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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
TV 7 
 
√ Десятъкът върху пенсиите предизвика спорове 
Идеята за въвеждане на данък върху пенсиите не е приета, но не е и отхвърлена. Идеята е на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и аргументите за това са, че практиката в много страни е да не се получават пълна 
пенсия и пълна заплата едновременно. По този начин ще се намалят разходите НОИ за пенсии. 
Единствените държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат, са България, Литва, Словения и Унгария. В 
повечето от тези държави обаче и средните доходи, на базата на които хората получават пенсии са в пъти по-високи, 
припомня експертът Мика Зайкова. Като работещ пенсионер тя смята, че подобно намаляване на доходите на 
възрастните работници е цинизъм.  
Пълният вариант на предложението е или да има 10% данък върху  двата дохода – пенсия и заплата или да се получава 
по избор само пенсия или само заплата. Този вариант обаче няма да се обсъжда.  
Сред аргументите против е и липсата на необлагаем минимум и фактът, че стотици хиляди българи получават минимална 
пенсия. Аргументите "За" са, че и преди 1997-а година е имало облагане на пенсиите на хората, които са получавали сума 
над 2 минимални работни заплати. 
Предстои да бъде обсъдено и предложение на синдикатите дали хората, които имат стаж преди 1997 година да избират 
между трите най-добри години, или не. Според НОИ обаче това ще увеличи пенсиите на над 33% от кандидатите за 
пенсия и ще увеличи разходите с още 5 млн. лева на година. При планираното увеличение на осигуровката за пенсия с 
0,5% през една година обаче само през следващата година в НОИ ще влязат близо 170 млн. лева отгоре. 
 
България Он Ер 
 
√ Специален данък за работещите пенсионери, предлага бизнесът 
Асоциацията на индустриалния капитал с идея ставката да е 10% 
Работещите пенсионери да плащат специален данък, предлага от  Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Ставката да е 10% върху получаваната пенсия, включва идеята на работодателската организация, обсъдена на 
заседанието на  Съвет по пенсионната реформа към вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин. Това е 
съобщил по време на редовния брифинг пред журналисти съветникът на министъра Николай Николов, предава 
Investor.bg. 
Той посочил, че практиката да се облагат пенсиите е широко разпространена в Европейския съюз (ЕС). Направена в тази 
връзка справка показала, че само три страни – Литва, Словения и Унгария, не облагат пенсиите безусловно. 
Предстои идеята да бъде обсъдена на отделно заседание на Съвета по пенсионната реформа. 
От АИКБ предложили още и да се изравни съотношението, в което работник и работодател плащат осигурителни вноски. 
В момента то е 60:40, а предложението е било да стане 50:50. Съгласие по предложението не е постигнато и днес. 
Няма консенсус и по отношение искането на КНСБ за постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход до 
достигането му до десеткратния размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От АИКБ са 
предложили максималният осигурителен доход да се обвърже с други величини – например, да расте със средния 
осигурителен доход за предходната година, което също не е било прието. 
Постигнат е обаче напредък по друго предложение на КНСБ – по желание на бъдещия пенсионер да не се включват при 
изчисляване на пенсията трите най-добри години с най-висок осигурителен доход. Николов коментира, че този вариант е 
по-благоприятен от абсолютното им премахване. Мотивът на КНСБ е, че за някои пенсионери не е изгодно да 
предоставят в НОИ информация за тези три години заради невъзможност да се сдобият с информацията от фирмите, в 
които са работили. 
Изчисленията сочат, че ако това предложение бъде прието, около 33% от новите пенсионери ще имат по-висока пенсия. 
Така от бюджета на НОИ ще са нужни още около 6 млн. лв. 
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С оглед подобряване адекватността на пенсиите и хората с по-голям стаж да получават по-висок доход, КНСБ са 
предложили и постепенно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж до достигане на 1,4% от базата, 
върху която се изчислява пенсията. НОИ обаче отхвърля предложенията с мотив, че това ще коства много на бюджета. 
Заради споровете ще има отделна дискусия и по този въпрос. 
Николов съобщи още, че е изискана справка от НОИ каква ще бъде осигурителната тежест за работодатели и за 
служители при условие, че влезе в сила, както е заложено, плавното нарастване на вноските за универсалните пенсионни 
фондове с по 0,5% годишно за фонд Пенсии и с по 0,2% годишно за фонд Безработица до 2027 година. 
Най-вероятно Националният съвет за тристранно сътрудничество, предвиден за този четвъртък, ще бъде отложен, каза 
още Николов, като посочи, че от БСК са поискали отлагане. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Обсъждат данък върху пенсиите на работещите 
Пенсионерите, които продължават да работят, да плащат 10% данък общ доход върху пенсията си. Това предложение на 
Асоциацията на индустриалния капитал бе обсъдено  в съвета за пенсионна реформа към вицепремиера Ивайло Калфин. 
Засега няма съгласие върху въвеждането на такъв данък, но обсъждането ще продължи, каза съветникът на Калфин 
Николай Николов. Според него синдикатите били склонни да обсъждат варианта, ако се въведе необлагаем минимум 
поне в размер на минималната заплата. 
Само в Литва, Словения и Унгария не се облагат с данък пенсиите, показала изготвена от НОИ справка. 
Социалният министър Ивайло Калфин пък е предложил на работодателите сделка за вдигането на осигуровките. Той 
предлага да отпадне увеличението с 2% на вноската за частните фондове от 2017 г., ако бъде подкрепена идеята му за 
увеличение на вноските за НОИ, което трябва да е с 4,5%, но плавно в следващите 12 г. 
НОИ пък е предложил да бъде увеличено изискването за стаж при пенсиониране, без да се изпълняват критериите. В 
момента са нужни поне 15 г. осигурителен стаж, за да може човек да се пенсионира на 65 г. и 8 мес. възраст. Идеята е 
стажът да се покачи до 20 г. 
Съветът обаче отхвърлил искането на КНСБ да бъдат преизчислени всички пенсии още през 2017 г., за да достигнат 
размер от поне 65% от този на заплатите. 
 
Вестник Труд 
 
√ 10% данък върху пенсията на работещи възрастни  
Работещите пенсионери да плащат 10% данък върху пенсията си. Това е предложила Асоциацията на индустриалния 
капитал в България по време на обсъжданията за пенсионната реформа в социалното министерство. Аргументите на 
бизнес организацията са, че в много страни не се получава пълна заплата и пълна пенсия едновременно. По данни на 
НОИ само в Литва, Словения и Унгария в целия ЕС пенсиите на работещите не се облагат с данък.  
В България пенсиите на работещите възрастни се облагаха до 1997 г. След това практиката е прекратена с решение на 
Конституционния съд. Зам. социалният министър Николов отказа да съобщи какво е становището на социалното 
министерство по предложението на бизнеса с думите: “Ще го разберете на 31 март.” Идеята не е срещнала одобрението 
на Министерството на финансите. Синдикатите също са били против. Аргументи срещу данъка върху пенсиите са били 
липсата на необлагаем минимум и бедността сред възрастните. “Мярката е много радикална предвид ниските доходи в 
България”, коментира Светлана Ангелова, зам.-председател на социалната комисия в парламента (ГЕРБ) пред “Труд”. 
По време на дискусията НОИ е представил разчети, че предложеният от социалния министър Ивайло Калфин ръст на 
осигуровките за пенсия и безработица с общо 4,5 пункта ще увеличи приходите в общественото осигуряване с 1,778 
млрд. лв. до 2027 г. Калфин предлага този ръст да е за сметка на отмяната на повишаването на вноската за 
универсалните фондове, която от 2017 г. трябва да се повиши от 5 на 7% от осигурителния доход. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Бизнесът предлага: 10% данък пенсия 
Обсъждат въвеждането на ставка за работещите възрастни 
Ако не искат да плащат данък „пенсия”, работещите пенсионери ще трябва да избират кой доход да получават – 
заплата или пари за старини. 
Въвеждане на данък върху пенсиите от 10% предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Идеята на работодателската организация е представена пред социалния министър Ивайло Калфин, представители на 
партиите в НС и синдикати на вчерашната среща в МТСП за пенсионната реформа. Идеята е хората, които са се 
пенсионирали, но продължават да работят, да плащат данък върху общия размер на доходите си. Сега с налог се облагат 
само заплатите на все още трудещите се пенсионери. Според становището на НОИ освен България в ЕС има едва още три 
страни – Литва, Словения и Унгария, в които няма данък върху пенсиите. 
От бизнеса предлагат работещите пенсионери да имат избор и вместо данък „пенсия” да решат какво искат да получават 
- заплата или пари за старини. 
От АИКБ са заявили, че в много страни в Европа пенсионерите, които продължават да се трудят, не получават 
едновременно пълна пенсия и заплата. „Дискусията по темата ще продължи в следващите заседания. Трябва да се 
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съобразим с многото хора, които получават минимални пенсии и с липсата на необлагаем минимум”, заяви съветникът 
на социалния министър Николай Николов след срещата. 
Повечето работодателски организации не са съгласни с предложението на МТСП най-високият осигурителен доход да се 
обвърже с минималната заплата. Бизнесът предлага най-високата сума, върху която могат да се осигуряват работещите, 
да се определя според средния за страната осигурителен доход. От КНСБ пък предлагат максималният осигурителен праг 
да е 10 пъти по-висок от минималния. Синдикатите настояват и за възможността хората сами да решават дали при 
изчислението на пенсиите им да се взимат предвид 3 години преди 1997 година. Разчети на НОИ показват, че ако този 
период не бъде взет при изчисляването на пенсиите 
всеки трети нов пенсионер 
ще получава по-висока сума. От профсъюза настояват още през 2017 година тежестта на една година осигурителен стаж, 
нужна при определяне на размера на пенсията, да се увеличи от 1,1% на 1,2%, както и от 2020 година до 2035 година 
тежестта да продължи да нараства с 0,5%, което да доведе до ръст на парите за старини. Данни на НОИ показват, че за 
увеличението за 2017 година на института ще са нужни още 16,5 млн. лв. при условие, че е само за новоотпуснатите 
пенсии. Ако се приложи за всички пари за старини, сумата ще набъбне до 760 млн. лв. „Това ще постави в риск 
финансовото равновесие на НОИ, което и сега е плачевно”, предупреди Николов. МТСП предлага още вноската в 
частните фондове за втора пенсия да не се увеличава от 5% на 7%. За сметка на това от догодина трябвало да започне 
плавен ръст на осигуровките за пенсия и срещу безработица, съответно с 0,5% и 0,2%. 
 
Вестник Сега 
 
√ Калфин притиска бизнеса за увеличението на осигуровките 
При подкрепа на плавния ръст министърът предлага вноската за втора пенсия да не се вдига с 2% през 2017 г. 
Социалният вицепремиер Ивайло Калфин се опитва да наложи идеята си за плавен ръст на осигуровките, като предлага 
спорна сделка на работодателите. Ако бизнесът подкрепи искането на министъра за плавен 4.5% ръст на вноските за 
пенсия и безработица за период от 12 години, той предлага вноската за втора пенсия да остане 5%. Това е единственото 
предложение на социалното ведомство, което вчера бе обсъждано на поредната регулярна дискусия за пенсионната 
реформа. По него, както и по всички идеи на работодатели, синдикати и НОИ, вчера не бе постигнато никакво съгласие. 
Миналия вторник социалните партньори не се разбраха и за пенсионните фондове. 
Според Кодекса за социално осигуряване от началото на 2017 г. вноската за универсален пенсионен фонд за родените 
след 1959 г. българи трябва да стане 7%, тоест да се увеличи с 2 на сто. В закона обаче не е записано изрично, че 
увеличението трябва да дойде от увеличаване на общата осигурителна тежест, която в момента е 17.8%. Досега това 
винаги е ставало за сметка на вноската към НОИ, без да расте общата тежест. От екипа на Калфин твърдят обаче, че 
според споразумение между социалните партньори от 2010 г. вноската трябва да се увеличи с 2% над общата тежест. 
От БСК обясниха, че не подкрепят вдигането на осигуровките, както предлага Калфин. "За нас този въпрос изобщо не 
стои, докато не се реформира системата, не се изчистят въпросите с ранното пенсиониране на военни и полицаи, с ТЕЛК 
и т.н.", коментира зам.-председателят на стопанската камара Димитър Бранков. Той обясни, че много от договорките от 
2010 г. не се спазват. "Освен това и синдикатите се отказаха от много от нещата в него и то не е актуално", заяви Бранков.  
Според справка на НОИ увеличаването на социалните вноски по схемата на Калфин ще е по-изгодно за бизнеса и хората, 
отколкото ръста от 2%. В края на 2027 г. НОИ ще е "спечелил" близо 1.8 млрд. лв. при плавното увеличение. Калфин иска 
вноската за пенсия да стигне 21.3% от 17.8% сега, а за безработица - да се увеличи двойно - до 2%. Стъпката е следната: 
догодина осигуровката за пенсии се увеличава с 0.5 процентни пункта, а през 2017 г. - осигуровката за безработица - с 0.2 
п.п. И така през година да се вдига едната от двете вноски. Според изчисленията на НОИ, ако се увеличи общата ни 
вноска от 17.8 на 19.8% от 2017 г., това ще струва на гражданите и бизнеса над 6.4 млрд. лв. с натрупване до 2027 г. Вчера 
обаче не е имало реакция от работодателите на тези данни. 
Допълнително обсъждане ще има и по идеята на Асоциацията на индустриалния капитал за облагане с 10% плосък данък 
на пенсиите на работещите възрастни, за която "Сега" писа. МТСП се въздържа от позиция по този въпрос, докато не 
бъдат внесени законови промени в Министерския съвет. Синдикатите обаче са контрирали, че у нас няма необлагаем 
минимум на заплатата, за да има смисъл от идеята. Според справка на НОИ само в три страни от ЕС пенсиите 
"безусловно не се облагат с данък" - Литва, Словения и Унгария. От 1997 г. има решение на Конституционния съд, че 
облагането на пенсиите с данък противоречи на основния закон. Дотогава на всеки лев от пенсията са се удържали по 35 
ст., но е имало необлагаем минимум за доходите. 
От НОИ са предложили да се завишат условията за пенсия на хората, които нямат достатъчно стаж. Сега за тях условието 
е да имат 15 изработени години и възраст от 65 г. и 8 месеца. От НОИ искат минималният стаж да стане поне 20 г. 
Възрастта е предвидено и сега да расте - до 67 г. 
ПОЛУСЪГЛАСИЕ 
Почти е постигнато съгласие да се даде право на хората да изберат дали да включат трите си най-добри години преди 
1997 г. за пенсия. В момента всички пенсии се изчисляват на базата на трите най-добри години преди 1997 г. и всяка 
година стаж след това. От КНСБ искат това да е по избор, защото хората изпитват трудности да докажат стажа си и 
доходите преди 1997 г., тъй като някои фирми са фалирали. От НОИ бяха предложили тези три години да отпаднат 
императивно за всички нови пенсии, което за част от новите пенсионери ще е по-неблагоприятно. 
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Вестник Преса 
 
√ Идея на работодатели: 10% данък за пенсиите на работещите 
Планират по-високи осигуровки и 1,778 млрд. лв. допълнителен приход в НОИ 
Парите за старини на работещите пенсионери да се облагат с 10% данък. Това предложение на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) беше обсъдено от работната група по пенсионната реформа. Другият вариант 
е работещите възрастни да избират какво да получават - пенсия или заплата. 
По информация от Националния осигурителен институт (НОИ) пенсиите не се облагат с данък в Литва, Словения и 
Унгария, коментира съветникът на вицепремиера Ивайло Калфин Николай Николов. По темата ще има ново заседание, 
след което ще се вземе решение. Осигуровките да се делят в съотношение 50 на 50 между бизнеса и работещите, а не 60 
към 40, както е сега, иска АИКБ.  
КНСБ пък предлага хората да избират дали при определяне на пенсията да се зачитат трите най-добри години от стажа 
им преди 1997 г. За 33% от осигурените ще бъде изгодно да се откажат от тях, но това ще вдигне разходите за новите 
пенсии с 5 млн. лв. през 2016 г. Осигуровката за универсални фондове, която е 5% от вноската за пенсия за родените след 
31 декември 1959 г., да не се вдига на 7% след 2017 г., както е предвидено в Кодекса за социално осигуряване. Това 
предлага социалното министерство. 
Оттам лансират като алтернатива идеята вноските за пенсия и за безработица да се повишат общо с 4,5% до 2027 г. Сега 
те са съответно 17,8% и 1% върху осигурителния доход. Сметките показват, че в следващите 12 г. това ще донесе 1,778 
млрд. лв. допълнителен приход в НОИ. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът иска: Десятък и върху пенсиите 
Налогът ще важи само за възрастните с работа, делим 50:50 осигуровките с шефа 
Работещите пенсионери да плащат 10% подоходен данък върху своите пенсии, настояват от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Предложението на работодателската организация било направено на дискусията в 
съвета за пенсионна реформа към социалния министър Ивайло Калфин. Идеята срещнала силен отпор от участници, но 
ще продължи да се обсъжда на следващи заседания. 
От АИКБ са посочили, че само в България, Литва, Словения и Унгария не се облагат пенсиите на работещите възрастни. 
Аргументи против тази идея е отсъствието на необлагаем минимум у нас, както и фактът, че стотици хиляди пенсионери 
взимат минималната пенсия. Не са посочени данни колко са работещите пенсионери в България на трудов или 
граждански договор, но броят им никак не е малък предвид ниските пенсии. 
"Преди години имаше режим, при който работещите пенсионери плащаха данък върху пенсиите си, ако заплатите им 
бяха повече от две минимални заплати, но той бе отменен от Конституционния съд", припомни Николай Николов, 
съветник на вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин. Според решението на съда правото на пенсия и 
правото на труд са две отделни конституционни права и едното не може да влияе върху другото. Затова според експерти 
връщането на подобен режим е почти невъзможно. 
Друго предложение на работодателите също е предизвикало бурни дебати, без да има консенсус. То е да се изравни 
осигурителната вноска, която плаща работодателят, с тази на работника. В момента това съотношение е 60% за сметка на 
работодателя и 40% лична вноска на работника. Синдикатите са посочили, че само в три държави от ЕС - Германия, 
Полша и Кипър, осигуровката се поделя по равно между работодател и работник и навсякъде другаде работодателят 
плаща по-голямата част. Бизнесът обаче е контрирал, че в Хърватска, най-новия член в ЕС, работодателите не дължат 
никаква осигуровка и тя изцяло се поема от работника. 
На заседанието на съвета за пенсионна реформа социалното министерство е представило и разчети на НОИ за 
допълнителните разходи на работодателите, ако се приеме постепенно вдигане на осигуровките за пенсия и 
безработица общо с 4,5% в следващите 12 години. Направен е и разчет колко ще струва на бизнеса предвиденото в 
Кодекса за социално осигуряване увеличение на вноската за втора пенсия в универсален пенсионен фонд от 5 на 7% през 
2017 г. Според социалното министерство кодексът предвижда този ръст да е допълнителна осигурителна тежест, а не за 
сметката на вноската към държавния фонд "Пенсии". От разчетите става ясно, че ако увеличението на вноската за втора 
пенсия се замрази, а вместо това се приеме графикът за увеличение на вноските към Държавното обществено 
осигуряване така, както ги предлага социалното министерство, повишението на осигурителната тежест ще бъде по-
поносимо за бизнеса и за работниците. 
Бизнесът поиска от вицепремиера Ивайло Калфин да отложи насрочената за четвъртък тристранка. Причината е, че 
ръководствата на 3 от работодателските организации са заети и не могат да присъстват. Подобно отлагане са поискали от 
КРИБ, БСК и БТПП. Вицепремиерът Ивайло Калфин след допитване до останалите насрочи ново заседание за 23 
февруари, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Първа точка в дневния му ред са промените в закона 
за здравното осигуряване, които бяха приети от Министерски съвет и вече са в парламента. 
 
√ Искат данък върху пенсиите на работещите пенсионери 
София. Пенсионерите, които все още работят, да плащат 10% данък и върху пенсиите си - това предложение обсъди днес 
работната група по пенсионната реформа, която заседава всеки вторник в Министерството на труда и социалната 
политика. 
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Идеята дойде от Асоциацията на индустриалния капитал. Мотивите им са, че подобна практика се прилага в много 
европейски държави. Зам.-министърът на труда и социалната политика Николай Николов уточни пред медиите, че освен 
в България пенсиите не се облагат само в Литва, Унгария и Словения. Той напомни, че и в България до 1997 г. е имало 
ограничения за доходите на работещите пенсионери, но Конституционният съд е сложил край на тази практика. Пълният 
вариант на предложението е или да има 10% данък върху общия размер на двата дохода – пенсия и заплата или да се 
получава по избор само пенсия или само заплата. 
Аргументите против облагането на пенсиите с данък са най-вече ниските доходи в страната и липсата на необлагаем 
минимум. 
Като стимул за пенсионерите да работят се предлага да получават по-голям коефициент от общия за всяка допълнителна 
година трудов стаж.  
На заседанието работодателските организации поискаха да се изравни съотношението, в което работникът и 
работодателят плащат осигурителни вноски. В момента то е 60:40, а бизнесът отдавна настоява то да стане 50:50, както 
беше планирано в началото на пенсионната реформа през 2000 г.  
По време на заседанието социалното министерство е предложило, ако се приеме идеята за плавен ръст на осигуровките 
за пенсия и безработица с 4.5 % за 12 години, тогава да не се увеличава осигурителната вноска за втора пенсия в частните 
пенсионни фондове от 5% на 7% през 2017, както предвижда Кодексът за социалното осигуряване. Аргументът е, че така 
много рязко ще бъде увеличена осигурителната тежест върху работниците и бизнеса. 
Според социалното министерство текстът, разписан в КСО, предвижда именно увеличение на вноската за втора пенсия с 
два пункта за сметка на осигурените, а не за сметка на намаляване на вноската в държавното осигуряване. 
При плавен ръст на осигуровките за пенсия и безработица в държавното осигуряване до 2027 година допълнителните 
приходи в НОИ се оценяват на 1.7 млрд. лева, а загубите за универсалните пенсионни фондове от замразяването на 
вноската на 731 млн. лева. 
Конкретни решения на заседанието не са взети. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Идея за по-високи вноски в НОИ и нищо допълнително във фондове 
Предложението социалното министерство е да замръзне процентът, който отива в лична партида, а увеличените 
с 4.5% осигуровки да отиват само в държавата 
Вноската за универсалните пенсионни фондове (УПФ) да не се увеличава, а осигуровките към фонд "Пенсии" и фонд 
"Безработица" да се вдигнат общо с 4.5 пункта през следващите 12 години (виж таблица 1). Предложението е на 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и бе представено по време на поредната от серията дискусии, 
свързани с предстоящата пенсионна реформа. Николай Николов, съветник на социалния министър Ивайло Калфин, 
обяви, че по този въпрос няма консенсус в работната група. В Кодекса за социалното осигуряване (КСО) е заложено, че от 
началото на 2017 г. вноската към фонд на родените след 31 декември 1959 г. трябва да се увеличи с два пункта. 
Повече осигурителна тежест 
"Ако се приеме предложението за плавно увеличаване на вноската в НОИ и в същото време се отмени увеличението в 
УПФ, натовареността на осигурените и осигурителите няма да изчезне. Тя обаче ще се облекчи в голяма степен", смята 
Николов. НОИ е изготвил таблица с ефектите върху приходите от осигурителни вноски от увеличението с 4.5% на 
осигурителните вноски за ДОО и на запазване на осигурителната вноска за УПФ на 5% (виж таблица 1). 
Според Николов тези два пункта са изцяло за сметка на работниците и работодателите. "Общата социална вноска за 
трета категория труд ще стане 19.8% вместо сегашните 17.8%", смята експертът. Той твърди това на база сегашните 
разпоредби в КСО. Там е разписан графикът, по който се увеличават вноските към УПФ. Няма обаче график за 
намаляване на вноската към НОИ. Това според Николов е направено умишлено при създаването на кодекса, за да не се 
натоварва допълнително държавното обществено осигуряване. 
Други промени 
Едно от предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) е пенсията на работещите пенсионери да се 
облага с 10% данък. По информация от НОИ само в още три страни от ЕС пенсиите безусловно не се облагат с данък 
(Литва, Словения и Унгария). Според Николов по този начин ще се намалят разходите НОИ. От АИКБ предлагат 
придобилите право на пенсия или да бъдат облагани с 10% данък върху общия размер на двата дохода – пенсия и 
заплата, или да се получава по избор само пенсия или само заплата. 
Друго предложение на АИКБ е осигурителните вноски да се разпределят между работодателите и осигурените в 
съотношение 50 на 50, докато в момента това съотношение е 60 на 40. В мотивите се посочва, че 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. И тук обаче не е постигнато съгласие в работната група. 
Третото предложение на работодателската организация е максималният осигурителен праг да нараства с ръста на 
средния осигурителен доход. Мотивът е, че по този начин ще се избегне обвързването му с минималната работна 
заплата, а вместо това ще се обвърже с по-обективен критерий. КРИБ, БСК и БТПП също не подкрепят обвързването на 
максималния осигурителен доход с минималната работна заплата. 
От КНСБ предлагат постепенно да се установи трайно съотношение 1 към 10 между минималния и максималния 
осигурителен доход. Според тях това предложение би повишило приходите, ще вдигне интереса на осигурените лица с 
по-високи доходи и ще се установи естествен автоматизъм при определяне максималния размер на пенсията. 
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Единственото, около което има някакъв консенсус, е предложението на КНСБ всеки пенсионер да има право на избор 
дали за него да важи правилото за трите години или не. В момента всеки може да избере тези 36 месеца преди 1 януари 
1997 г., които са най-благоприятни за коефициента, с който се определя крайната пенсия. Изчисленията на НОИ са, че 
малко над 33% от хората ще спечелят от това, което ще натовари НОИ с около 6 млн. лв. годишно. 
 

 
 
Вестник Дневник 
 
√ Обсъжда се данък за работещите пенсионери 
Дали работещите пенсионери да плащат 10-процентен данък върху пенсиите си обсъди днес работната група по 
пенсионната реформа, която заседава всеки вторник в Министерството на труда и социалната политика.  
Предложението е на Асоциацията на индустриалния капитал, която се позовава на подобна практика в много европейски 
държави. Зам.-министърът на труда и социалната политика Николай Николов уточни пред медиите, че освен в България 
пенсиите не се облагат само в Литва, Унгария и Словения. Той напомни, че и в България до 1997 г. е имало ограничения 
за доходите на работещите пенсионери, но Конституционният съд е сложил край на тази практика. 
На днешното заседание на работната група са били изказани и аргументи против, между които ниските доходи в 
страната и липсата на необлагаем минимум.   
Като стимул за пенсионерите да работят се предлага да получават по-голям коефициент от общия за всяка допълнителна 
година трудов стаж. В същото време от думите на Николов се разбра, че предложението включва и работещите по 
граждански договор пенсионери.  
Работната група е обсъдила днес предложението на работодателските организации работодателите и работниците да си 
поделят осигурителните плащания поравно, а не в съотношение 60% към 40%, както сега, обвързването на максималния 
осигурителен доход със средния или с минималния в определено съотношение, както и затягането на режима за 
пенсиониране на хората с недостатъчен стаж. Конкретни решения обаче не са взети. 
 
Вестник Строител 
 
√ Има консенсус по предложението да останат трите златни години при пенсиониране 
За първи път се е постигнал известен консенсус по време на срещите в Министерството на труда и социалната политика, 
където от един месец се водят разговори за пенсионната реформа. Това стана ясно от изказването на съветника на 
Ивайло Калфин – Николай Николов по време на нарочна пресконференция във ведомството. 
По думите на Николов, след предложение на представителите на КНСБ се е достигнало до евентуалното съгласие всеки 
пенсионер да има право на избор дали за него да важи правилото за трите години или не. Според съветника на Калфин 
това ще натовари Националния осигурителен институт /НОИ/ незначително с допълнителни разходи. Мотивацията на 
КНСБ за предложението е била свързана с това, че често се случва хората да не могат да намерят фирмата, която да им 
даде нужните документи за този период. 
Според представителите на НОИ, ако се приеме идеята, то малко над 33% от хората ще спечелят от това, коефициентът 
им ще бъде по-висок, което може да доведе до допълнителен разход между 5 и 6 милиона лева годишно. 
Предложението засега не е отречено категорично, а се изтъкнало, че е по-благоприятно от това абсолютно да се изключи 
възможността да се представят тези три години, стана ясно от думите на съветника. 
Спор се е развихрил около предложение на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Те са поискали да се 
въведе плосък данък върху пенсиите на работещите пенсионери. Организацията е поискала 10-процентно облагане 
върху пенсиите на пенсионерите, които все още имат трудови правоотношения. 
Коментирано е било и предложението на самия социален министър за увеличаване на осигурителните вноски през 
година с 0,5% за фонд „Пенсии“ и с 0,2% за фонд „Безработица“ до 2027 година. Това ще допринесе за осигурителната 
тежест и на двете страни, смята Николов. В крайна сметка участниците в работната група ще искат от НОИ справка какво 
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би станало, ако вноската се увеличи от 5 % на 7 % за универсалните пенсионни фондове от 2017 г., защото тя, както е 
предвидено в закона сега, ще е не за сметка намаляване вноската на НОИ, а за сметка на работодателя и осигурените 
лица. 
 
investor.bg 
 
√ Обсъжда се въвеждането на 10% данък върху пенсиите на работещите пенсионери 
Дискусиите по предложението, както и по идеята за постепенно увеличаване на тежестта на всяка година 
осигурителен стаж, ще продължат 
Обсъжда се въвеждането на 10% данък върху пенсията на работещите пенсионери по трудов и по граждански договор. 
Това предложение на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) е било коментирано по време на днешния Съвет по 
пенсионната реформа към вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин, каза на редовния брифинг пред 
журналисти съветникът на министъра Николай Николов. 
Той посочи, че практиката да се облагат пенсиите е широко разпространена в Европейския съюз (ЕС) и цитира справка, 
според която само три страни – Литва, Словения и Унгария, не облагат пенсиите безусловно. 
Николов не можа да коментира дали при следващо обсъждане предложението ще се приеме, но каза, че ще се 
дискутира отново най-вероятно на отделно заседание на Съвета. Позицията на социалното министерство по въпроса 
засега не се оповестява. 
От АИКБ са предложили още и да се изравни съотношението, в което работник и работодател плащат осигурителни 
вноски. В момента то е 60:40, а предложението е било да стане 50:50. Бизнесът отдавна настоява за това, но на днешното 
заседание на Съвета не е постигнато съгласие. 
Няма консенсус и по отношение искането на КНСБ за постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход до 
достигането му до десеткратния размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От АИКБ са 
предложили максималният осигурителен доход да се обвърже с други величини – например да расте със средния 
осигурителен доход за предходната година, което също не е било прието. 
Постигнат е обаче напредък по друго предложение на КНСБ – по желание на бъдещия пенсионер да не се включват при 
изчисляване на пенсията трите най-добри години с най-висок осигурителен доход. Николов коментира, че този вариант е 
по-благоприятен от абсолютното им премахване. Мотивът на КНСБ е, че за някои пенсионери не е изгодно да 
предоставят в НОИ информация за тези три години заради невъзможност да се сдобият с информацията от фирмите, в 
които са работили. Изчислено е, че ако това предложение бъде прието, около 33% от новите пенсионери ще имат по-
висока пенсия. Това ще изисква и около 6 милиона лева допълнително от бюджета на НОИ. 
С оглед подобряване адекватността на пенсиите и хората с по-голям стаж да получават по-висок доход, КНСБ са 
предложили и постепенно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж до достигане на 1,4% от базата, 
върху която се изчислява пенсията. НОИ обаче отхвърля предложенията с мотив, че това ще коства много на бюджета. 
Заради споровете ще има отделна дискусия и по този въпрос. 
Николов съобщи още, че е изискана справка от НОИ каква ще бъде осигурителната тежест за работодатели и за 
служители при условие, че влезе в сила, както е заложено, плавното нарастване на вноските за универсалните пенсионни 
фондове с по 0,5% годишно за фонд Пенсии и с по 0,2% годишно за фонд Безработица до 2027 година. 
Най-вероятно Националният съвет за тристранно сътрудничество, предвиден за този четвъртък, ще бъде отложен, каза 
още Николов, като посочи, че от БСК са поискали отлагане. В момента се проверява дали е възможно заседанието да 
бъде насрочено за следващата седмица. 
 
mediapool.bg 
 
√ Идеята за данък върху пенсиите на работещите пенсионери оживи пенсионния дебат 
Обсъжда се при ръст на вноските осигуровката за втора пенсия да се замрази 
Предложението за 10% данък върху пенсията на работещите пенсионери оживи дебатите по пенсионната реформа във 
вторник. Идеята е на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България и аргументите за това са, че практиката в 
много страни е да не се получават пълна пенсия и пълна заплата едновременно и по този начин ще се намалят разходите 
НОИ за пенсии. Пълният вариант на предложението е или да има 10% данък върху общия размер на двата дохода – 
пенсия и заплата или да се получава по избор само пенсия или само заплата. 
Мярката естествено не е приета еднозначно. "Имаше оживена дискусия по това предложение", коментира след 
заседанието на съвета по пенсионна реформа зам.-министърът на социалната политика Николай Николов. Аргументите 
против на синдикатите и други експерти са били, че у нас няма необлагаем минимум и освен това стотици хиляди 
пенсионери са с минимални пенсии, за да бъдат намалявани доходите им допълнително. 
Николов съобщи, че, тъй като идеята е спорна, ще й бъде посветено цяло отделно заседание през някоя от следващите 
седмици. Той коментира, че облагането с данък е единственият възможен вариант за налагането на ограничение да не се 
получават едновременно пълна пенсия и заплата. Николов припомни, че до 1997 година пенсионерите, които са 
работили и са получавали до две минимални работни заплати, са получавали пълния размер на пенсиите и заплатите си, 
а за всеки лев превишение са им удържани по 35 стотинки. Този режим обаче е отменен от Конституционния съд с 
мотивите, че правото на пенсии и труд са две отделни конституционни права и в Конституцията не е записано, че едното 
трябва да влияе на другото. Николов коментира, че връщането на подобен режим е невъзможно и данъкът е 
единствената възможност в тази посока. 
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Практиката да се облагат пенсиите на работещите пенсионери е широко разпространена в Европа, като само в три 
държави – Литва, Словения и Унгария - пенсиите безусловно не се облагат. 
За момента няма актуални данни колко всъщност са работещите пенсионери и какъв ще е фискалният ефект от 
облагането на пенсиите им. 
По данни на Евростат за 2012 година 10% от двата милиона пенсионери или около 200 000 души работят след пенсия, 
повечето заради невъзможността да преживяват с ниските пенсии. 
Друга спорна идея на АИКБ, по която няма консенсус, е изравняване на съотношението, в което работниците и 
работодателите внасят осигуровки на 50:50. Сега то е 40:60 във вреда на работодателите. Европейският опит показвал, че 
в три страни съотношението е 50:50 – Германия, Полша и Кипър, а в Хърватия цялата вноска от 20% е изцяло за сметка на 
работниците. Навсякъде другаде работодателите поемали по-голямата тежест. 
При ръст на вноските, осигуровката за втора пенсия да се замрази 
По време на заседанието социалното министерство е предложило, ако се приеме идеята за плавен ръст на осигуровките 
за пенсия и безработица с 4.5 % за 12 години, тогава да не се увеличава осигурителната вноска за втора пенсия в частните 
пенсионни фондове от 5% на 7% през 2017, както предвижда Кодексът за социалното осигуряване. Аргументът е, че така 
много рязко ще бъде увеличена осигурителната тежест върху работниците и бизнеса. 
Според социалното министерство текстът, разписан в КСО, предвижда именно увеличение на вноската за втора пенсия с 
два пункта за сметка на осигурените, а не за сметка на намаляване на вноската в държавното осигуряване. 
При плавен ръст на осигуровките за пенсия и безработица в държавното осигуряване до 2027 година допълнителните 
приходи в НОИ се оценяват на 1.7 млрд. лева, а загубите за универсалните пенсионни фондове от замразяването на 
вноската на 731 млн. лева. 
Право на избор за трите най-добри години преди '97 г. 
Друга обсъждана на заседанието във вторник мярка е идеята на КНСБ хората да имат право на избор дали при 
изчисляването на пенсиите им да се включват трите най-добри години преди 1997 година. Преди няколко заседания 
социалното министерство предложи тази опция въобще да отпадне. От НОИ са представили становище, че ако се даде 
възможност за избор това би било по-изгодно за 30 на сто от пенсиониращите се и това би увеличило разходите за 
пенсии с около 5 млн лева за следващата година. 
От НОИ са повдигнали и въпроса за хората без нужните стаж и възраст, които сега могат да се пенсионират на 65 години 
и 8 месеца. От НОИ обръщат внимание, че с нарастването на възрастта и стажа за трета категория труд пенсионната 
възраст се изравнява за двете категории, което е несправедливо. Освен това в много държави 65 години е редовната 
пенсионна възраст. Социалното министерство вече предложи хората без стаж и възраст да се пенсионират на 67, а не на 
65 години, но от НОИ настояват и за покачване на изискуемия стаж от 15 на 20 години. 
 
news.bg 
 
√ Трите златни години при пенсиониране може и да останат 
Първата консенсусна от множество неуспешни срещи в социалното министерство за уточняване на пенсионната реформа 
беше днес, стана ясно от изказването на съветника на Ивайло Калфин - Николай Николов. 
По думите му, с мек тон се е заговорило за предложението на КНСБ всеки пенсионер да има право на избор дали за него 
да важи правилото за трите години или не. Припомняме, има идея да отпадне коефициентът за предпочитания срок от 
36 месеца като доход от кариерата преди 01.01.1997 г., като сега се говори за това бъдещите пенсионери - от 2017 г. 
напред,  да избират сами дали това да важи за тях или не. 
Според Николов, това ще натовари Националния осигурителен институт /НОИ/ незначително с допълнителни разходи. 
Мотивацията на КНСБ за предложението е била свързана с това, че на някои хора не им е изгодно, често се случва да не 
могат да намерят фирмата, която да им даде нужните документи за този период. 
Според НОИ, ако се приеме идеята, то малко над 33% от хората ще спечелят от това, коефициентът им ще бъде по-висок, 
което може да доведе до допълнителен разход между 5 и 6 милиона лева годишно. Предложението засега не е 
отречено категорично, а се изтъкнало, че е по-благоприятно от това абсолютно да се изключи възможността да се 
представят тези три години, стана ясно от думите на съветника. 
Спор се е развихрил около предложение на Асоциацията на индустриалния капитал - да се въведе плосък данък върху 
пенсиите на работещите пенсионери. Организацията е поискала 10-процентно облагане върху пенсиите на 
пенсионерите, които все още имат трудови правоотношения. 
Синдикатите са отбранявали позицията, че у нас стотици хиляди пенсионери са на минимална пенсия. В крайна сметка 
обаче не е казано категорично „не" на виждането за нов данък - по тази тема ще има отделно заседание на работната 
група. 
Коментирано е и предложението на самия социален министър Калфин за увеличаване на осигурителните вноски през 
година с 0,5% за фонд „Пенсии" и с 0,2% за фонд „Безработица" до 2027 година. Това ще допринесе за осигурителната 
тежест и на двете страни, смята Николов. 
В крайна сметка участниците в работната група ще искат от НОИ справка какво би станало, ако вноската се увеличи от 5 % 
на 7 % за универсалните пенсионни фондове от 2017 г., защото тя, както е предвидено в закона сега, ще е не за сметка 
намаляване вноската на НОИ, а за сметка на работодателя и осигурените лица. 
НОИ да даде справка какво би станало, ако се приеме предложението за плавно увеличаване на вноската и 
едновременно с това увеличаване вноската за универсалните пенсионни фондове, разпоредило ръководството на МТСП.  
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pariteni.bg 
 
√ 10% данък пенсия 
Обсъждат въвеждането на ставка за работещите възрастни 
Въвеждане на данък върху пенсиите от 10% предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Идеята на работодателската организация е представена пред социалния министър Ивайло Калфин, представители на 
партиите в НС и синдикати на вчерашната среща в МТСП за пенсионната реформа.  
Идеята е хората, които са се пенсионирали, но продължават да работят, да плащат данък върху общия размер на 
доходите си. Сега с налог се облагат само заплатите на все още трудещите се пенсионери. Според становището на НОИ 
освен България в ЕС има едва още три страни – Литва, Словения и Унгария, в които няма данък върху пенсиите. 
От бизнеса предлагат работещите пенсионери да имат избор и вместо данък „пенсия” да решат какво искат да получават 
- заплата или пари за старини. 
От АИКБ са заявили, че в много страни в Европа пенсионерите, които продължават да се трудят, не получават 
едновременно пълна пенсия и заплата. „Дискусията по темата ще продължи в следващите заседания. Трябва да се 
съобразим с многото хора, които получават минимални пенсии и с липсата на необлагаем минимум”, заяви съветникът 
на социалния министър Николай Николов след срещата. 
Повечето работодателски организации не са съгласни с предложението на МТСП най-високият осигурителен доход да се 
обвърже с минималната заплата. Бизнесът предлага най-високата сума, върху която могат да се осигуряват работещите, 
да се определя според средния за страната осигурителен доход. От КНСБ пък предлагат максималният осигурителен праг 
да е 10 пъти по-висок от минималния.  
Синдикатите настояват и за възможността хората сами да решават дали при изчислението на пенсиите им да се взимат 
предвид 3 години преди 1997 година. Разчети на НОИ показват, че ако този период не бъде взет при изчисляването на 
пенсиите 
всеки трети нов пенсионер 
ще получава по-висока сума. От профсъюза настояват още през 2017 година тежестта на една година осигурителен стаж, 
нужна при определяне на размера на пенсията, да се увеличи от 1,1% на 1,2%, както и от 2020 година до 2035 година 
тежестта да продължи да нараства с 0,5%, което да доведе до ръст на парите за старини.  
Данни на НОИ показват, че за увеличението за 2017 година на института ще са нужни още 16,5 млн. лв. при условие, че е 
само за новоотпуснатите пенсии. Ако се приложи за всички пари за старини, сумата ще набъбне до 760 млн. лв.  
„Това ще постави в риск финансовото равновесие на НОИ, което и сега е плачевно”, предупреди Николов.  
МТСП предлага още вноската в частните фондове за втора пенсия да не се увеличава от 5% на 7%. За сметка на това от 
догодина трябвало да започне плавен ръст на осигуровките за пенсия и срещу безработица, съответно с 0,5% и 0,2%. 
 
actualno.com 
 
√ АИКБ поиска облагане на пенсиите на работещите пенсионери 
Нова идея се появи на поредната среща на Съвета по пенсионната реформа към социалното министерство. Неин автор е 
АИКБ, а идеята е пенсиите на работещите пенсионери да се облагат с данък общ доход – от 10%. 
Идеята беше представена на брифинга след срещата от съветника на Калфин – Николай Николов. Като основен аргумент 
беше изтъкнато, че в ЕС само в три държави - Литва, Словения и Унгария – пенсиите на хората, които продължават да 
работят, не се облагат безусловно, информира bTV. 
От АИКБ са предложили още и да се изравни съотношението, в което работник и работодател плащат осигурителни 
вноски. В момента то е 60:40, а предложението е било да стане 50:50. Бизнесът отдавна настоява за това, но на днешното 
заседание на Съвета не е постигнато съгласие. Няма и съгласие за искането на КНСБ за постепенно увеличаване на 
максималния осигурителен доход до достигането му до десеткратния размер на минималния осигурителен доход за 
самоосигуряващите се лица, твърди Investor.bg. АИКБ иска максималният осигурителен доход да се върже със средния 
осигурителен доход от миналата година, което обаче не се харесва на социалните партньори. 
С оглед подобряване адекватността на пенсиите и хората с по-голям стаж да получават по-висок доход, КНСБ са 
предложили и постепенно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж до достигане на 1,4% от базата, 
върху която се изчислява пенсията. НОИ обаче отхвърля предложенията с мотив, че това ще коства много на бюджета. 
В крайна сметка стана ясно и, че по предложение на работодателски организации следващото заседание на НСТС или 
т.нар. Тристранка ще се проведе на 23 февруари, понеделник. 
 
blitz.bg 
 
√ Ново 20: Умуват за 10% данък върху пенсиите на работещите пенсионери 
Само три страни – Литва, Словения и Унгария, не облагали пенсиите безусловно 
Обсъжда се въвеждането на 10% данък върху пенсията на работещите пенсионери по трудов и по граждански договор. 
Това предложение на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) е било коментирано по време на днешния Съвет по 
пенсионната реформа към вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин, каза на редовния брифинг пред 
журналисти съветникът на министъра Николай Николов. 
Той посочи, че практиката да се облагат пенсиите е широко разпространена в Европейския съюз (ЕС) и цитира справка, 
според която само три страни – Литва, Словения и Унгария, не облагат пенсиите безусловно, пише nakratko.bg. 
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Николов не можа да коментира дали при следващо обсъждане предложението ще се приеме, но каза, че ще се 
дискутира отново най-вероятно на отделно заседание на Съвета. Позицията на социалното министерство по въпроса 
засега не се оповестява. 
От АИКБ са предложили още и да се изравни съотношението, в което работник и работодател плащат осигурителни 
вноски. В момента то е 60:40, а предложението е било да стане 50:50. Бизнесът отдавна настоява за това, но на днешното 
заседание на Съвета не е постигнато съгласие. 
Няма консенсус и по отношение искането на КНСБ за постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход до 
достигането му до десеткратния размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От АИКБ са 
предложили максималният осигурителен доход да се обвърже с други величини – например да расте със средния 
осигурителен доход за предходната година, което също не е било прието. 
Постигнат е обаче напредък по друго предложение на КНСБ – по желание на бъдещия пенсионер да не се включват при 
изчисляване на пенсията трите най-добри години с най-висок осигурителен доход. Николов коментира, че този вариант е 
по-благоприятен от абсолютното им премахване. Мотивът на КНСБ е, че за някои пенсионери не е изгодно да 
предоставят в НОИ информация за тези три години заради невъзможност да се сдобият с информацията от фирмите, в 
които са работили. Изчислено е, че ако това предложение бъде прието, около 33% от новите пенсионери ще имат по-
висока пенсия. Това ще изисква и около 6 милиона лева допълнително от бюджета на НОИ. 
С оглед подобряване адекватността на пенсиите и хората с по-голям стаж да получават по-висок доход, КНСБ са 
предложили и постепенно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж до достигане на 1,4% от базата, 
върху която се изчислява пенсията. НОИ обаче отхвърля предложенията с мотив, че това ще коства много на бюджета. 
Заради споровете ще има отделна дискусия и по този въпрос. 
Николов съобщи още, че е изискана справка от НОИ каква ще бъде осигурителната тежест за работодатели и за 
служители при условие, че влезе в сила, както е заложено, плавното нарастване на вноските за универсалните пенсионни 
фондове с по 0,5% годишно за фонд Пенсии и с по 0,2% годишно за фонд Безработица до 2027 година. 
Най-вероятно Националният съвет за тристранно сътрудничество, предвиден за този четвъртък, ще бъде отложен, каза 
още Николов, като посочи, че от БСК са поискали отлагане. В момента се проверява дали е възможно заседанието да 
бъде насрочено за следващата седмица. 
 
novinar.bg 
 
√ Работодатели натискат за данък върху работещите пенсионери 
Синдикатите искат избор при определянето на индивидуален коефициент 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, която е една от национално представените работодателски 
организации, настоява да бъде въведен подоходен данък от 10% върху пенсиите на работещите пенсионери. 
Това обяви Николай Николов, зам.-министър на труда и социалната политика, след поредното заседание по въпросите за 
пенсионната реформа. Ако предложението влезе в сила, то ще важи за всички работещи пенсионери, независимо дали 
са сключили трудов или граждански договор със своя работодател. 
 „Практиката да се облагат пенсиите е широко разпространена. По информация от НОИ само в още три страни от 
Европейския съюз пенсиите безусловно не се облагат с данък. Това са Литва, Словения и Унгария”, подчерта Николов. 
По време на заседанието все пак е било изтъкнато, че при въвеждането на такъв налог трябва да бъдат съобразени 
много други фактори и процеси, които се развиват в нашата страна. В това число и отсъствието на необлагаем минимум, 
какъвто има в повечето страни от Европейския съюз, както и факта, че стотици хиляди пенсионери у нас са на минимална 
пенсия от осигурителен стаж и възраст. Нещо повече - у нас правото на пенсия и правото на труд са две отделни 
конституционни права. 
От своя страна синдикатите са поискали при определянето на индивидуалния коефициент, на чиято база се изчисляват 
новите пенсии, хората да могат да избират дали да включат трите години преди 1997 г., в които са получавали най-
високи доходи. 
По информация на НОИ така разходите за пенсии ще се повишат, защото около 33,5 на сто от хората, на които това е по-
изгодно, ще се възползват от тази възможност. Така допълнителните разходи за новоотпуснатите пенсии ще нараснат с 
около 5 млн. лв. 
Дебатът за промените в пенсионната система се пренесе и в парламента. На извънредно заседание вчера депутатите 
решиха да създадат временна анкетна комисия, която да проучи финансовото състояние на пенсионно-осигурителните 
дружества и управляваните от тях универсални и пенсионни фондове. 
Неин председател ще бъде Корнелия Нинова от БСП. В комисията ще участват още седем депутати от останалите 
парламентарни групи. Членовете ще разполагат с един месец, за да установят има ли притеснителни данни за 
функционирането на фондовете. Ще се констатира и какво е нивото на контрол върху дейността на дружествата. 
 
nakratko.bg 
 
√ Обсъжда се въвеждането на 10% данък върху пенсиите на работещите пенсионери 
Обсъжда се въвеждането на 10% данък върху пенсията на работещите пенсионери по трудов и по граждански договор. 
Това предложение на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) е било коментирано по време на днешния Съвет по 
пенсионната реформа към вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин, каза на редовния брифинг пред 
журналисти съветникът на министъра Николай Николов. 
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Той посочи, че практиката да се облагат пенсиите е широко разпространена в Европейския съюз (ЕС) и цитира справка, 
според която само три страни – Литва, Словения и Унгария, не облагат пенсиите безусловно. 
Николов не можа да коментира дали при следващо обсъждане предложението ще се приеме, но каза, че ще се 
дискутира отново най-вероятно на отделно заседание на Съвета. Позицията на социалното министерство по въпроса 
засега не се оповестява. 
От АИКБ са предложили още и да се изравни съотношението, в което работник и работодател плащат осигурителни 
вноски. В момента то е 60:40, а предложението е било да стане 50:50. Бизнесът отдавна настоява за това, но на днешното 
заседание на Съвета не е постигнато съгласие. 
Няма консенсус и по отношение искането на КНСБ за постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход до 
достигането му до десеткратния размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От АИКБ са 
предложили максималният осигурителен доход да се обвърже с други величини – например да расте със средния 
осигурителен доход за предходната година, което също не е било прието. 
Постигнат е обаче напредък по друго предложение на КНСБ – по желание на бъдещия пенсионер да не се включват при 
изчисляване на пенсията трите най-добри години с най-висок осигурителен доход. Николов коментира, че този вариант е 
по-благоприятен от абсолютното им премахване. Мотивът на КНСБ е, че за някои пенсионери не е изгодно да 
предоставят в НОИ информация за тези три години заради невъзможност да се сдобият с информацията от фирмите, в 
които са работили. Изчислено е, че ако това предложение бъде прието, около 33% от новите пенсионери ще имат по-
висока пенсия. Това ще изисква и около 6 милиона лева допълнително от бюджета на НОИ. 
С оглед подобряване адекватността на пенсиите и хората с по-голям стаж да получават по-висок доход, КНСБ са 
предложили и постепенно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж до достигане на 1,4% от базата, 
върху която се изчислява пенсията. НОИ обаче отхвърля предложенията с мотив, че това ще коства много на бюджета. 
Заради споровете ще има отделна дискусия и по този въпрос. 
Николов съобщи още, че е изискана справка от НОИ каква ще бъде осигурителната тежест за работодатели и за 
служители при условие, че влезе в сила, както е заложено, плавното нарастване на вноските за универсалните пенсионни 
фондове с по 0,5% годишно за фонд Пенсии и с по 0,2% годишно за фонд Безработица до 2027 година. 
Най-вероятно Националният съвет за тристранно сътрудничество, предвиден за този четвъртък, ще бъде отложен, каза 
още Николов, като посочи, че от БСК са поискали отлагане. В момента се проверява дали е възможно заседанието да 
бъде насрочено за следващата седмица. 
 
eurocom.bg 
 
√ ИСКАТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛОСЪК ДАНЪК ВЪРХУ ПЕНСИИТЕ 
ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ ЛИ ПРАВИЛОТО ЗА ТРИТЕ „ЗЛАТНИ“ ГОДИНИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ? 
След много неуспешни срещи, днес се състоя първата среща с консесуси по отношение на пенсионната реформа. След 
среща между работните групи на социалното министерство, КНСБ, Асоциацията на индустриалния капитал и НОИ стана 
ясно, че работната група ще заседава за определянето на плосък данък от 10% върху пенсиите на работещите 
пенсионери.  
От Асоциацията на индустриалния капитал на България са поискали размерът на вноската на работодателя и на 
осигуряващото се лице да се изравни, но не се е постигнало съгласие по време на работната среща. Не е постигнато 
сългасие и по отношение на нарастването на максималния осигурителен доход на година.  
На срещата се е заговорило и за трите „златни“ години преди 1 януари 1997 г. при пенсиониране. 
Според НОИ ако идеята бъде приета малко над 33% от хората ще спечелят от това, тъй като коефициентът им ще бъде по-
висок. Това обаче ще доведе до допълнителен разход за институцията в размер между 5 и 6 милиона лева годишно. 
 
moreto.net 
 
√ Бизнесът иска: 10% данък пенсия 
Обсъждат въвеждането на ставка за работещите възрастни 
Въвеждане на данък върху пенсиите от 10% предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Идеята на работодателската организация е представена пред социалния министър Ивайло Калфин, представители на 
партиите в НС и синдикати на вчерашната среща в МТСП за пенсионната реформа. Идеята е хората, които са се 
пенсионирали, но продължават да работят, да плащат данък върху общия размер на доходите си. Сега с налог се облагат 
само заплатите на все още трудещите се пенсионери. Според становището на НОИ освен България в ЕС има едва още три 
страни – Литва, Словения и Унгария, в които няма данък върху пенсиите. 
От бизнеса предлагат работещите пенсионери да имат избор и вместо данък „пенсия” да решат какво искат да получават 
- заплата или пари за старини. 
От АИКБ са заявили, че в много страни в Европа пенсионерите, които продължават да се трудят, не получават 
едновременно пълна пенсия и заплата. „Дискусията по темата ще продължи в следващите заседания. Трябва да се 
съобразим с многото хора, които получават минимални пенсии и с липсата на необлагаем минимум”, заяви съветникът 
на социалния министър Николай Николов след срещата. 
Повечето работодателски организации не са съгласни с предложението на МТСП най-високият осигурителен доход да се 
обвърже с минималната заплата. Бизнесът предлага най-високата сума, върху която могат да се осигуряват работещите, 
да се определя според средния за страната осигурителен доход. От КНСБ пък предлагат максималният осигурителен праг 
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да е 10 пъти по-висок от минималния. Синдикатите настояват и за възможността хората сами да решават дали при 
изчислението на пенсиите им да се взимат предвид 3 години преди 1997 година. Разчети на НОИ показват, че ако този 
период не бъде взет при изчисляването на пенсиите всеки трети нов пенсионер ще получава по-висока сума. От 
профсъюза настояват още през 2017 година тежестта на една година осигурителен стаж, нужна при определяне на 
размера на пенсията, да се увеличи от 1,1% на 1,2%, както и от 2020 година до 2035 година тежестта да продължи да 
нараства с 0,5%, което да доведе до ръст на парите за старини. Данни на НОИ показват, че за увеличението за 2017 
година на института ще са нужни още 16,5 млн. лв. при условие, че е само за новоотпуснатите пенсии. Ако се приложи за 
всички пари за старини, сумата ще набъбне до 760 млн. лв. „Това ще постави в риск финансовото равновесие на НОИ, 
което и сега е плачевно”, предупреди Николов. МТСП предлага още вноската в частните фондове за втора пенсия да не 
се увеличава от 5% на 7%. За сметка на това от догодина трябвало да започне плавен ръст на осигуровките за пенсия и 
срещу безработица, съответно с 0,5% и 0,2%. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ 7,28 млрд. лв. заеми, раздадени през 2014 г. 
Общият размер на отпуснатите от банките потребителски кредити в края на 2014 г. е 7,28 млрд. лв. 
Дружествата, специализирани в кредитиране пък са раздали потребителски заеми за 1,21 млрд. лв. при общ кредитен 
портфейл за домакинствата от 1,51 млрд. лв. 
Това показва статистика на БНБ, която бе обявена вчера. През миналата година фирмите за т.нар. бързи кредити са 
спечелили 190 млн. лв. 
Към 31 декември 2014 г. те имат вземания за 2,045 млрд. лв., което е с 53,1 млн. лв. повече от 2013 г. 
Размерът на необслужваните кредити пък е паднал до най-ниското си равнище от 2012 г. досега и продължава да 
намалява. Към края на 2014 г. техният размер е намалял с 1% на тримесечна и с 9% на годишна база, или с 549,5 млн. лв. 
През 2014 г. емигрантите са вкарали в България 851,2 млн. евро, отчитат от централната банка. Тази сума е с 86,1 млн. 
евро повече спрямо 2013 година, когато от чужбина към България са дошли 765,1 млн. евро. 
От централната банка обаче правят уговорка, че данните са предварителни. Сравнението между 2013 и 2014 г. не 
показват голяма разлика на месечна база в сумите, които са превеждани от емигранти. Изключение прави началото на 
годината, откъдето идва и разликата. 
През януари 2013 г. например според данните на БНБ сънародниците ни зад граница са превели едва 21,7 млн. евро, 
докато през 2014 г. са внесли 62,8 млн. евро. 
През февруари пак има съществена разлика - 23,5 млн. евро през 2013 г. срещу 68 млн. евро през следващата. 
Спрямо 2013 г. инвестициите са намалели с 48 млн. евро. Най-съществената част от инвестициите са предоставените от 
чуждите компании вътрешнофирмени заеми на дъщерни дружества в България - 514,3 млн. евро. 
Вложенията в дялов капитал са 498,4 млн. евро. С вложени 747 млн. евро Холандия е най-големият чужд инвеститор в 
България за миналата година. Следват Австрия с 291 млн. евро, Великобритания със 180 млн. евро и Русия със 173 млн. 
евро. 
 
Вестник Труд 
 
√ Край на екооценките за дребния бизнес: Фризьори и монтьори няма да дават по 500 лева и да чакат 3 месеца 
Дребният и средният бизнес няма да се подлагат на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), 
съобщи вчера министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Промяната в Закона за опазване на околната 
среда е публикувана за обществено обсъждане и предстои да се внесе в Министерския съвет за разглеждане, както и да 
се гласува от парламента. 
По думите на министър Василева промяната ще облекчи бизнеса и администрацията. 
„Фризьорски салон, стоматологичен кабинет, малки търговски обекти, автомонтьорски услуги - това са все бизнеси, които 
по закон се водят обекти с обществено предназначение. По тази причина всеки подобен предприемач сега минава през 
процедури за преценка на извършването на ОВОС. Един фризьорски салон не е необходимо да преминава през тези 
тежки процедури, които и европейското законодателство не изисква. В този смисъл законовите промени целят 
прецизиране на текста и облекчаването на малкия семеен бизнес“, обясни Василева. 
Процедурата по извършване на ОВОС в момента изисква обявяване за обществено обсъждане, изчакване на 
становището на компетентен орган и плащане на административна такса от 500 лева, което отнема минимум 3 месеца. 
„Промяната ще спести време за изграждането на такива обекти и разходи. Институциите, натоварени с процедирането на 
преписки по изготвянето на ОВОС, трябва да са ангажирани с важните и значими обекти и извършването на контрол по 
тях“, обясни екоминистърът. 



13 

 

 

Само през 2014 г. районните инспекции по опазване на околната среда в страната са издали 239 решения за преценка за 
нужда от екооценка на дребен бизнес. От тях 81 са за територията на София. 
 
√ Безработицата нараства през януари  
11,1% е безработицата за месец януари 2015 г. Това е с 0,4% повече спрямо декември миналата година, съобщават от 
Агенцията по заетостта. 
Равнището на безработицата обаче е по-ниско спрямо месец януари 2014 г. 
Основната причина за нарастването й през този месец е увеличаването на потока от новорегистрирани безработни. 
Голяма част от работодателите освобождават персонал в края на всяка календарна година. 
В бюрата по труда са регистрирани 363 964 безработни лица. Те нарастват с 12 913 лица спрямо декември. На годишна 
база, в сравнение с януари 2014-а, безработните са значително по-малко – с 37 269 лица, което е най-доброто 
постижение от 2008 г. насам. 
Съществено влияние върху безработицата оказва и регистрирането на около 9000 лица, освободени от субсидирана 
заетост. Чрез средства от държавния бюджет на над 6000 души от тях е осигурена субсидирана заетост чрез 
предоставяне на социалната услуга „личен асистент”. 
На работа през януари 2015 г. са постъпили 22 005 безработни. Те се увеличават с 6804 души спрямо предходния месец. 
В сравнение с януари 2014 г. постъпилите на работа са с 5313 лица повече. В бюрата по труда са заявени 12 013 работни 
места в реалната икономика, които са двойно повече спрямо декември 2014-а. 
През януари 2015 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост, 
държавното управление и търговията. Следват заявените от административните и спомагателни дейности, финансовите 
и застрахователни дейности, от селското, горското и рибното стопанство, образованието, строителството, транспорта и 
др. 
 
√ Емигрантите вкараха у нас 851 млн. евро за 1 година 
През 2014 година емигрантите са вкарали в България 851,2 млн. евро. Сумата е с 86,1 млн. евро повече спрямо 2013 г., 
когато сънародниците ни в чужбина са превели в България 765,1 млн. евро. Това показват предварителните данни на 
БНБ за платежния баланс за миналата година, обявени вчера. 
Парите, които сънародниците ни превеждат тук, вече са далеч под пиковите си стойности от 2008 г., когато са преведени 
1,425 млрд. евро. В последните години сумата се колебае около 800 млн. евро. 
Като цяло през 2013 и 2014 г. няма голяма разлика на месечна база в сумите, които са превеждани от емигранти. 
Изключение прави началото на годината, откъдето идва и разликата. През януари 2013 г. например според данните на 
БНБ сънародниците ни зад граница са превели едва 21,7 млн. евро, докато през 2014 г. са внесли 62,8 млн. евро. През 
февруари пак има съществена разлика - 23,5 млн. евро през 2013 г. срещу 68 млн. евро през следващата. 
Данните на БНБ са само за банковите преводи и не отчитат парите, които внасят в брой при пътуванията си до България 
работещите в чужбина нашенци, както и по други канали. С тях парите, вкарани от емигранти у нас, вероятно ще се 
окажат съпоставими с обема на преките чуждестранни инвестиции, които са 1,182 млрд. евро по предварителни данни 
на БНБ за м.г. Спрямо 2013 г. инвестициите са намалели с 48 млн. евро. 
Най-съществената част от инвестициите са предоставените от чуждите компании вътрешнофирмени заеми на дъщерни 
дружества в България - 514,3 млн. евро. Вложенията в дялов капитал са 498,4 млн. евро. 
С вложения за 747 млн. евро Холандия е най-големият чужд инвеститор в България за миналата година, следвана от 
Австрия с 291 млн. евро, Великобритания със 180 млн. евро и Русия със 173 млн. евро. 
 
√ Анализи: Малкият и среден бизнес ще се развива, ако не му се пречи 
Всички сме чували клишето, че малкият и средният бизнес са гръбнака на икономиката. Покойната лейди Маргарет Тачър 
беше казала, че клишетата са клишета, защото са верни. Така e и с това. В Европейския съюз малкият и средният бизнес 
дава работа на около 60% от служителите в частния сектор, а в България значението на малките и средните предприятия 
(МСП) е още по-голямо – в тях работят 76 % от заетите и се създава 61 % от общата добавена стойност. 
Далеч по-голямата тежест на малкия и средния бизнес е в нещо друго и то се нарича „креативно унищожение“. Този 
обозначава възходът и падението на различни индустрии, следствие на свободния избор и променящите се 
предпочитания на потребителите. Новите индустрии и под-индустрии, от своя страна, обикновено произхождат от 
иновативни и революционни малки и средни предприятия, които се развиват бурно и изтласкват от свободните пазари 
стари и по-трудноприспособими корпорации (например, революцията в интернет комуникациите; революцията в 
дигиталната фотография, т.н.). 
И тук идва хем философския, хем практичния икономически въпрос – как да създадем среда за доброто развитие на 
малките и средни компании в България? Моят отговор е - като им дадем свобода да реализират истинската си сила и 
последователно премахваме пречките пред тях. 
Например, онзи ден говорих със среден инвеститор в преработвателната промишленост от беден български регион. 
Човекът чака вече трети месец да бъде свързан в енергийната мрежа. Единият му инвестиционен кредит тече, другият е 
блокиран и не може да се усвои. Това не е единичен случай, напротив – в подиндексите на класацията на Световната 
банка „Ease of doing business“, България е дълбоко в Третия свят по отношение на достъпа до електрическа и водна 
инфраструктура. И ако искат политиците наистина да бъдат полезни, то нека спрат да си мият ръцете и да трупат рейтинг 
на гърба на ЕРП-тата или Софийска вода за всякакви щуротии, а (1) да бъдат коректни с тях като регулатор и платец и (2) 
да въведат такива регулации, които да осигурят, че един предприемач ще бъде свързан скоростно в мрежата, вместо да 
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чака Годо. Защото всъщност проблемът на чакащия трети месец за свързане с електрическата мрежа не е нежеланието 
на Елекро-снабдителното предприятие, а бавните процедури зависещи от общински или държавни структури – например 
осигуряването на право на преминаване на захранващия кабел през общинска земя. 
В друг случай, пък от чисто любопитство, попитах един градски цветар как си финансира бизнеса, след като купих цветя 
за домакинята на едно събитие в столицата. Човекът ми отговори откровено – често ползвам бързи потребителски заеми, 
тъй като нямам достатъчно приходи, нито имам дълга бизнес история, нито активи, които да послужат за обезпечение, 
нито заверени от одитор счетводни отчети, за да ми отпусне някоя банка заем. А какво направи държавната власт в 
миналия мандат? Подмамена от възможност да натрупа малко предизборен рейтинг, направи абсурдни регулации за 
потребителския кредит без обезпечения и вместо да регулира общия процент разходи и наказателните такси (където са 
проблемите), тръгна да регулира неадекватния за този бизнес измерител – ГПР. И днес на микробизнесите, които 
ползват такава услуга, им се налага да подписват още повече документи с дребен шрифт. И да плащат най-различни 
такси, които не са включени в размера на ГПР. 
Микробизнесите не са единствените, които срещат проблеми с финансирането. Българската фондова борса е 
практически в окаяно състояние, а шегата, че нейният оборот е по-малък от този на женския пазар, отдавна се е 
превърнала в сурова реалност. За да се превърне един малък иновативен бизнес в средно предприятие, а впоследствие и 
в голяма корпорация, даваща работа на стотици и хиляди, той има нужда от развит капиталов пазар, който да му 
предложи гъвкави схеми за финансиране. Неслучайно и никъде по света няма функционираща среда за бурно развиващи 
се малки и средни иновативни компании без подпомагащ ги мощен финансов сектор. А какво се случва с БФБ? Вместо да 
се намаляват регулациите и да се улесни достъпа на фирми до финансиране чрез капиталовата борса миналата седмица 
Парламентът прие промени в закон, според които ако някой инвеститор чужденец не живеещ в България си купи акции 
от публично дружество листнато на борсата, което притежава земя, то публичното дружество ще бъде глобено и трябва 
да продаде земята. 
Ако наистина искат да са полезни на малките и средни предприемачи, политиците трябва просто да не им пречат. 
Лошата новина е, че вече има твърде много съществуващи пречки, които трябва да се премахват, а за жалост, често дори 
се въвеждат нови – къде от незнание, къде от лобизъм в полза на едрия бизнес, къде от популизъм и търсене на рейтинг. 
Може би най-доброто решение е да се възприеме управленска философия, че държавната власт просто и категорично не 
трябва да се меси никъде, където свободните граждани могат бъдат по-ефективни сами. И от тази гледна точка, да се 
прави анализ на ползите и разходите на всички нови и стари регулации. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Малкият бизнес няма да минава през процедура по ОВОС 
Облекчението ще бъде за обекти с обществено значение в урбанизираните територии 
Министерството на околната среда и водите ще облекчи малкия и средния бизнес. Това ще стане, като отпадне 
изискването малките обекти с обществено предназначение в урбанизираните територии да минават през процедура, 
която да казва дали е необходимо да им се прави оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Това съобщи 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на пресконференция, посветена на първите й 100 
дни управление. 
Намаляване на тежестта 
Досега всички проекти за фризьорски салони, зъболекарски кабинети или детски центрове трябваше да подават 
документи дали инвестиционното им намерение трябва да премине през процедура по ОВОС, а 16-те регионални 
екоинспекции са затрупани със заявления. За изминалата година издадените разрешителни са 239, като само за 
територията на РИОСВ - София, са били 81. Процедурите пък отнемат на бизнеса около 3 месеца, като им струват и пари - 
по 500 лв., обясни министърът и допълни, че това е една от мерките за намаляване на административната тежест. 
Промяната ще влезе в сила с изменението на Закона за опазване на околната среда, което е в ход. Тя обаче няма да 
засяга по-големи инвестиционни планове, като строителството на молове например. 
Другите приоритети 
Сред другите приоритети на екоминистерството са възстановяването на плащанията по оперативна програма "Околна 
среда" и ускоряването на изпълнението на програмата. Към момента по оперативна програма "Околна среда" се 
изпълняват 239 проекти. 
По отношение на намаляването на риска от наводнения Василева заяви, че са договорени 160 млн. лв. по програма 
"Околна среда" за 2014 - 2020 г. за мерки, свързани с превенцията от наводнения и свлачища. А "в резултат от работата 
на междуведомствената работна група с днешна дата вече няма безстопанствени язовири", като се очаква Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор да поеме контрола по есплоатацията на язовирните стени. По думите на 
министъра на икономиката Божидар Лукарски обаче агенцията се нуждае от допълнително финансиране от 4 млн. лв. 
годишно и от още 90 служители. 
По отношение на другия наболял проблем - замърсяването на въздуха, екоминистърът заяви, че отново по оперативната 
програма са предвидени 120 млн. лв., които ще отидат за изпълнението на екомерки в градовете, като закупуването на 
нов подвижен състав на градския транспорт, техника за миене на улиците, както и за други пилотни проекти за 
намаляване на запрашаването. 
По проекти по Българско-швейцарската програма за сътрудничество пък са предвидени 32 млн. швейцарски франка за 
обезвреждането на складовете, в които има залежали пестициди, както и за изграждане на центрове за временно 
съхранение на опасни битови отпадъци. 



15 

 

 

Решението за Банско се отлага 
Работната група, която проверява изпълнението на концесионния договор между държавата и концесионера на ски 
зоната над Банско "Юлен", е поискала 10 дни отсрочка, съобщи екоминистърът Ивелина Василева. Междуведомствената 
работна група трябваше да се изкаже по въпросите дали концесионерът е надхвърлил правата си и дали концесионната 
такса е адекватна и да излезе с предложения към Министерския съвет до 15 февруари. Василева отново отбеляза, че 
инвестиционно намерение за строителство на втори кабинков лифт не е подавано в министерството. В същото време 
проверка на Окръжната прокуратура в Благоевград потвърди известните вече нарушения при изграждането на 
съоръжения от ски зоната в Банско, които концесионерът "Юлен", общината и строителният надзор се опитвали да 
прикрият. Тъй като обаче не са събрани данни за извършено престъпление, няма да има разследване по случая, са 
съобщили от прокуратурата пред Mediapool. 
 
√ Анкетната комисия за пенсионните фондове няма да проверява КФН 
Комисията, начело с Корнелия Нинова от БСП, има един месец да провери добре ли се управляват пенсионните 
фондове 
По предложение на БСП и Реформаторския блок и със съгласието на ГЕРБ Народното събрание създаде временна 
анкетна комисия, която да провери работата на пенсионноосигурителните дружества, управляваните от тях фондове и 
надзора над тях. 
Комисията ще има един месец, за да проучи как работят пенсионоосигурителните дружества и управляваните от тях 
универсални и професионални фондове и как се прилага регулаторната рамка. От предмета на работата на комисията 
обаче отпадна изричният текст, че тя ще се занимава и с ефективността на контрола над фондовете, упражняван от 
Комисията за финансов надзор (КФН).  
Това стана след консултация между парламентарните групи. Първи предложи да отпадне текстът депутатът от ГЕРБ 
Данаил Кирилов. Според него дали КФН си е свършила работата, ще стане ясно, след като се изследва състоянието на 
фондовете, които контролира. Подобно мнение изрази и Йордан Цонев от ДПС, според когото проучването на 
регулаторната рамка включва и проверка на КФН.  
БСП поема комисията 
Предложението за създаването на комисията и за състава й беше прието със 155 гласа "за", двама депутати се 
въздържаха и двама гласуваха против. Всички политически сили подкрепиха временната структура, въпреки че от ГЕРБ и 
ДПС обявиха, че тя е излишна.Председател на новото звено ще е Корнелия Нинова от БСП, а неин заместник ще е 
Настимир Ананиев от РБ. Редови членове са представителите на останалите парламентарни групи - Владислав Николов - 
ГЕРБ, Йордан Цонев - ДПС, Димитър Байрактаров - Патриотичен фронт,  Чавдар Пейчев - БДЦ, Любомир Владимиров  - 
"Атака", Мариана Тодорова - АБВ. 
"Вот на недоверие" 
Представители на БСП заявиха, че създаването на новата структура е своеобразен вот на недоверие към председателя на 
парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова. "Политическият чадър, който е сложен над банковата система в 
България - Иван Искров, назначен от ГЕРБ и пазен от ГЕРБ, загуби 3.7 млрд. лв. с КТБ", каза Георги Кадиев. Самата 
Стоянова отвърна, че ГЕРБ подкрепя новото звено, за да няма заглавия във вестниците, че "ГЕРБ се опитва да прави чадър 
над КФН".  
Мартин Димитров от Б нарече грешка това, че ГЕРБ не се е подписала под предложението, но не се и съгласи с тезата на 
БСП.  
Йордан Цонев (ДПС) пък посочи, че смисъл от подобна подкомисия няма, защото и сега в бюджетната комисия тече 
процедура за контрол на фондовете и над финансовия регулатор. "Смятаме, че бюджетната комисия си върши акуратно 
работата, позволява (въпроси) дори на определени медии и един икономико-политически кръг, чиито ментори сте вие от 
РБ", каза той. Цонев изрази съмнение, че членовете на бъдещата комисия ще могат да определят каква е ефективността 
на финансовия надзор, защото е неясно как ще бъде измерена тя. Той изрази учудването си от хода на ГЕРБ и напомни, 
че през 2010 г. воденото от тях мнозинство смени тогавашния председател на надзора Петър Чобанов - сега депутат от 
ДПС, със Стоян Мавродиев от ГЕРБ. 
 
Вестник Сега 
 
√ Просветният министър отваря университет на третата възраст 
Новата структура ще обучава възрастни, ще твори наука и ще поддържа старчески дом, смята Танев 
Министърът на образованието Тодор Танев лансира поредната екстравагантна идея в ресора си. След като сподели 
позицията си по прозаични теми като матурите и колежите, вчера той написа "идеен проект за университет на третата 
възраст", подробно представен в профила му във "Фейсбук". 
Според описанието "университетът на третата възраст е висше учебно заведение (професионален колеж)". "Мисията му е 
да защищава човешкото право на всеки гражданин за допълване или получаване на нови знания, активен живот във 
всяка възраст, поддържане на добро лично психофизическо състояние, активно участие в обществения живот и 
предаване на натрупания опит на новите поколения", пише министърът. Според Танев "слушател в УТВ може да бъде 
всеки човек в зряла възраст, който желае да развива нови социални взаимодействия, да участва в живота на обществото 
със своя труд и опит, да разширява своите умения и да прекарва свободното си време активно, интересно и творчески". 
Както всеки университет, и този ще приема студенти за бакалавърско обучение по нова специалност - геронтология 
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(общобиологична наука за възрастните организми, б.а.), както и студенти от други висши училища за практики или 
научна дейност, за което те ще получават кредити. 
"УТВ има огромен и абсолютно пренебрегнат контингент в сравнение с нормалните университети в момент на 
демографска криза. Тези хора са пренебрегнати, а могат да спомогнат за развитието на обществото повече, отколкото 
можем да си представим", убеден е министърът. Според него "университетът ще подпомага пълноценния живот, 
развиването на втора професия, нови социални роли и активно гражданско участие на възрастните хора. Университетът 
не е просто образователен, а в равна степен научен център". Обществената му и научна мисия е да запълни широка 
научно-приложна изследователска ниша във важна сфера, като развие науката и образованието за възрастни хора и 
създаде постоянен обществен диалог по този въпрос, пише още в концепцията. 
Предвижда се новата структура да развива и мощна - по думите на министъра - научноизследователска дейност във 
важни и малко изследвани у нас области. Университетът ще се превърне в национален център по геронтология и ще 
привлича учени и студенти от страната и чужбина. Освен развойната дейност ще се създават технологии за пълноценен 
живот на възрастните в обществото, отношенията между поколенията и менторството, продължава с идеята си Танев. 
Според него УТВ ще предлага "важни допълнителни дейности, като здравни консултации, културни събития, туризъм, 
клубна дейност и пр. Към университета ще се създаде дом за възрастни хора". 
Сред областите на изследване и развитие, които предлага министърът, са "нашият свят (философия, футурология, 
история, политология, право, макроикономика, основи на банковото дело, глобалният свят, междукултурни отношения, 
информационно общество, медии); възрастният и другите (възрастова психология, геронтология, отношения между 
поколенията, наследствено право, човешки права, отглеждане на деца и болни хора, дислексия при възрастните, 
неравностойни отношения у дома и в обществото); съвременни умения (компютърът и интернет, чуждоезиково 
обучение, обучение и тренинг за нови социални и трудови роли); творчески умения (история на изкуството, 
художествени занятия, дизайн, музика, танци) и здраве за възрастния човек (спортни занимания, бани, тематични 
екскурзии, здравни знания, отношения с институциите на здравеопазването, козметика, диетология)". 
РАЗМАХ 
Според министъра центърът може да привлече дори пенсионери от други държави. "Възрастни хора има и в 
Скандинавия, те зимно време имат доста тъмни дни и биха искали да дойдат тук да научат нещо, ние имаме чудесни 
преподаватели, които на английски могат да говорят с тях", каза той. 
 
√ Работата на НЗОК ще е блокирана още три седмици 
ГЕРБ поставя условия за приемането на реформата на Петър Москов 
Нов управител на здравната каса ще има след три седмици, предвиждат правилата за избор на нов шеф на НЗОК, приети 
от здравната комисия в парламента вчера. В това време продължава да не е ясно кой може да подписва фактурите на 
касата, така че лекари и болници да си получат плащанията. 
В началото на следващата седмица парламентарните групи ще могат да предложат своите кандидати за управител на 
касата. Избраните от ГЕРБ кандидати са двама - бившият зам.-директор на НЗОК и бивш шеф на столичната здравна каса 
Глинка Комитов и бившият шеф на пловдивската РЗОК Иван Маджаров. След това по правилник ще минат 14 дни, след 
което кандидатите ще бъдат изслушани. Реално нов управител ще бъде избран от парламента около 30 дни след 
изтичането на мандата на стария, обясни зам.-шефът на здравната комисия Даниела Дариткова от ГЕРБ. Мандатът на 
Румяна Тодорова изтече на 12 февруари. 
Според шефа на здравната комисия Стоян Тонев обаче нов управител на касата ще има до края на февруари, а можело 
още и след 1 седмица. 
Бившият вече управител Румяна Тодорова от седмици предупреждава, че след 12 февруари тя няма право да подписва 
документи, а в закона не е описано и какво става, ако нов шеф не е избран навреме. В здравната комисия тепърва чакат 
юридически становища от здравното министерство и НЗОК кой и как може да поеме работата на управителя до избора 
на нов. Освен това, според Тонев, няма опасност да се получи вакуум в дейността на НЗОК - до 28 февруари нямало 
неотложни документи, които трябва да бъдат разписани. "Има едно единствено нещо. От 25-о до 30-о число се изплащат 
сумите на здравната каса за болнична помощ", заяви Тонев. Така според него парите за болниците може да се забавят с 3 
дни. Той обаче пропуска факта, че касата плаща постоянно - и на личните лекари, и на специалистите, и на аптеките и 
фактурите за тях не се издават в края на месеца. 
СПОР 
ГЕРБ ще приеме предложеното от здравния министър Петър Москов създаване на листи на чакащи едва когато има 
критерии за формирането им. Промяната в закона за здравното осигуряване предвижда здравната каса да плаща за 
основен и допълнителен пакет, като парите за лечението по допълнителния пакет ще намалеят рязко, така че пациентите 
да чакат за планов прием. 
"Кой го определя това дали даден болен може да изчака един месец, три месеца? В медицината не може всичко да се 
изчисли и може да се случи нещо с този пациент, който е отложен. Тогава кой отговаря? Отговаря този, който е взел 
решението", заяви Тонев. ГЕРБ ще одобри създаването на листи на чакащи едва след изготвянето на критерии за всяка 
отделна специалност, допълни той. Законопроектът обаче влиза на първо четене в подопечната му комисия в четвъртък, 
а от МЗ досега не са обяснявали детайлно как виждат листите на чакащи. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Кредитите ни най-скъпи в Европа 
Имотите в София поскъпнаха с 1400 евро, но са 6 пъти по-евтини отколкото във Виена 
Лихвите по ипотечните кредити в България са най-високите в ЕС. У нас средните лихви са 7,5%, докато в Германия са само 
1,2%, сочат данни на компанията за недвижими имоти "ЕРА България". По този начин, ако човек си вземе жилище с 
кредит, ще трябва да плати много по-високи лихви, отколкото ако си купи апартамент в Германия, въпреки по-високата 
му цена. 
През 2014 г. средната цена на жилищата в София достига до 49 400 евро, докато в Берлин е 214 хил. евро, сочат данните 
на "ЕРА България". Ако в двете столици се купят апартаменти със заем за 20 години, в София клиентите за целия срок за 
кредита ще трябва да върнат 95 280 евро (от тях 45 880 евро лихви), а в Берлин - 240 960 евро (от тях 26 960 евро лихви). 
В София средната цена на жилищата е нараснала с 1400 евро през 2014 г., сочат данни на компанията за недвижими 
имоти. Увеличени са цените на апартаментите и в столиците на Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Германия, Холандия и 
Турция, каза Антон Андонов, председател на СД на "ЕРА България" АД. Но жилищата в България остават най-евтините 
след страните от ЕС. Например имотите в Прага са два пъти по-скъпи, отколкото в София, във Виена са 6 пъти по-скъпи, а 
цените в Париж са 12 пъти по-високи. Докато в столицата ни средната цена на жилищата е 49 400 евро, във Виена е 295 
хил. евро, в Брюксел - 273 хил. евро, в Прага - 132 хил. евро, в Париж 376 хил. евро, а в Лисабон - 121 хил. евро. 
Пазарът на жилища в България се възстановява и клиентите отново купуват имоти в големите градове, сочат данните на 
компанията. Средната цена на квадратен метър на жилищата в Бургас се е повишила с 2% през 2014 г., въпреки по-
малкото търсене на ваканционни имоти. Във Варна обаче цените на имотите са паднали с 1%. В България средният срок 
за продажба на жилище в края на 2014 г. е 91 дни. Най-дългият среден срок за продажба на имот в ЕС е в Португалия - 
270 дни, а най-кратък е в Швеция - 50 дни. 
Средни лихви по ипотечни кредити 
 
Австрия  2% 
Белгия  3,4% 
България 7,5% 
Чехия  2,5% 
Франция 2,6% 
Германия 1,2% 
Холандия 3,4% 
Португалия 4% 
Швеция  1,9% 
Швейцария 1,6% 
 
investor.bg 
 
√ Пенсионните фондове покриват минималната доходност за последните две години 
През 2014 г. активите на пенсионните дружества прехвърлиха прага от 8 млрд. лв., а приходите и печалбите им 
растат с двуцифрени стойности 
През 2014 г. всички пенсионни фондове покриват минималната доходност за последните две години. Това показват 
предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността на дружествата за допълнително 
пенсионно осигуряване през 2014 г. 
Освен това активите, приходите и печалбата на компаниите се повишават с двуцифрени проценти - доказателство, че 
индустрията се развива добре на фона на дебатите за промените в пенсионния модел.  
Миналата година броят на компаниите се увеличи с още една и вече са десет, тъй като през третото тримесечие КФН 
лицензира „Пенсионноосигурително дружество „УТРЕ” АД. То все още не управлява пенсионни фондове, но в 
статистиката все пак се включват активите и печалбата му. 
Към 31 декември 2014 г. в системата на допълнителното пенсионно осигуряване са акумулирани нетни активи на 
стойност 8,165 млрд. лв. За една година размерът им расте с близо 20%. 
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през миналата година възлизат на 148,303 млн. лв., което 
представлява увеличение с 14% на годишна база. От тях делът на приходите от такси и удръжки е 83%, като в абсолютно 
изражение те са за 123,773 млн. лв. Приходите на компаниите от управлението на собствени средства за миналата 
година възлизат на 15,7 млн. лв. при такива за 16,3 млн. лв. през 2013 г. 
Годишната нетна печалба на дружествата расте с 11% до 41,05 млн. лв. За сравнение - през 2013 г. пенсионните 
компании спечелиха 36,92 млн. лв. 
Общият брой на осигурените също се увеличава. Към края на 2014 г. в четирите вида пенсионни фондове – универсални, 
професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – се осигуряват 4 290 898 души. Броят им е с 2,5% 
повече спрямо 2013 г., сочат още данните на КФН. 
През 2014 г. по всички свои пенсионни фондове дружествата покриват определената от регулатора минимална 
доходност за предходния 24-месечен период. 
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Графика 1: КФН 
 
 

 
 
Графика 2: КФН 
 
Що се касае до възвръщаемостта на доброволните пенсионни фондове, които формират т.нар. трети стълб на 
пенсионната система, за последните 2 години среднопретеглената доходност е 6,42%. Както се вижда от третата графика, 
компаниите постигат добра доходност от инвестициите на средствата, заделени от работещите в трета категория труд за 
допълнителна пенсия. 
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Графика 3: КФН 
 
Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“, в който работещите в първа и втора 
категория труд могат по свое желание да се осигуряват, постига доходност от 6,92% за последните две години. 
Дебатите относно промените в пенсионния модел продължават. Във вторник Народното събрание създаде временна 
комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионните дружества и управляваните от тях универсални и 
професионални фондове и прилагането на регулаторната рамка. 
В четвъртък в рамките на парламентарната Комисия по бюджет и финанси КФН ще бъде изслушана относно 
предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване. Най-общо се предлага намаляване на таксите на 
дружествата, създаването на т.нар. мултифондове, които да отговарят на рисковите предпочитания и профил на 
осигуряваното лице, и създаването на гаранционен фонд в рамките на втория и третия стълб на пенсионното 
осигуряване. 
Целта на гаранционния фонд ще бъде покритие на номиналния размер на вноските до изплащането на пенсиите на 
осигурените при срив на капиталовите пазари. Фондът няма да гарантира доходността, постигната от пенсионните 
дружества, нито ще индексира средствата по партидите с нивото на инфлацията, разкри преди време заместник-
председателят на КФН Ангел Джалъзов. 
 
√ Горанов търси подкрепа за новия дълг от РБ, ПФ и АБВ в парламента 
Разговорите се водят малко преди да започнат дебатите и гласуването по тегленето на заема 
Партиите от управляващото мнозинство и финансовият министър Владислав Горанов провеждат совалки в парламента за 
подкрепа на новия дълг от 16 млрд. лв. Разговорите се водят в 12 без 5 – малко преди да започнат дебатите и 
гласуването по тегленето на заема. 
Горанов проведе среща с Реформаторите, а после и с Патриотите. След това депутатите от групите на РБ, ПФ и АБВ се 
събраха на безпрецедентна обща среща в една от залите в Народното събрание заедно с министъра. 
"Мисля, че е рано за ентусиазъм“, обяви след разговорите между ръководствата на партиите и министъра Радан Кънев. 
Той обясни, че не става дума за поставяне на условия, а „за едно закъсняло общуване между финансовото министерство 
и мнозинството в парламента. "Когато е закъсняло, естествено се появява подобно очакване на сензация“, каза Кънев. 
Финансовият министър отказа коментари пред медиите. "Много сте симпатични, ще говорим цял ден“, бяха 
единствените му думи към репортерите. 
За тегленето на новия дълг от 16 млрд. лв. първи сигнализираха БСП миналата седмица. Реформаторите, Патриотите и 
АБВ изразиха резерви най-вече заради това, че не се са били уведомени като партньори, а са научили от медиите. Те 
поискаха и още аргументи за тегленето на заема. 
Миналата седмица новият заем мина със спорни гласувания през външната и бюджетната комисия. При вота във 
външната комисия гласовете бяха 9 на 9, което означаваше, че проектът за заем не е приет. След часове обаче гласът на 
депутат от ПФ беше отменен с мотива, че не е присъствал на заседанието и ратификацията бе обявена за приета. 
И бюджетната комисия гласува на косъм и със скандал новия дълг. Председателят й Менда Стоянова отмени гласа на 
депутат от БСП, заявил предварително как ще гласува, заради отсъствието му от заседанието. 
 
 
 


