често срещано.
До приемането на Решение на Конституционния съд № 12 от 25.09.1997 г. по конституционно дело № 6/1997 г. (ДВ, бр.
89 от 07.10.1997 г.) в продължение на десетилетия в България съществуваха много и различни ограничения в правото на
пенсионерите да получават едновременно пълен размер на пенсия и заплата по трудов договор.
В случай че бъде възприето второто алтернативно предложение, то може да бъде съпътствано с определяне на по-висок
коефициент от общия, за всяка допълнителна година осигурителен стаж, при определяне на нов размер на пенсията.
Освен посочените по-горе въпроси, считаме, че е необходимо да бъдат обсъдени също и:
9. Въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система (т.нар. мултифондове);
10. Създаване на механизъм за гарантиране на средствата от вноски на осигурените лица във фазата на натрупване във ІІрия стълб (т.нар. Гаранционен фонд);
11. Решения за постепенно намаляване на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества;
12. Приемане на прецизни легални дефиниции, касаещи свързаността и сделките между свързани лица в
пенсионноосигурителната система.
nova.bg
√ АИКБ предлага да се въведе данък върху пенсиите за работещите пенсионери
Да се въведе данък върху пенсиите на работещите пенсионери, предлагат от Асоциацията на индустриални капитал в
България като мярка, която да залегне в пенсионната реформа. Друг вариант е всеки работещ пенсионер да избира, дали
да получава пенсия или заплата.
От организацията посочват, че в много държави законодателството не позволява да се получава в пълен размер заплата
и пенсия едновременно, а облагането на пенсията с данък е често срещано явление.
Работодателската организация настоява също да не се поставя под съмнение задължителния характер на втория стълб на
пенсионното осигуряване и начина на управление на индивидуалните партиди.
Според асоциацията, ако се приеме идеята на правителството да има двупосочно прехвърляне на пари между частните
фондове и Сребърния фонд, трябва да има преходен период, а новите норми да важат само за родените между 1960 и
1970 година.
forumnews.bg
√ В писмо до финансовия министър бизнесът предлага да се облагат доходите на работещите пенсионери
Искат осигурителите и осигурените да делят вноските 50/50
Работещите пенсионери да плащат данък върху всички свои доходи, или да изберат да получават само едно – пенсия или
заплата. Това е едно от предложенията на бизнеса за оптимизиране на пенсионния модел.
Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати писмо до финансовия министър Владислав Горанов, в което
излага своите идеи за подобряване работата на пенсионната система.
Сред тях са още въвеждането на т.нар. мултифондове за допълнително осигуряване – фондове с различна степен на
риска, както и създаването на гаранционен фонд за втора пенсия и намаляване на таксите на пенсионните фондове.
Преди да бъдат приети промени, касаещи Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, от АИКБ искат да бъде
изготвен анализ за отражението им върху ДОО в дългосрочен план.
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Според бизнеса има основателни съмнения, че нормите, уреждащи прехвърляне на средства между универсалния и
държавния фонд, може „да доведе до ерозиране и на двата стълба”.
Служители и работодатели да делят осигуровките 50/50
„Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 и 9 и ал. 3, т. 5 и 6 от КСО да се
разпределят между осигурителите и осигурените в съотношение 50/50”, предлагат още от Асоциацията на
индустриалния капитал.
Те отбелязват, че това съотношение е било предвидено да влезе в сила от началото на 2010 г. и да важи занапред.
Мотивите за това предложение са, че ще „ограничи евентуален мотив за укриване на реални размери на
възнаграждения и осигуровки от страна на работодателите, а с това – и сивата икономика”.
Това напълно кореспондира с предвидената наказателна отговорност за укриване на осигуровки, макар и само за една от
страните (работодателят) по трудово правоотношение, пише още в писмото до финансовия министър.
Друго предложение е да се премахне въведеното като антикризисна, временна мярка задължение на работодателите да
заплащат първите 3 дни болничен на работника и да се възстанови предишното положение.
Да се начислява лихва, ако НАП бави парите
Бизнесът иска още при забава от страна на Националната агенция за приходите при превеждане на средства за ДЗПО към
универсалните пенсионни фондове да се начислява и заплаща на осигурените лица законната лихва върху забавените
суми.
Освен това от асоциацията предлагат да се обмисли идеята за постепенно намаляване на таксите и удръжките, събирани
от пенсионноосигурителните дружества.
Последната точка от писмото е с искане за приемане на прецизни легални дефиниции, касаещи свързаността и сделките
между свързани лица в пенсионноосигурителната система.
insmarket.bg
√ Пенсията на работещите пенсионери да се облага с данък, предлагат работодатели
Работещите пенсионери да плащат данък общ доход и върху пенсията си или да получават по избор заплата или
пенсия
Това е едно от предложенията за пенсионна реформа на Асоциацията на индустриалния капитал.
Според работодателската организация в много страни съществува практиката да не се получава пълна пенсия и пълна
заплата едновременно, а облагането на пенсията с данък също е често срещано. Напомня се, че подобни ограничения
имаше и в България до 1997 г. Като стимул за пенсионерите да работят се предлага да получават по-голям коефициент от
общия за всяка допълнителна година трудов стаж.
Асоциацията настоява да не поставя под съмнение задължителния характер на капиталовия (втори) стълб, в т.ч.
индивидуалните партиди и начина на управление. Ако се приеме идеята на Министерството на финансите осигурените
да могат да прехвърлят всяка година парите си между държавния Сребърен фонд (първи стълб) и частните пенсионни
фондове (втори стълб), да има преходен период, а новите норми да важат само за родените между 1960 и 1970 г.
Асоциацията подкрепя въвеждането на т. нар. мултифондове, които управляват парите на осигурените с различна степен
на риска, между които хората да могат да избират.
Бизнесът настоява за дискусия и по изчисляването на индивидуалния коефициент. Темата влезе във фокуса на
общественото внимание в началото на тази седмица след изказване на министъра на финансите Владислав Горанов.
Според него частта от осигурителната вноска за пенсия, покривана от държавата (12%), както и държавната субсидия
заради дефицита в НОИ (8%), не трябва да се отчита. Това обаче би ощетило в голяма степен хората, родени след 1959 г.,
формулата се изкривява и води до несправедливост, констатира работодателската асоциация.
defakto.bg
√ Идея: Работещите пенсионери с данък върху доходите
Работещите пенсионери да плащат данък върху общия размер на всичките си доходи или да изберат какво да получават заплата или пенсия. Това предложи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев в писмо до финансовия министър Владислав Горанов.
„Такава е практиката в много страни, не се получава пълна пенсия и пълна заплата едновременно. Облагането с данък и
на пенсията също е често срещано“, аргументират се от работодателската организация. Оттам припомнят, че до
приемането на решение на Конституционния съд през 1997 г. десетилетия наред в страната ни са съществували различни
ограничения в правото на пенсионерите да получават едновременно пълен размер на пенсия и заплата по трудов
договор.
Ако има забавяне от страна на НАП при превеждането на вноски към частните фондове на осигурените да се плаща
законната лихва, както и да се намалят таксите и удръжките, събирани от пенсионните дружества, са други искания на
АИКБ. От организацията настояват също плащането на вноските между бизнеса и работещите да бъде в съотношение 50
на 50, а не 60:40.
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bakkob.eu
√ Бизнесът предлага пенсиите на работещите пенсионери да се облагат с данък
Да се въведе данък върху пенсиите на работещите пенсионери, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в
България като мярка, която да залегне в пенсионната реформа. Друг вариант е всеки работещ пенсионер да избира, дали
да получава пенсия или заплата. От АИКБ посочват, че в много държави законодателството не позволява да се получава в
пълен размер заплата и пенсия едновременно, а облагането на пенсията с данък е често срещано явление.
Работодателската организация настоява също да не се поставя под съмнение задължителния характер на втория стълб на
пенсионното осигуряване и начина на управление на индивидуалните партиди. Според асоциацията, ако се приеме
идеята на правителството да има двупосочно прехвърляне на пари между частните фондове и Сребърния фонд, трябва
да има преходен период, а новите норми да важат само за родените между 1960 и 1970 година.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Забраняват поскъпването на тока със закон
Проект за промени на Закона за енергетиката, целящ да намали риска от поскъпване на тока, е бил внесен от ГЕРБ в
парламента. Промените създаването на Държавна борса за електроенергия, както и по-малко пари за топлофикациите и
спиране на субсидията от нови зелени централи, пише "Преса", позовавайки се на източници от парламентарната група
на партията.
Друго предложение предвижда ревизорите от Агенцията за държавна финансова инспекция да получат широки права за
проверка на разходите на частните компании в енергетиката, които получават субсидирани цени.
В тази група влизат топлофикациите и всички ВЕИ централи. Ревизорите ще имат достъп до цялата документация с
финансово-стопанска информация. Докладите им ще отиват в Министерството на енергетиката и в ДКЕВР.
Фирмите, подавали невярна информация, подлежат на глоби от 5000 до 100 000 лева. При повторно нарушение
санкцията ще се умножава по три.
Бъдещата борса за електроенергия няма да бъде просто платформа за търговия, където ще се срещат купувачи и
продавачи, а ще участва в търговията като купувач и продавач. Този модел вече действа в Румъния.
Новите мощности, които ще влязат в експлоатация след приемането на промените няма да получават субсидирани цени
за изкупуване на електроенергията им.Ще се орежат и парите за топлофикациите, които сега получават много високи
цени за произведената електроенергия.
Една от най-важните промени е да се даде право на ДКЕВР не само да определя цените за тока, но и количеството
електроенергия, което да се изкупува от държавата.
√ Теменужка Петкова: Еврокомисията подкрепя идеята за газов хъб в България
Самият факт, че първото заседание на групата на високо равнище, свързано с изграждането на газовите връзки в
Централна и Югоизточна Европа ще бъде в София, показва по безспорен начин, че Европейската комисия подкрепя
идеята за създаването на газов хъб в България.
Това каза Теменужка Петкова, министър на енергетиката, във връзка с предстоящия международен енергиен форум в
София, в предаването „Денят започва” по БНТ. „С изграждането на газов хъб България и Eвропейската общност ще
спечелят сигурност на доставките. Това е най-голямото предизвикателство, което стои пред нас и най-голямата победа
ще бъде сигурността на доставките, чрез диверсификация, както на източниците, така и на маршрутите.
Източниците могат да бъдат различни. Както знаете изключително много се разчита на доставките по южния газов
коридор и доставките от Азербайджан. Наред с това много съществен напредък беше отбеляза във връзка с
изграждането на интерконекторните връзки. Много съществен е и нашият напредък за изграждането на интерконекторът
Гърция – България. Почти на финала е интерконектора с Румъния”, допълни министър Петкова.
На въпрос дали България ще търси подпомагане от Европейската комисия, като компенсация за Южен поток, тя отговори:
„България има една много добра газова инфраструктура. Това са 2000 км. газопроводи. Ще се наложи разбира се
определена рехабилитация на тази инфраструктура, но това значително ще намали инвестиционните разходи в този
проект. Ще се наложи да бъдат построени и допълнителни газопроводи, а нашите изчисления показват, че това ще бъдат
около 845 км. Всички тези технически параметри сме ги развили, анализирали и ще ги презентираме днес пред нашите
европейски партньори”.
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√ Заради санкциите на ЕС с 14,4% намаля стокобмена между България и Русия
Санкциите на Европейския съюз срещу Русия и реципрочните мерки предприети от руската страна са довели до реален
негативен ефект върху българската икономика.
Това става ясно от писмен отговор на министъра на енергетиката Божидар Лукарски до депутат от "БСП лява България",
предаде репортер на БГНЕС.
Последиците от санкциите срещу Руската федерация се изразяват в намаляването с 14,4% на стокобмена между България
и Русия за 2014, спрямо 2013 година. През 2013 г. стокообменът ни с Русия заема 2-ро място от общия стокобмен на
страната и възлиза на 7,1 млрд. щатски долара. През 2014 г., обаче, вносът от Русия към България намалява с 15,2%, а
износът ни пада със 7,4%.
Износът от България за Русия за 2014 г. е 665 млн. долара спрямо 718 млн. долара за 2013 г. или е налице намаление от
53 млн. долара. Само за периода от август до края на ноември 2014 г. българските земеделски производители са
загубили 3,8 млн. долара, сочат данните на Министерството на икономиката. Въпреки санкциите се наблюдава
увеличение на износа на медикаменти с 9% и на резервни автомобилни части с 5%.
Вносът от Русия за България за 2014 г. е намалял с 894 млн. долара спрямо 2013 г. Най-сериозно е намалението на вноса
на суров петрол. През миналата година сме внесли с 20,6% по-малко петрол. Като основната причина за това е
намаляването на цените на международните пазари.
Санкциите на ЕС срещу Русия оказват влияние върху военно-техническото сътрудничество между Министерство на
отбраната и Русия. Това се посочва в друг писмен отговор до депутат от левицата, този път от министъра на отбраната
Николай Ненчев.
"За 2015 г. са определени потребности за ремонт и доставки за самолетите МИГ-29 в размер на почти 33 млн. лв., за
които все още няма сключени договори". Процедурата не е финализирана, но не заради санкциите на ЕС спрямо Русия, а
заради липсата на финансов ресурс, пишат от МО.
От военното министерство посочват още, че руската страна има сключен договор с българската фирма "Терем" за ремонт
на два руски кораба на обща стойност от 58,1 млн. лв. Контрактът е сключен преди налагането на санкциите и те не би
трябвало да имат отражение върху неговото изпълнение. На този етап руската страна заявява интерес да продължи
ремонта на корабите, който трябва да се извърши край Варна. Съществува интерес от руска страна за сключването на
договор за ремонт и на още седем руски кораба. "Негативният ефект на санкциите на ЕС би могъл да се прояви при
желание от наша страна за подписване на нови договори за ремонт", пише обаче министърът на отбраната.
"Влиянието на санкциите на ЕС спрямо Русия, освен икономически има и политически измерения. В този смисъл, ако
руската страна реши, като ответна мярка, едностранно да прекрати изпълнението на съществуващи договори, това би се
отразило негативно на поддържането на отбранителните способности и дейностите по осигуряване изпълнението на
военновременните задачи на предприятията от отбранителната индустрия, които са зависими от доставките на руски
резервни части. Поради това, Министерство на отбраната работи със своите партньори от НАТО за намиране на
информирани решения за преодоляване на зависимостта от Русия в областта на въоръженията в рамките на
инициативата "Интелигентна отбраната", допълва министър Николай Ненчев.
√ Чиновниците със скъпи коли и екзотични пътувания ще доказват произход на парите
Всеки държавен чиновник, който ходи на екзотични ваканции, кара скъпа кола или живее по-луксозно, отколкото
заплатата му позволява, ще трябва да докаже откъде са доходите му.
Тази финансова проверка, както и електронно засичане на служители, взели голям заем или рязко замогнали се, са част
от мерките за борба с корупцията, които експерти от МВР и още няколко министерства ще предложат в доклад, поискан
от премиера Бойко Борисов, до края на февруари.
Идеята е много от мерките да бъдат въведени ударно в близките 6 месеца, а във ведомствата с най-висок корупционен
риск инспекторите да бъдат увеличени до 10 пъти.
Вестник Труд
√ Изкупните цени на млякото се сринаха
Изкупната цена на суровото краве мляко в страната се е сринала до 35 стотинки за литър, докато през зимните месеци в
други години обикновено е 75 ст. Това заявиха фермери от страната. В същото време на отделни места има случаи, при
които суровото овче мляко се изкупува по 90 стотинки. “Масово цената е по 1,35 лв., но и тя е доста по-ниска от миналата
година”, посочи вчера Бисер Чилингиров, председател на Националната овцевъдна асоциация.
“В четвъртък сигнализирахме министъра на земеделието и храните Десислава Танева, защото по данни на ферми от
нашата асоциация масово в страната се внася контрабанда сухо мляко. Един камион се декларира, два не се
декларират”, каза Чилингиров. Браншът се готви да търпи допълнителни щети този Гергьовден, защото за първи път
български агнета няма да може да се изнасят за Гърция и за която и да е страна в ЕС или извън него заради огнищата на
син език в страната и предстоящата ваксинация на животните.
“Обнадеждаващата новина е, че на семинар на “Златни пясъци” миналата седмица министър Танева обеща да се
направят промени в изискванията за БДС и в него да се запише, че млечните ни стоки по този стандарт може да се правят
само от мляко, произведено в България, което обаче отговаря на нормите на ЕС. Тези стоки са задължителни за детските
градини и училищата. Очакваме допълнителното търсене да повиши цените и изкупната за овчето мляко да стигне до
1,85 лв. за литър”, каза още Чилингиров.
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Вестник Капитал Daily
√ България е увеличила дълга си с над 4 млрд. евро през 2014 г.
Държавният дълг се е повишил с над 4 млрд. евро през 2014 г., показват данните на Министерството на финансите.
Трупаните хронични дефицити за последните години и ниското ниво на фискалния резерв принудиха държавата да тегли
нови заеми. Основната тежест идва по линия на рефинансиране на стари задължения и дефицита, а фалитът на
Корпоративна търговска банка (КТБ) допълнително натовари дълга. Така само в две кредитни операции през миналата
година се натрупаха 3 млрд. евро заеми. През лятото бяха пласирани еврооблигации с падеж 2024 г. за близо 1.5 млрд.
евро - с част от парите от тях се погасиха доларовите книжа през януари за 893 млн. евро, което малко ще свие
съотношението дълг/БВП. През декември правителството изтегли и мостови заем за 1.5 млрд. евро от няколко банки, за
да покрие бюджетния дефицит и да осигури средства за изплащане на част от гарантираните влогове във КТБ.
Правителството обаче успява да се финансира относително евтино както на вътрешния, така и на външните пазари
заради рекордно ниските лихви в Европа. Това се случва и на фона на сваления рейтинг от S&P в края на миналата
година. Заради по-добрите данъчни приходи в началото на годината Министерството на финансите дори отложи един
аукцион на ДЦК за 400 млн. лв. Въпреки повишението на дълга до над 27% от БВП България остава една от държавите в
Европейския съюз с най-ниското му ниво спрямо БВП. Негативното в цялата картина е, че през последните години
държавата задлъжнява заради раздути разходи с по-ниска данъчна събираемост и проблеми в банковата система, но
отказвайки се от така важните реформи в публичния сектор и институциите.

√ Дотук добре, или каква е оценката за 100-те дни на комисията "Юнкер"
Инвестиционният план за съживяване на икономиката е най-големият плюс
Председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер започна своя мандат с обещанието да донесе нов старт за
Европа. След първите 100 дни на поста той получава смесени оценки, пише EurActiv. Повечето водещи законодатели от
целия политически спектър се обединяват около заключението, че комисията "Юнкер" е започнала обещаващо, но не
всички семена, които е посяла, ще разцъфтят.
Вероятно най-видимият й успех досега е промяната на начина й на опериране. С въвеждането на нова структура, в която
еврокомисарите са в групи, водени от зам.-председател, Юнкер опитва да преправи една летаргична бюрократична
система. "Новата организация улеснява координирането на различните политики и това е голяма стъпка напред", смята
Карел Лану от Centre for European Policy Studies.
Юнкер е критикуван за предполагаемото си участие като премиер на Люксембург в схеми за избягване на данъци от
страна на мултинационални компании. Заради това се стигна и до неуспешен вот на недоверие към комисията. Но
председателят е хвален от мнозина за бързото представяне на инвестиционния план за насърчаване на европейското
икономическо възстановяване. "С новия си метод инвестиционният план намалява пропастта в дебата между гъвкавостта
и бюджетната дисциплина, така че ние най-после можем да загърби този безплоден дебат", твърди Манфред Вебер,
който оглавява групата на Европейската народна партия в Европейския парламент.
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Откакто встъпи в длъжност, комисията "Юнкер" опитва да се фокусира върху лимитиран брой теми – енергийния съюз,
дигиталната Европа, съюза на капиталовите пазари, което дава ясна насока на процеса. Но това не се харесва на всички и
работната програма за 2015 г., чието одобрение бе забавено в парламента, не успява да постигне консенсус.
"Прекалено е рано да се съди. Изчакайте пет години", казва Юнкер. И наистина истинският тест за комисията ще бъде
през 2015 г. Очакват я много предизвикателства, като всеки момент може да се случат непредвидени събития, не на
последно място и тероризъм.
√ Най-новата идея на правителството: Пълен контрол само за по-големите ведомствени бензиностанции
Първо ще се събира информация за обектите, а едва след това ще се преценява къде да се монтират измервателни
уреди
По-строг контрол върху дейността на така наречените ведомствени бензиностанции може и да има, но той няма да
обхваща всички около 30 хил. обекта в страната. Това стана ясно от думите на финансовия министър Владислав Горанов
по време на парламентарното изслушване в петък. "В обектите, за които се прецени, че е необходимо, ще бъдат
монтирани измервателни уреди. Най-вероятно това ще важи за големите ведомствени бензиностанции със стационарни
резервоари", заяви Горанов от парламентарната трибуна.
Оказва се, че най-новата идея на финансовото министерство е да събира информация за обектите, които работят на
територията на страната, след което евентуално да бъдат разписани допълнителни мерки за контрол. По думите на
Горанов ще има нова наредба, с която ще бъдат разписани промените. Тя трябва да бъде готова "преди лятото".
Поредната промяна
В края на миналата година депутатите приеха набързо промени в Закона за ДДС чрез преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет. Малко след това Министерството на финансите публикува за обществено
обсъждане проект за изменение на наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. Именно с
тази наредба се разписаха способите за осъществяването на по-строгия контрол – задължително инсталиране на
нивомерна система в резервоарите за гориво и електронна връзка с НАП.
Браншовите организации на зърнопроизводителите и транспортните компании реагираха веднага на промените и
заплашиха с протести. Това явно е разколебало правителството и в началото на февруари на сайта на финансовото
министерство беше качено за обсъждане ново предложение за промени в наредбата, в което вече се изисква само
регистрация на обектите, без тотален контрол.
"Според проекта ще се изисква от всички, които купуват горива на едро и зареждат собствена техника, да информират
НАП с какви средства извършват това. След като натрупаме тази информация, ще преценим степента на контрол и
степента на автоматизацията му, така че да не се сбъднат страховете на малките производители, че ще бъдат засегнати от
инвестицията", обясни отстъплението си Горанов. Според него на този етап не може да се направи реална оценка в каква
степен ще бъде засегнат "този малък и дребен бизнес, който иска да продължи да се снабдява с горива по този начин".
За и против
Още в първите дни на новата година от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпратиха писмо до
министър-председателя Бойко Борисов, с което настояваха промените да бъдат отменени. Монтирането на подобни
устройства е допълнителна ненужна финансова и административна тежест и голяма част от земеделските производители
не могат да си позволят подобни извънредни разходи, се казваше в него. Със своя позиция излезе и Асоциацията на
земеделските производители в България, в която се казва, че допълнителните разходи на фермерите не са оправдани, а
техническото изпълнение е невъзможно на места.
Представители на търговците на горива изказаха тезата, че промените са направени, за да се облагодетелстват големите
компании в сектора, разполагащи с вериги за продажба на едро. Или ако редица ведомствени бензиностанции, които
купуват към момента на едро, бъдат закрити, това ще принуди досегашните им ползватели да започнат да купуват на
дребно от веригите, където цената на горивото е с около 20-30 ст. на литър по-висока. Според представители на бизнеса
става въпрос за печалба от около 200-300 млн. лв. годишно, която може да бъде реализирана от големите вериги.
Пред "Капитал Daily" представител на зърнопроизводителите и собственик на ведомствена бензиностанция обясни, че
по-строгите изисквания на практика са безсмислени, когато става въпрос за регистрираните обекти, от които се зареждат
селскостопанските машини. Според него изградената досега система не позволява контрабанда, защото всички търговци
по веригата са длъжни да изпращат информация до НАП за всяко продадено и купено количество горива. Ако Агенция
"Митници" е осъществила необходимия контрол, това гориво трябва да е с платен акциз. Накрая ведомствената
бензиностанция купува горивото с фактура и фискален бон и всеки месец изпраща дневник за покупките на гориво до
НАП. В същото време дневникът за изразходваното гориво за производство на първична селскостопанска продукция по
видове и обем на извършените механични обработки се изпраща и до общинска служба "Земеделие".
Според Министерството на финансите обаче не може по безспорен начин да се установи дали ведомствените
бензиностанции извършват зареждания само на собствени превозни средства, машини и съоръжения, или извършват и
нерегламентирани продажби на течни горива без платени данъци, както и дали в тях не се зарежда нелегално гориво, за
което не са издадени документи. В специален анализ на ведомството от края на януари беше посочено, че годишно
държавата губи между 1.1 и 1.2 млрд. лв. от нерегламентирана продажба на горива. В него беше направен и извод, че
голяма част от загубите за бюджета се дължат на дейността на тези обекти.
Позицията на Българската петролна и газова асоциация (БПГА), където членуват производители и търговци на дребно на
петролни и газови продукти, е , че ведомствените бензиностанции трябва да са свързани с НАП и да имат нивомери,
каквото е изискването за всички бензиностанции и газостанции, търгуващи легално с горива, независимо от техния
размер и обороти. В становището си те изразиха притеснението си, че "десетки хиляди ведомствени бензиностанции и
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установки за зареждане от този тип работят без никакъв контрол и регистрация – нито от страна на приходните агенции,
нито от ДНСК, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология, нито
дори от органите за пожарна безопасност и защита на населението от аварии". Също така "ведомствените обекти
надвишиха десет пъти по брой търговските, а редица от тях се възползваха максимално от оставените им "вратички", за
да осъществяват нелоялна конкуренция и да увеличат дела на контрабандата в сектора".
С "жива сила" срещу контрабандата
Финансовият министър беше попитан и за предприетите стъпки и до колко време ще влязат в сила промените в Закона за
акцизите и данъчните складове, които трябва да наложат тотален контрол върху движението на всички акцизни стоки на
територията на страната. Горанов обясни, че тепърва трябва да бъде изградена система, която не е разработена в
Европейския съюз (ЕС). "Системата представлява сбор от процедури, апарати, програмен софтуер. След това тя ще бъде
предложена на ЕС за нотифициране и 6 месеца след това ще влезе в сила", обясни министърът. Той беше категоричен, че
ако не се премине през цялата процедура, производителите на акцизни стоки може да заведат дела срещу България
пред Европейската комисия. "Дотогава ще действаме с жива сила", каза Горанов. От отговора му обаче не стана ясно кога
ще бъде готова системата.
√ Държавата започва продажба на фондовата борса
Сделката ще е в пакет с Централния депозитар. Целта на управляващите е до края на годината в двете дружества
да влезе стратегически инвеститор
Управляващите подготвят трети опит за приватизацията на Българската фондова борса (БФБ). Този път намерението е
операторът да бъде продаден до края на годината, при това в пакет с Централния депозитар (ЦД). По информация на
"Капитал" двете дружества ще бъдат включени в новия списък за раздържавяване, който Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол подготвя и вероятно ще бъде одобрен от надзорния й съвет във вторник. Сделката има
подкрепа на икономическия екип на правителството, затова, ако има кандидати, вероятно ще се случи. Целта отново ще
е малката местна борса да стане част от по-голям чужд пазар. Желаещите още не са преброени, но през миналата година
интерес за покупка е бил проявен от германската Deutsche Boerse, каза източник от изпълнителната власт.
Продажба до края на годината
Държавата чрез Министерството на финансите държи 50.05% от капитала на БФБ и 43.7% от капитала на Централния
депозитар. Борсата обаче има 6.61% дял в депозитара, така че бъдещият купувач ще контролира над 50% от капитала в
двете дружества. Те вървят в пакет още от първия опит за приватизацията им преди 4 години, тъй като това е формулата,
предпочитана от потенциалните стратегически инвеститори. Този път, за да се пристъпи към нея по същество, агенцията
ще изчака и мнението на Комисията за финансов надзор (КФН), до която, по информация на "Капитал" вече е отправено
искане за становище.
Технически действията на агенцията трябва да са следните - първо, да се прекрати предишната процедура, за да се спре
съдебният спор около избора на оценител. След това ще започне избор на нова компания, която да изготви оценка,
правен анализ и информационен меморандум. Планът е процедурата да започне до края на февруари, като е възможно
да се търсят отделни изпълнители за борсата и депозитара. Ако пакетът документи е готов до лятото, то оферти може да
се очакват в началото на есента, а сделка - до края на годината.
Кой се интересува
Предишните два опита за привличане на стратегически инвеститор се проваляха от процедурни и политически спънки.
Източници от изпълнителната власт съобщиха, че сега финансовият министър Владислав Горанов и ресорният
вицепремиер Томислав Дончев имат твърда позиция за пристъпване към бърза приватизация на борсата и депозитара.
Обнадеждаваща е информацията за срещи през миналата година (по време на кабинета "Орешарски") с представители
на германската Deutsche Boerse, на които е станало ясно, че европейският гигант продължава да се интересува от покупка
в България, но задължително борсата в комплект с депозитара. Това е логично, тъй като германската борса вече познава
местния пазар, защото от години тук се ползва търговската й платформа Xetra. "Капитал" потърси Deutsche Boerse за
потвърждение на интереса, но не получи коментар.
През годините като потенциален стратегически инвеститор в БФБ бяха споменавани още Виенската фондова борса,
Лондонската фондова борса и дори Варшавската. Въпреки заявения интерес от страна на последната тя няма шанс за
участие в приватизацията, тъй като е държавно контролирана, а това не се допуска в процедурата.
Сега планът е критериите от предишните опити да не се променят. А те бяха: поне 2 млрд. евро средномесечен общ
оборот на пазара на акции и/или средномесечен общ брой деривативни контракти (например върху валута, стоки,
цветни метали, индекси, финансови инструменти и др.) от поне 2 млн. броя за последните две години.
Цена и още нещо
В годините на инвестиционния бум (2006 - 2007 г.) тогавашният председател на съвета на директорите на БФБ Виктор
Папазов твърдеше, че по независими оценки цената на БФБ е била 55 млн. евро. След срива на капиталовите пазари през
2008 г. това рязко се промени, а при последния опит за приватизация неофициално се говореше, че цената на борсата е
спаднала под 10 млн. евро. От 2013 г. до сега събитията с БФБ се развиваха предимно в негативна посока, като
капитализацията й спадна от 9.9 млрд. лв. на 7.2 млрд. лв. В последния отчет на БФБ към края на 2014 г. дружеството
отчита нетна загуба от 513 хил. лв. при печалба от 1 млн. лв. година по-рано. Спадът на приходите е с 30% до 2.5 млн. лв.
Сделка в петък със 70 акции оцени 100% от капитала на борсата на 21.7 млн. лв.
В тази приватизация обаче цената не е най-важната. Търсеният ефект е българският капиталов пазар да стане част от повидим световен.
Какво още ще се приватизира
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След като вече три години почти нямаше никаква приватизация, тази година не се планира бум на сделки, но все пак ще
се случат няколко продажби. Основно на недвижими имоти - като обособени части от АДИС, дялове от "Аудио-видео
Орфей" (в активите има терен в Бояна и кв. "Изток"), "Овча купел". Готови оценки, т.е. скорошни сделки, може да има за
НИТИ - Казанлък, и "Военно издателство" (което е притежава сграда в топ центъра). Говорене има и за приватизация на
"БДЖ - Товарни превози", но до сделка едва ли ще се стигне. Затова пък все по-често се повтаря, че "Ел Би Булгарикум",
което е в забранителния списък, може да се приватизира.
Вестник Сега
√ Криви сметки ще ни оставят без лекари и програмисти
Ако мине идеята за вдигане на осигурителния таван, България ще стане с най-тежкото бреме в ЕС
Георги Ангелов, старши икономист, Институт „Отворено общество“
Напоследък държавата се опитва с административни увеличения да събира повече приходи от все по-малко хора, като
вдига прагове, тавани, минимални заплати. При условие че има цели региони с огромна безработица, икономиката
стагнира, с такива повишения допълнително блокираме пазара на труда. Управляващите могат да вдигат колкото си
искат вноските, но ако така намаляват броя на хората, които плащат, влизаме в опасна спирала, в която все по-малко
работещи издържат все повече неработещи. Без инвестиции и без нови работни места пенсионната система няма как да
издържи. Това е едно от нещата, които изобщо липсват като предложение в разните програми и планове.
Голям риск крие идеята максималният осигурителен доход да се увеличи рязко - да достигне 10 пъти минималната
заплата. Това ще е най-високото ниво в Европа. В Германия този "таван" е 1.7 пъти средната заплата, в Холандия е 1.4.
Такова увеличение би ударило най-вече ИТ специалисти, лекари и други дефицитни професии, които и без друго са доста
мобилни и лесно напускат България. Ако ще плаща същите високи ставки като в Германия, всеки програмист и системен
инженер ще отиде там. Не може да се тревожим, че оставаме без лекари и инженери, а в същото време да ги облагаме
още повече - срещу миражно обещание, като остареят, да взимат по-високи пенсии. Да, ще взимат, само че в Германия
или другаде. Те просто ще започнат да напускат още по-масово. Това е опасността - за да събере сега държавата няколко
милиона повече, ще причини още по-голямо изтичане на мозъци от най-ценните професии, от най-конкурентните
сектори.
Всякакви резки промени на данъчно-осигурителното бреме трябва да се избягват, защото нанасят дългосрочни вреди на
пазара на труда. Спомнете си как през 2010 г. рязко бе вдигнат минималният осигурителен праг на самонаетите. В
резултат 100 000 самонаети изчезнаха от правния мир. Някои фалираха, други закриха бизнеса си, трети потънаха в сивия
сектор. Така или иначе тези 100 000 спряха да плащат осигуровки. И така, вместо да има двоен скок на приходите от
вдигането на осигурителния праг, реално имаше едва няколко процента увеличение. За малко повече пари бе нанесен
огромен удар върху икономиката - това е равносметката.
Покачването на осигурителните вноски също е лоша идея. През 2011 г. имаше увеличение - при това с 2 процентни
пункта наведнъж, а управляващите се кълняха, че с този ход ще осигурят 600-700 милиона лева повече приходи. Това не
се случи. Идеята, че като вдигаш ставки, осигуряваш повече приходи, е наивна и особено вредна, когато имаш много
сенчеста икономика. За коректните фирми стои въпросът - защо аз пълня бюджета, а конкурентът ми нищо не плаща.
Дали да не мина и аз в сивия сектор? Колкото по-високи са ставките, толкова по-зле, защото разликата между коректния
и тариката става още по-голяма. И коректната фирма може да не оцелее по чисто пазарни причини - тя не може да
поддържа ниски цени, докато "сивият" играч може.
Колкото повече се товарят честните, толкова по-малко ще стават.
В този смисъл министърът на финансите е напълно прав - първо трябва да се оправи събираемостта преди дори чисто
теоретично да се обсъжда вдигане на осигурителната тежест.
Голямото сваляне на осигуровките в предното десетилетие било груба грешка и фатално за приходите на НОИ, твърдят
цяла плеяда бивши социални министри. България е с безработица над средната за ЕС, което според тях означава, че
ниските пенсионни вноски не са насърчили бизнеса и създаването на нови работни места. А могат ли да кажат колко
щеше да е безработицата у нас при по-голяма осигурителна тежест? Истината е, че реформите доведоха до това, че при
по-ниски ставки се събират повече приходи. Защото имаше повече инвестиции, които създадоха повече работни места и
оттам базата е по-голяма - повече хора внасят.
В момента в България има 600-700 хиляди души в работоспособна възраст, които по различни причини не са заети. Ако
ако си намерят работа, това ще е най-голямата пенсионна реформа - представете си поне половин милион души да
започнат да внасят данъци и осигуровки, вместо да вземат помощи и обезщетения от бюджета. Това ще е огромна
промяна за хората и за хазната. Заслужава си да се посветят много усилия в тази посока.
Какъв обаче е проблемът с тези хора? Те или изобщо нямат квалификация, или нямат подходяща квалификация. В
масовия случай държавата им намира за кратко каква да е работа - връчва им метла и ги праща да чистят градинките.
Това са нашите програми за заетост. Те приключват след година или две и човекът пак се връща към нулата - остава без
работа и без квалификация. Вместо да им даваме метла, по-добре е да им дадем учебник, курс за квалификация за
нещо, което се търси на пазара. Тогава със същите похарчени пари след 2 години ще имаме хора с квалификация и шанс
да си намерят трайна работа.
Има и такива мерки по програмите. Важно е обаче те напълно да бъдат съобразени с това, което бизнесът търси, а не с
желанията на разни обучителни центрове. Ако се търсят заварчици, то защо да обучаваме хората на чужд език. Не е лошо
да се знае английски, но няма много полза, ако в твоя район се търсят заварчици, а не екскурзоводи или преводачи. Това
трябва да се съобразява. А се получава като с висшето образование - имаме професори по психология, история,
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социология, нямаме по инженерни дисциплини - значи ще произвеждаме психолози и историци, а не ай ти специалисти.
И понеже има центрове за обучение по фризьорство и чужди езици, няма да обучаваме шлосери.
А за никого не е тайна кои са професиите с бъдеще.
За последните 6 години заетостта у нас е спаднала с близо 13% средно за икономиката, но има един сектор над 20%
увеличение, като в него растат и заетите, и заплатите. Става въпрос за телекомуникациите и информационните
технологии. По данни от рейтинговата система на университетите висшистите, завършили през последните 5 години
компютърни науки и информатика, са на второ място по най-висок среден осигурителен доход.
Нашите лекари и медицински сестри са едни от най-конвертируемите ни специалисти. Те масово си намират работа в
Западна Европа. А медицинските ни университети са първенци по привлечени чуждестранни студенти - около една трета
от студентите в медицинските направления са чужденци. Завършилите медицински специалности си намират работа
веднага и при тях имаме практически нулева безработица.
Има нишови специалности, в които учат много малко студенти, а търсенето на пазара е голямо - например математика,
физика, военно дело, металургия, добив на полезни изкопаеми. Те лесно и бързо си намират работа и имат относително
високи заплати. Показателен е примерът с металургията, където се влиза с много ниски дипломи (само в
"животновъдство" са по-слаби), а излизат висшисти с едни от най-добрите нива на заетост и доходи, приближаващи се
до медицината.
Според представително допитване до работодателите в България се очаква и глад за технолози - особено в
направленията биотехнологии, хранителни технологии и химически технологии. По данни на социалното министерство
се очаква през 2018 г. заетостта да се повиши с 5%, което означава, че малко над 3 милиона българи ще имат работа.
Най-много ще се търсят програмисти, гимназиални учители, лекари и медицински сестри, IT анализатори, готвачи и
сервитьори.
√ Плановете за скок на приходите от хазарт напълно се провалиха
Постъпленията спаднаха с 20 милиона лева след "осветляването" на онлайн залаганията
Промените в облагането на хазарта не доведоха до ръст на приходите в хазната. Постъпленията през 2014 г. са се
сринали с близо 20 млн. лв. Приходите падат въпреки изваждането на светло на част от онлайн хазарта и осуетения в
последния момент опит за налагане на по-ниски такси за офлайн оператори. Това става ясно от данните на НАП и
Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за постъпилите приходи от хазартна дейност през миналата година. От 2014 г. НАП
отговаря само за събирането на данъка от игралните автомати и казината, а ДКХ отговаря за събирането на такси за
всички останали видове хазартни игри.
От облагането на хазартни съоръжения като игрални автомати и казина през 2014 година НАП е събрала 53.5 млн. лв.
Постъпленията са съизмерими с тези от предходната година. При този вид хазарт данъкът е 15%, като ставката не бе
променена.
Много по-скромни от очакваното са постъпленията от такси в Държавната комисия по хазарта. От лицензирането на
онлайн оператори и изваждането на светло на част от онлайн хазарта ДКХ е заработила през 2014 г. скромната сума от
2.67 млн. лв. В нея се включват и приходите от еднократни такси (100 000 лв.) за лицензиране на онлайн оператори и 20%
такса върху разликата между получените залози и изплатените печалби. При обсъждането на тези текстове от закона за
хазарта през 2013 г. от МФ прогнозираха поне 8 млн. лв. приходи при лицензиране на поне 4 оператора. Според сайта на
ДКХ в момента има лицензирани 8 бетинг компании. ДКХ не предостави справка каква част от тях са лицензирани през
2014 г., за да се съпоставят приходите от еднократното плащане за издаване на лиценз и останалата част от таксата.
Далеч под нивата от 2012 г. (при обсъждането на закона бяха налични данни само за нея) са и постъпленията от тото,
лото, залагания върху спортни състезания и случайни събития. За тях през 2014 година съществувалият дотогава данък от
15% върху направените залози бе заменен с такса от 15% върху същата основа. От тези такси през 2014 г. ДКХ е събрала
53.6 млн. лв. За сравнение през 2012 г. постъпленията от този вид хазарт са били 71.7 млн. лв., тоест спрямо тази базова
за законовите промени година приходите падат с 18.1 млн. лв., при това на фона на остър сблъсък в парламента и
отхвърляне на три пъти по-благоприятни за хазартните оператори такси. Както "Сега" писа, при приемането на закона в
последния момент в зала депутатът Георги Кадиев от "Коалиция за България" успя да обърне гласуването и таксата за
тотото, лотарията и спортните залози остана да се изчислява върху общия размер на направените налози.
Първоначалното предложение на Йордан Цонев от ДПС бе за офлайн хазарта да важи същият облекчен режим като при
онлайн операторите и при изчисляването на таксата да се отчитат и изплатените печалби. При подмяната на текстове в
последния момент обаче се стигна до пропускането изцяло от закона на лотарията и бингото и така този вид хазартна
дейност остана необложен нито с данък, нито с такса.
Общата равносметка показва, че със съвместни усилия НАП и ДКХ са успели да съберат близо 110 млн. лв. За сравнение
постъпленията от данъка върху хазарта през 2013 г., преди промените в закона, са 129.6 млн. лв.
√ Хазната събра 40 млн. лв. стари дългове по ново правило
Държавата вече плаща на контрагенти само след проверка за задължения
Само за 2 месеца хазната е успяла да събере близо 38 млн. лв. забавени данъци от фирми, които получават плащания по
договори с министерствата и останалите разпоредители с бюджет. Правилото подобни разплащания да се правят само
след проверка за просрочени дългове в НАП и Агенция "Митници" дават резултат за хазната, макар да създават сериозни
притеснения в отделни сектори като здравеопазването.
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Това сочат данни за ефекта от прието в края на ноември решение от кабинета. Малко преди приключването на
бюджетната година министрите решиха, че всяко плащане на министерства и разпоредители с бюджет по договори за
над 100 000 лв. ще се извършва след проверка за налични просрочени задължения на получателя на парите в НАП и
Агенция "Митници". При тези проверки НАП има право да наложи запор върху част от плащането. Проверката трябва да
приключи максимум до 7 дни.
От приемането на решението в края на ноември до момента по този ред са били проверени близо 250 000 плащания, по
данни на "Сега" от източници от МФ. В резултат от проверките в НАП са покрити стари задължения за около 38 млн. лв.
Както "Сега" писа, забраната за извършване на плащания без подобна проверка създава сериозно напрежение в
здравеопазването. Опасението тук е, че много болници няма да могат да получат парите си от НЗОК при наличие на
задължения и са възможни допълнителни забавяния. Националната агенция за приходите отказа коментар по темата,
липсват официални данни за общия размер на просрочените задължения за данъци и осигуровки на болниците.
Проблемът допълнително се усложнява от хроничния проблем с просрочени задължения от страна на министерство на
здравеопазването към болниците. В средата на м.г. просрочените задължения на МЗ към държавните болници възлизаха
на 112.4 млн. лв., просрочените дългове към общински болници бяха 28.4 млн. лв. Не е ясно дали НЗОК в крайна сметка
няма да бъде изключена от правилата. В момента те не важат само за Народното събрание и съдебната власт, чиито
бюджети по правило са самостоятелни.
ВЗЕМАНИЯ
Освен хазната просрочени вземания от контрагенти имат и самите министерства. Липсва системна информация за
размерите на тези суми и действията, които ведомствата предприемат. Подобни данни бяха обявени в края на мандата
на кабинета "Орешарски". От отчета за полугодието тогава стана ясно, че при агенциите абсолютен рекордьор по
просрочени вземания е Държавната агенция "Държавен резерв и военно-временни запаси". Резервът отчете 214.9 млн.
лв. просрочени вземания от контрагенти.
√ Печалбата на банките достигна 746 млн. лв. за 2014 г.
За първи път от 6 години доходите на населението от лихви паднаха под милиард
Въпреки че 2014 г. бе смутна и един от най-големите трезори бе изваден от пазара, банковата ни система може да се
похвали с добра равносметка - 746 млн. лв. печалба, което е с 27.6% повече от 2013 г. Това показват данните на БНБ за
изтеклата година.
В същото време доходите на населението от лихви намаляват. През 2014-а за първи път от 6 години насам спестителите
са получили под 1 млрд. лв. от лихви, изчисли Profit.bg.
По данни на БНБ в края на 2014 г. влоговете достигат рекордните в историята на банковото дело у нас 41 млрд. лв. Но
приходите от лихви - 952 млн. лева - са далеч от рекордите. За сравнение в края на 2013 г. депозитите на населението са
били 39.248 млрд. лв., а са донесли на вложителите цели 1.369 млрд. лева доход. Първата година, в която лихвените
доходи надхвърлиха милиард (1.1 млрд. лева), бе 2009 г. За 2010, 2011 и 2012 г. банките са изплатили на домакинствата
съответно 1.216, 1.24 и 1.367 млрд. лв.
От данните на БНБ за ръста на депозитите на физическите лица в банките става ясно и накъде са се насочили парите на
бившите вложители на КТБ. УниКредит Булбанк и Първа инвестиционна банка са абсолютни шампиони по привлечени
средства, а извън групата на петте най-големи банки много депозанти са се насочили към ЦКБ и особено Сосиете
Женерал Експресбанк, коментира икономистът Владимир Каролев. "От данните в БНБ е видно, че ПИБ има над 2.1 млрд.
лв. свободни парични средства - над 2 пъти повече от дължимия ресурс, получен за ликвидна подкрепа в разгара на
кризата с КТБ. Ако трябва да хвана бас, бих се обзаложил, че е много вероятно ПИБ да изплати задължението преди
крайната дата, договорена с МФ, разбира се, с разрешението на ЕК. Сега пред банковата система се отваря ново
предизвикателство - даването под формата на кредити на значителна част от тези пари. Следователно, очаквайте лихвите
да продължат да падат, което е добра новина за готвещите се да теглят кредити или имащите вече кредит с плаваща
лихва", обяснява Каролев на страницата си във "Фейсбук".
НАГОРЕ
Основен принос за добрите резултати на банковата система през 2014 г. има перото "други оперативни приходи", където
се отбелязва двойно повишение на годишна база до 234.8 млн. лв. 169.5 млн. лв. от това увеличение се дължат на ръст
на приходите на една банка - Първа инвестиционна. Освен това банките са успели да увеличат нетния си лихвен приход до 2.63 млрд. лв. Разходите на трезорите за лихви намаляват с 36% за година, а приходите от лихви спадат с 14%. И по
този показател ПИБ има основна заслуга - при нея подобрението е със 114 млн. лева, сочат данните на БНБ.
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√ "Газпром" обяви откъде ще минава "Турски поток"
"Газпром" обяви, че вече е съгласувал с Анкара сухопътното трасе на газопровода "Турски поток". Това се случи през
уикенда. Днес пък София е домакин на голяма европейска среща по енергийните въпроси, на която българският
премиерът Бойко Борисов отново ще настоява страната ни да стане газов хъб на ЕС.
"Газпром" е готов да доставя в Европа чрез "Турски поток" 47 милиарда кубически метра газ годишно и да завърши
строежа на първата линия на газопровода до декември 2016 г.", съобщи пресслужбата на компанията. По думите на
директора на руския газов гигант Алексей Милер вече са изяснени ключовите точки и техническите решения за
газопровода на територията на Турция. Тръбата ще e дълга 180 км, ще излезе от Черно море на сушата при Кайъкьой, а в
местността Люлебургас ще бъде точката за предаване на транзитния газ за турските потребители. Кайъкьой се намира на
около 70 км от р. Резово. Морското трасе на "Турски поток" вероятно ще върви по маршрута, планиран за "Южен поток",
което означава, че може да се използват изследванията, анализите и решенията от стария проект.
"Въпреки всички анонси, включително от вчера, че Русия през Турция ще доставя 47 млрд. кубика газ на ЕК, това бе
съобщено от "Газпром", все още няма нито едно правно действие за прекратяване на "Южен поток", коментира вчера по
БНР председателят на парламентарната икономическа комисия Делян Добрев. "Европа няма интерес да получава газ от
Турция, защото това е изключително широко трасе, което ще увеличи цената на газа", заяви депутатът.
Във връзка с днешния форум в София на Групата на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и
Югоизточна Европа Добрев посочи, че ще се обсъдят "Южен поток" и идеята за газов хъб.
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Вестник Стандарт
√ Електротехниката прави по 3 млрд. лв. годишно
Секторът е с голям потенциал за привличане на чужди инвеститори
Българският бизнес гледа с надежда към амбициозния инвестиционен план на Европейската комисия. Според т.нар.
"план Юнкер" 315 млрд. евро ще бъдат инвестирани за възраждане на индустрията, което да доведе до икономически
растеж и нови работни места в Европа. Шансът на малка България е да се включи в одобрените мегапроекти с
подизпълнители или поддоставчици. Кои са секторите, които могат да привлекат инвеститорски интерес към нашите
фирми? Министърът на икономиката Божидар Лукарски наскоро очерта приоритетните отрасли - електроника и
електротехника, информационни технологии, аутсорсинг, химическа и фармацевтична промишленост, машиностроене,
транспорт и логистика, хранителна промишленост и земеделие, туризъм и здравеопазване.
Високотехнологичният сектор "Електроника и електротехника" е един от основните отрасли, които определят нивото на
икономиката във всяка държава. Развитието на продуктите на сектора изисква научноизследователска и развойна
дейност, с което силно влияе върху иновационните процеси в почти всички отрасли. А за да са конкурентни
предприятията в този сектор, трябва да внедряват най-новите технологии - нанотехнологии, нови материали,
информационни технологии, мехатроника, автоматизация. Всеобщо е мнението, че това е индустрията, която
произвежда технологиите за модернизация на Европа и ще направи икономиката й по-конкурентна.
И у нас електротехническата промишленост е структуроопределящ отрасъл със съществено влияние върху цялата
индустрия. В момента в сектора има около 1600 работещи предприятия, в които са заети над 40 000 души. От тях 2% са
големи компании, в които са 56% от работещите в сектора. Обемът на производството бележи стабилен ръст след 2000 г.,
като до 2005 г. е около 20% средногодишно, а за периода 2006-2008 г. - 50%. Последвалата икономическа криза свива
обемите, но след 2009 г. производството отново започва да расте и достига предкризисните нива. Произведената
продукция вече е над 3 млрд. лв. годишно. 85% от нея се изнася основно за европейския пазар.
Според председателя на Българската асоциация по електротехника и електроника Румен Атанасов, България трябва да се
фокусира не върху цели сектори, а върху продуктови ниши. И върху тях да насочи усилията си за привличане и
стимулиране на инвеститорите. Инвеститори, които идват в България, за да развиват и развойна дейност. Защото
недостатъците на голяма част от фирмите от нашата електротехническа индустрия е, че продуктите им са сравнително
прости в конструктивно отношение, а технологиите са остарели и с ниско ниво на автоматизация. Липсва и активност по
защитата на интелектуалната собственост - патенти, полезни модели, ноу-хау. Това обуславя и ниската добавена стойност
на продуктите. По данни на Патентното ведомство, през последните 10 години в сектор "Електротехника и електроника"
са защитени не повече от 50 полезни модела. Една от причините е, че в резултат на структурните промени в икономиката
ни в голяма част от предприятията не съществуват развойни звена. Това се отнася най-вече за малките и средните фирми,
които трудно намират финансиране за изследователска и развойна дейност.
България се наложи с кабели и електромери
Страната ни си е извоювала място на световните пазари с конкурентното производство на електромотори,
трансформатори, акумулатори, кабели, електромери. От 2005 г. насам производството и износът им е нараснал повече от
3 пъти. Именно това са нишите, в които сме ценни с национално ноу-хау и специалисти, и можем да привлечем
инвеститорския интерес, смята председателят на Българската асоциация по електротехника и електроника Румен
Атанасов. Не можем да се оплачем и от стабилен ръст в производството на електронно оборудване. Десетки чужди
компании предпочетоха през последните години България като аутсорсинг дестинация за производство на компоненти и
резервни части, най-вече за автомобилната индустрия. Това обаче не носи голяма добавена стойност за икономиката ни.
Стремежът трябва да е насърчаване на производството и износа на повече крайни продукти при това със собствена
марка, смятат от браншовата асоциация. И отчитат, че именно производството на електрически машини и апарати, както
и на изчислителна техника са с най-съществен принос като брутна добавена стойност. Други технологични ниши, в които
може да се очаква развитие и дори да станем световни лидери, са производството на осветителна техника,
електроинструменти и медицинско оборудване.
Инвеститорите все повече се убеждават в предимствата на българската електротехническа и електронна продукция пред
Китай и Индия, където вече заплатите не са толкова ниски, а отдалечеността от Европа надува транспортните разходи. "В
България може да се работи "по мярка", с малки количества, но в много по-голяма степен ориентирани към клиента, а не
конфекция", казва Атанасов.
Вестник Монитор
√ „Газпром” готов да доставя 47 млрд. куб. м за ЕС през „Турски поток”
Русия планира първата тръба да заработи в края на 2016-а
Сухопътният участък на газопровода вече бил съгласуван
„Газпром” е готов да доставя в Европа чрез газопровода “Турски поток” 47 милиарда кубически метра газ годишно и да
завърши строежа на първата линия на газопровода до декември 2016 г., предаде ТАСС, позовавайки се на съобщение на
компанията след посещение на генералния й директор Алексей Милер в Турция. Там той се срещна с министъра на
енергетиката Танер Йълдъз.
“При проектирането на газопровода ще бъдат отчетени
нарастващите потребности от природен газ в района на Истанбул
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като във връзка с това е уточнен обемът газ, който ще бъде доставян до границата между Турция и Гърция - 47 милиарда
кубически метра годишно”, се посочва в съобщението, цитирано от БТА. “Мощността на морския газопровод от Русия до
Турция ще бъде 63 милиарда кубически метра годишно, а предварителният срок за завършване на строителството на
първата линия е декември 2016 г.”, отбелязва „Газпром”.
Според информация на руската информационна агенция ТАСС „Газпром” и Турция са съгласували сухопътния участък на
„Турски поток” за по-нататъшни проучвания и проектиране. Тя се позовава на генералният директор на руската компания
Алексей Милер. По думите му сухопътният участък вече е нанесен на картата. Неговата дължина ще бъде 180 километра,
точката на излаз на сушата ще е в района на Каякьой, точката за предаване на газа за турските потребители - Люлебургаз,
а точката за изход на тръбопровода на турско-гръцката граница - местността Епсила. В най-близко време
се очаква издаване на разрешение за проектни и проучвателни работи
и на новия турски морски участък от газопровода.
На 1 декември 2014 г. Газпром и турската компания Боташ подписаха меморандум за разбирателство за строителството
на морски газопровод от Русия до Турция през Черно море с мощност 63 милиарда кубически метра годишно, от които
50 милиарда кубически метра ще се доставят на новия газов хъб на турско-гръцката граница.„Турски поток” беше избран
от Русия като алтернатива на проекта Южен поток, който Русия реши да прекрати през декември миналата година.
Трасето на „Турски поток” по дъното на Черно море в по-голямата си част ще съвпада със съгласуваното по-рано трасе на
Южен поток.
Вестник Преса
√ В София започва енергийна среща на високо равнище
Очаква се в нея да участват заместник-председателят на ЕК Марош Шевчович, който отговаря за енергийния съюз, както
и комисарят за енергетиката Мигел Канете
Представители на страните от Централна и Югоизточна Европа ще обсъждат в София развитието на газовата
инфраструктура в региона, сигурността на доставките на синьо гориво за Европейския съюз и предизвикателствата за
България в енергийната сфера. Очаква се в срещата да участват заместник-председателят на Европейската комисия
Марош Шевчович, който отговаря за енергийния съюз, както и комисарят за енергетиката Мигел Канете.
В края на миналата година в Брюксел, енергийните министри на държавите от ЕС, засегнати от спирането на проекта
"Южен поток" и заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шевчович се договориха за създаването на
група на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. Тя ще работи по найважните проети за диверсификация на газовите доставки, а първото й заседание е в София. На срещата ще бъдат
обсъдени развитието на газовата инфраструктура в региона и сигурността на доставките на синьо горизо за ЕС. Очаква се
групата да оцени, дали и как, създаването на газов хъб в България ще помогне за постигането на целите на Европейския
енергиен съюз.
Премиерът Бойко Борисов вече представи на ЕК идеята, страната ни да бъде газоразпределителен център за държавите
от ЕС в региона и за страните от Европейската енергийна общност. Позицията на Борисов е, че газопровод до България
трябва да има, дори Русия да държи да изгражда газов център в Турция.
√ Нов външен дълг до началото на март
Кабинетът планира до началото на март да пусне нова емисия външен дълг, научи „Преса“ от източници от финансовото
министерство. В плановете на страната е до края на годината от международните пазари да бъдат изтеглени 6,9 млрд.
лв., а заедно с вътрешните емисии сумата да набъбне до 8,1 млрд. лв.
Излизането на международната сцена през тази година ще е на два пъти. За това съобщи и финансовият министър
Владислав Горанов в началото на годината. Сега обаче е ясно, че плановете са първата емисия да бъде през
предстоящите три-четири седмици.
Финансовото министерство обаче все още крие сумата, която ще потърси от външните пазари, за да запази елемента на
изненада. Очакванията са поне половината от планираните 6,9 млрд. лв. да бъде изтеглена сега. Остатъкът ще бъде
пласиран през втората половина на годината.
В края на ноември м.г. кабинетът изтегли 3 млрд. лв. от четири банки, като в шестмесечен срок парите трябва да бъдат
възстановени. Именно заради това ще се поеме и част от новия дълг, който ще бъде изтеглен сега. Пари ще са
необходими и за бюджетния дефицит, който се планира да бъде близо 2,5 млрд. лв.
В събота рейтинговата агенция „Мудис“ оцени плановете за теглене на дълг на правителството с Ваа2 и стабилна
перспектива, като така потвърди и рейтинга на държавата. Очакванията на експертите са с тази оценка България да вземе
парите при ниска лихва.
Списание Мениджър
√ Проучване: Младите у нас нямат мотивация да работят
Близо една трета от младите хора до 29 години са без работа. Това стана ясно, след като бяха изнесени данните от
проучване, направено от Министерството на младежта и спорта, предаде NovaNews.bg.
„Най-притеснителното е, че от 1500 анкетирани в цялата страна, 67 % казват, че в свободното си време не правят нищо.
Още по-стряскащо за мен е, че половината от безработните дори не са си направили труда да се регистрират в бюрата по
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труда. Явно има проблем и с мотивацията на младите хора", коментира в „Събуди се" по Нова телевизия заместникминистърът на младежта и спорта Калин Каменов.
"Някой трябва да отиде при хората да ги мотивира, да ги стимулира да правят нещо, явно има проблем с това някой да
отиде при тях и да им каже какво могат да правят", допълни той.
„Все по-трудно става да постигнеш успех чрез систематични усилия или поне така е в умовете на хората. Повечето
изследвания показват, че идеята за социален успех, която се налага като норма най-вече през медиите, драматично се
разминава с това, което нарастваща част от младите хора, нямат активни социални мрежи, схващат като заслужаващо си
усилията. Има една нарастваща група хора, които живеят в нарастваща несигурност", заяви в „Събуди се" социалният
антрополог Харалан Александров.
„В България няма моралната санкция към хората, които не работят. Това спира да се разглежда като проблем. Абсолютно
приемливо е, ако се шляеш по цял ден, срещаш се с други такива като теб, ходите на фитнес, ако можете да си ги
позволите и си говорите", отбеляза още той.
„В България заетостта във възрастовата група между 15 и 24 години е около 23%, тоест малко под ¼ от младежите на тази
възраст работят. На практика се отлага сблъсъкът с пазара на труда. В Европа този процент е около 35 %, а в някои
северни или северозападни страни е около 50 %. Тайната е, че има огромен пазар, който е подходящ и адаптиран за
младите хора. В Холандия 50 % от младежите работят почасово", коментира икономическият анализатор Лъчезар
Богданов.
„Имаме голям проблем при най-младите и хората в предпенсионна възраст, иначе в България като цяло хората работят.
Пазарът на труда е така направен, че ако си работодател, не ти е по-лесно да наемеш младеж за почасова работа", заяви
той.
investor.bg
√ Промишленото производство се е покачило през декември
Индексът се е е повишил с 1,1% на месечна и с 0,9% на годишна база
През декември индексът на промишленото производство* се повишава с 1,1% на месечна (сезонно изгладена) база и с
0,9% на годишна (календарно изгладена) база, сочат предварителни данни на Националния статистически институт
(НСИ).
Месечни изменения
През декември 2014 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 2,1%, в
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1%, и в преработващата промишленост - с
1%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 11,4%,
производството на лекарствени вещества и продукти - с 8,6%, и производството на тютюневи изделия - със 7,3%. Спад е
регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 26,1%, производството на машини и оборудване
с общо и специално предназначение - с 11,2%, и производството на компютърна и комуникационна техника, електронни
и оптични продукти - със 7,2%.
Годишни изменения
Изменение на индекса на промишленото производство на годишна база:

Графика: НСИ
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На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в
преработващата промишленост - с 6,8%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 15,3%, и в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,1%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при:
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 53,9%, производството на метални изделия, без машини
и оборудване - с 26,2%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 21,2%, и
производството на лекарствени вещества и продукти - с 18,7%. Намаление е отчетено при: производството на машини и
оборудване с общо и специално предназначение - със 7,3%, производството на напитки - с 6,5%, и производството на
облекло - с 3,7%.
* Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на
производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на
предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от
оборота на цялата промишленост.
√ Печалбата на банките се увеличи с 43% през 2014 г.
Активите на кредитните институции се повишиха с 6% през миналата година
През 2014 г. печалбата на банковата система отбеляза втори пореден годишен ръст (43%) от финансовата криза насам.
28-те трезора спечелиха малко над 746 млн. лв.
Такъв е финансовият резултат на индустрията, но без да се отчитат показателите на останалата без лиценз Корпоративна
търговска банка АД (КТБ) и след като е отчетен ефектът от вливането на МКБ Юнионбанк в Първа инвестиционна банка
през пролетта на 2014 г.
"Този финансов резултат осигурява 0,89% възвръщаемост на активите", отчитат от БНБ. От централната банка посочват
отнемането на лиценза на КТБ и възобновилата работа ТБ Виктория като двете съществени събития, повлияли на сектора
не само през четвъртото тримесечие, но и през цялата минала година.
Изчисленията на Investor.bg на база тримесечните надзорни отчети на Българска народна банка показаха, че в периода
от октомври до декември миналата година, който обхваща най-интензивното изплащане на гарантираните влогове в КТБ,
в УниКредит са депозирани малко над 887 млн. лв., в Експресбанк - 546 млн. лв., а в ДСК, ЦКБ и ПИБ съответно – 527
млн., 434 млн. и 258 млн. лв.
Именно те са сред деветте банки, които отговарят за достъпа на гражданите до гарантираните им влогове в КТБ, с
изключение на Eкспресбанк. Данните на централната банка издават още, че не само че средствата са останали в
банковата система, както и в кои банки е отишла голяма част от тях, но и че в края на годината спестяванията на
населението и фирмите са продължили да растат.
Общата сума на активите на кредитните институции през 2014 г. се повишава с 4,7 млрд. лв. за година, или с 5,82%, до
85,1 млрд. лв. От всички банки цели 23 увеличават сумата на активите си. Активите само на 5 намаляват спрямо година
по-рано. Повече от половината банки бележат ръст на активите над средния за банковата система. 13 банки път отчитат
годишно покачване на активите от над 10%, показват изчисленията на Investor.bg на база данните на БНБ.
Що се отнася до размера на активите на отделните банки - най-големите пет банки у нас са УниКредит Булбанк с 14,84
млрд. лв., Банка ДСК с 9,98 млрд. лв., Първа инвестиционна банка с 8,65 млрд. лв.. Следват ги Обединена българска
банка с 6,57 млрд. лв. и Юробанк с 6,15 млрд. лв., като няма разместване в позициите спрямо ноември и октомври.
Клоновете на чуждестранните банки BNP Paribas, Isbank и Citibank пък бележат най-силен ръст на активите – с 64% до 743
млн. лв., с 54% до 21,1 млн. лв. и с 44% до 917 млн. лв., съответно. Извън тях с най-много се увеличават активите на
Societe Generale Експресбанк – с 25% за година до 4,57 млрд. лв.
През 2014 г. най-много спечелиха УниКредит Булбанк и Банка ДСК, следвани от Обединена българска банка. УниКредит
увеличава нетната си печалба с 20% до 242 млн. лв., Банка ДСК - с 19% до 231 млн. лв., докато ОББ записва печалба в
размер на 59 млн. лв. при такава от 17 млн. лв. преди година.
Societe Generale Експресбанк пък удвоява положителния си финансов резултат до 49,3 млн. лв. Райфайзенбанк излиза на
печалба – 46,33 млн. лв. при загуба от 43,59 млн. лв. за 2013 г. Интересни също така са ръстовете при Ти Би Ай Банк и
Инвестбанк.
Като цяло 13 банки регистрират положителен финансов резултат над 10 млн. лв., докато само 7 - загуба. С най-голям
отрицателен финансов резултат за годината финишира Банка Пиреос – 32,3 млн. лв., следвана от ТБ Виктория с 14,9 млн.
лв. и БАКБ с 8,9 млн. лв.
Класация на банките по нетна печалба (в хил. лв.)
Печалба през 2013 Печалба през 2014
г.
г.

№

Наименование на банката

1

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

201 585

2

БАНКА ДСК

193 810

Изменение в хил.
лв.

Изменение в
%

241 657

40 072

19,88%

230 429

36 619

18,89%
20

3

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

16 884

76 219

59 335

351,43%

4

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

23 464

49 272

25 808

109,99%

5

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

-43 590

46 329

89 919

-

6

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

39 852

30 455

-9 397

-23,58%

7

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)

20 210

23 200

2 990

14,79%

8

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

17 306

22 117

4 811

27,80%

9

СИБАНК

13 906

21 500

7 594

54,61%

10

ТИ БИ АЙ БАНК

4 292

17 317

13 025

303,47%

11

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

10 836

12 822

1 986

18,33%

12

СИТИ БАНК Н.А.-клон СОФИЯ

9 605

11 625

2 020

21,03%

13

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ

25 183

11 515

-13 668

-54,27%

14

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

10 797

7 383

-3 414

-31,62%

15

ОБЩИНСКА БАНКА

6 049

5 750

-299

-4,94%

16

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

1 064

3 544

2 480

233,08%

17

ИНВЕСТБАНК

452

1 810

1 358

300,44%

18

ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ

-315

1 424

1 739

-

19

ТЪРГОВСКА БАНКА Д

475

568

93

19,58%

20

ТЕКСИМ БАНК

87

173

86

98,85%

21

21

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон
СОФИЯ

-715

68

783

-

22

ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ

-717

-497

220

-

23

АЛФА БАНКА - клон България

163

-1 368

-1 531

-

24

БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ

165

-3 638

-3 803

-

25

ТОКУДА БАНК

-2 864

-7 236

-4 372

(152,65%)

26

БАКБ

-15 996

-8 936

7 060

(44,14%)

27

ТБ ВИКТОРИЯ

-14 655

-14 938

-283

(1,93%)

28

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

3 333

-32 251

-35 584

-

520 666

746 313

225 647

43,34%

Общо за банковата система (без КТБ)

Класация на банките по ръст на активите
Сума на активите през Сума на активите през Изменение в хил. Изменение в
2013 г.
2014 г.
лв.
%

№

Наименование на банката

1

БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ

453 332

743 304

289 972

63,96%

2

ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ

13 677

21 104

7 427

54,30%

3

СИТИ БАНК Н.А.-клон СОФИЯ

635 428

916 466

281 038

44,23%

4

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ
ЕКСПРЕСБАНК

3 664 575

4 571 822

907 247

24,76%

5

ТЕКСИМ БАНК

123 219

146 403

23 184

18,82%

6

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон
СОФИЯ

53 751

63 390

9 639

17,93%

7

ТИ БИ АЙ БАНК

408 025

480 064

72 039

17,66%
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8

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

12 728 118

14 843 791

2 115 673

16,62%

9

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

971 641

1 109 472

137 831

14,19%

10

ИНВЕСТБАНК

1 676 365

1 913 741

237 376

14,16%

11

БАНКА ДСК

8 882 401

9 977 779

1 095 378

12,33%

12

СИБАНК

2 187 645

2 457 303

269 658

12,33%

13

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА

3 746 278

4 180 951

434 673

11,60%

14

ОБЩИНСКА БАНКА

1 155 551

1 246 688

91 137

7,89%

15

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА
РАЗВИТИЕ

1 781 290

1 921 620

140 330

7,88%

16

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ

5 697 515

6 145 625

448 110

7,87%

17

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

1 977 359

2 097 352

119 993

6,07%

18

ТОКУДА БАНК

417 440

441 723

24 283

5,82%

19

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)

1 351 127

1 423 856

72 729

5,38%

20

БАКБ

777 729

815 271

37 542

4,83%

21

ТЪРГОВСКА БАНКА Д

703 834

712 693

8 859

1,26%

22

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

5 959 551

5 981 405

21 854

0,37%

23

АЛФА БАНКА - клон България

3 655 242

3 663 112

7 870

0,22%

24

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА
БАНКА

6 715 118

6 570 266

-144 852

-2,16%

25

ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ

611 960

598 504

-13 456

-2,20%

23

26

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

3 355 817

3 250 459

-105 358

-3,14%

27

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА

10 344 383

8 645 835

-1 698 548

-16,42%

28

ТБ ВИКТОРИЯ

407 207

194 800

-212 407

-52,16%

80 455 578

85 134 799

4 679 221

5,82%

Общо за банковата система (без КТБ)

Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
√ Горанов: Бюджетът не е проблем – планиран е консервативно
Не се предвижда актуализация на бюджета заради по-ниските цени на петрола
Бюджетът е стабилен и събираемостта на приходите не създава проблем, дори напротив – има преизпълнение за първия
месец на годината. Този коментар направи в пленарната зала финансовият министър Владислав Горанов.
Опасения за намалени приходи от ДДС от трети страни заради лоша прогноза за цената на петрола изказа в свой въпрос
до финансовия министър депутатът от БСП Лява България Георги Кадиев.
Той посочи, че в бюджета е заложена средна цена на петрола за тази година от 91,60 долара за барел. В момента на
създаването на бюджетната рамка – през октомври, цената на петрола е била около 70 долара за барел, а прогнозите са
били за дългосрочно понижение.
Загубите за бюджета от по-ниската цена на петрола ще се движат между 400 и 600 млн. лева, при положение че цената
на петрола е в рамките между 50 и 60 долара за барел, прогнозира Кадиев.
„Бюджетът не е проблем – планиран е консервативно”, заяви обаче финансовият министър и посочи, че рисковете от поевтиния петрол са надценени. Той посочи, че последните прогнози на Международния валутен фонд и на Европейската
централна банка са близки до тези на финансовото министерство.
Според МВФ средната цена на петрола за тази година ще бъде 84,60 долара, а според ЕЦБ – 85,60 долара.
По-ниските приходи от ДДС при внос на суровини пък ще бъдат компенсирани от повишаването на стойността на долара,
заяви Горанов. Финансовият министър очаква още и ръст на приходите от търговията с горива. Последните данни
показват, че потреблението на горива расте с 5% през последните месеци заради по-ниската цена, посочи той.
По тази причина не са предприети мерки за актуализация на Бюджет 2015 година, категоричен беше още финансовият
министър.
По време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос на депутата от Реформаторския блок Петър Славов, Владислав
Горанов обясни и каква е ситуацията около възстановяването на авансово платен данък за работещи на трудов договор с
доход до размера на минималната работна заплата.
На въпрос на депутата от БСП Лява България Корнелия Нинова той поясни, че в бюджета има 150 млн. лева, което е
максималният размер на средствата, които трябва да бъдат възстановени.
Според данните на Националната агенция за приходите (НАП) общо 890 хил. са лицата, които работят на минимална
заплата през 2014 година, уточни още финансовият министър в отговор на Петър Славов от Реформаторския блок. Колко
от тях отговарят на изискванията за връщане на необлагаемия минимум, приети от 42-то Народно събрание, ще стане
ясно след 30 април 2015 година, когато изтича срокът за подаване на данъчни декларации за миналата година.
Припомняме, че от правителството вече коментираха, че през тази година много малко хора ще могат да се възползват
от предложението на предишните управляващи. Той допълни, че в изискванията са работещите да нямат други доходи,
извън трудовите правоотношения, но дори получената лихва по разплащателната сметка, по която се получава заплатата,
вече е допълнителен доход.
Правителството на Пламен Орешарски прие връщането на авансово платения данък върху доходите от трудови
правоотношения за хората на минимална заплата. Това трябваше да стане след подаването на данъчната декларация
през следващата календарна година.
√ Решенията на Държавен фонд "Земеделие" вече трябва да са публични
Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители
Всички решения на Държавен фонд "Земеделие" вече трябва се публикуват в интернет на сайтовете на Фонда и на
агроминистерството – това решиха депутатите, които приеха на второ четене промените в Закона за подпомагане на
земеделските производители, съобщи БНР.
С промените се намалява необходимият брой членове на УС на Фонда, необходими, за да се вземе решение за
изразходването на евросредства или пък за назначаване или уволнение на изпълнителния директор.
Законът урежда схемите, по които ще се прилагат директните плащания за обработваема земя, които са с бюджет 1,4
млрд. лв. за 2015 г. Регламентират се и зелените директни субсидии.
24

Така вече може да се задействат например схемата за преразпределително плащане, прогресивното намаление на
средствата за големите ферми и се въвежда дефиницията за активен фермер.
Урежда се и работата по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Националната служба за съвети в земеделието ще се преобразува в Система за съвети в земеделието, а обучените да
дават съвети на фермерите служители ще бъдат включени в специален списък.
Министърът на земеделието вече има право да издава наредби по еврорегламенти, без да е нужно да се изменя
Законът.
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