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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев: Целта на предложението за въвеждане на 10% данък върху пенсията на работещите пенсионери е 
постигане на повече справедливост 
Целта на предложението за въвеждане на 10% данък върху пенсията на работещите пенсионери е постигане на повече 
справедливост. Това заяви в предаването „Това е България” на Радио „Фокус” Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал. Той добави, че предложението е стимул за ограничаване на ранното пенсиониране. 
„Пенсиите, както е известно се плащат от работещите в момента, тоест това е част от солидарността в нашето общество”, 
каза още Васил Велев. Според председателят на Асоциацията на индустриалния капитал пенсиите у нас са необлагаеми 
по-скоро по изключение, като има още три страни, в които пенсиите са необлагаеми. „Заместващият доход от пенсия е 
твърде нисък спрямо средната заплата преди пенсиониране”, добави Велев. Той обясни, че ако целта е заместващият 
доход да бъде в порядъка на около 70%, в България той не надминава 50%. Васил Велев каза още, че възрастта за 
пенсиониране трябва да нарастват с по-висок темп, отколкото се предлага от социалното министерство. Той добави, че в 
страната ни има лош баланс между тези, които плащат пенсиите и онези, които ги получават. 
 
Списание БГ Предприемач 
 
√ Поредната от серията дискусии, свързани с предстоящата пенсионна реформа, се проведе в МТСП 
Повечето от дискутираните този вторник предложения, ще бъдат обсъждани отново обяви на брифинг за медиите, 
съветникът на министъра на труда и социалната политика Николай Николов. От Асоциацията на индустриалния капитал 
на България (АИКБ) са предложили осигурителните вноски да се разпределят между осигурителите и осигурените в 
съотношение 50:50. „Работната група не постигна съгласие по това предложение,каза Николов, европейската практика 
сочи, че само в Германия, Полша и Кипър вноската е в съотношение 50:50. В останалите държави-членки на ЕС, 
осигурителната вноска на работодателя е по-голяма.“ 
Оживена е била дискусията и по второто предложение на АИКБ- Работещите пенсионери, да заплащат 10% данък върху 
пенсията . „Изтъкна се, че при приемане на това предложение в България трябва да се вземат предвид много фактори и 
процеси, включително отсъствието на необлагаем минимум на пенсиите, както и фактът, че голяма част от пенсионерите 
са на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст. Реши се да се направи отделно заседание на работната група по 
темата и този въпрос да се коментира отново.“, каза Николай Николов. 
Не е постигнато съгласие и по третото предложение на АИКБ - при забава от страна на НАП превеждането на средствата 
за ДЗПО към универсалните пенсионни фондове, да се начислява и заплаща на осигурените лица законната лихва върху 
забавените суми.„Основният аргумент, изтъкнат на заседанието беше, че средният осигурителен доход е резултативна 
статистическа величина, която зависи от други показатели.“ Николай Николов. 
Относно предложението на КНСБ, да се даде право на лицето, при определянето на индивидуалния коефициент, да 
избере дали да се включат 3-те най-добри години преди 1997 г Николов коментира така „Направи се опит да се постигне 
максимално съгласие по предложението на КНСБ – бъдещият пенсионер да избира дали при изчисляването на 
индивидуалния коефициент при пенсиониране да се включат трите най-добри от последните 15 години преди 1 януари 
1997 г. Според експертите на КНСБ, задължителното посочване на трите години преди 1997 г. създава затруднения на 
бъдещия пенсионер - като например при доказване на стажа. Според данни на НОИ, при отпадане на това изискване ще 
се повишат пенсиите на 33% на хората, които ще придобият правото на пенсия, което може да доведе до по-високи 
разходи на НОИ между 5 и 6 милиона лева годишно.“ 
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√ Калфин нито подкрепя, нито възразява срещу данъка за работещите пенсионери 
Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин все още няма категорично мнение дали да има 10% ДАНЪК ВЪРХУ 
ПЕНСИИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ. Предложението беше представено от АИКБ по време на вчерашната редовна 
седмична среща в социалното министерство относно пенсионната реформа 
Решенията в България са били различни. Някой път пенсионерите не са имали възможност да взимат пенсия тогава, 
когато работят, друг път са имали допълнително облагане и ограничения в заплатата, коментира Калфин пред БНР. 
Има едно решение на Конституционния съд отпреди няколко години, така че всичките тези неща трябва да се вземат 
предвид. Съгласен съм, че темата трябва да се обсъди, не мисля, че трябва да се отхвърля на първо време, но не мисля, 
че хората с ниски доходи трябва да бъдат така облагани. Става въпрос за случаи, в които някой взима около минималната 
пенсия и работи - надали това би трябвало да бъде ограничавано. В същото време тогава, когато търсим възможности за 
отваряне на работни места, облагането на пенсията има и положителен ефект, заяви Калфин. 
Той допълни, че предложението му от 2017 година да не се увеличава вноската за втора пенсия с 2 на сто цели да се 
стабилизира общественият стълб на осигурителната система. 
"Това, което аз предлагам, вместо наведнъж два процента да бъде повече, но за по-дълъг период от време и при 
разбира се възможността за преместване на партидите, дали в НОИ или в универсалните фондове, там вече можем да 
говорим къде точно да бъде насочена тази допълнителна вноска. Просто един допълнителен вариант,  който слагам на 
масата, защото вече мисля, че по-голямата част от темите се изчерпват и трябва да започнем да сглобяваме решения от 
всички възможни параметри", заяви още Калфин. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Народното събрание продължава обсъждането на заема от 16 млрд. лева 
Народното събрание ще продължи обсъждането на ратификацията за 16 млрд. лева. Вчера депутатите влязоха в спор 
именно по този въпрос, а финансовият министър Владислав Горанов проведе срещи с коалиционните партньори. На този 
етап подкрепа за ратификацията са изразили само от Реформаторския блок. 
Очаква се да бъде обсъдено и създаването на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 
енергетиката в Република България към 31 януари 2015 година, а предложението е внесено от депутата от АБВ Кирил 
Цочев и група. 
При гласуване на тези две точки, на първо четене ще бъде гледан и Законопроектът за енергийната ефективност, внесен 
от Министерски съвет. 
 
√ Близо 4, 3 млн. българи се осигуряват в пенсионните фондове 
Към 31 декември 2014 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, 
професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - достига 4 290 898 души, съобщи Комисията за 
финансов надзор. 
В официалното съобщение на ведомството се посочва, че това е ръст на годишна база в размер на 2.45 на сто. 
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на 2014 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 
164 549 000 лева. В сравнение с края на 2013 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст 19.91 на сто, се 
посочва съобщението от КФН. 
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2014 г. възлизат на 148 303 000 лв., което представлява 
увеличение с 13.97 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. 
Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2014 г. е в размер на 41 050 000 лева. 
 
√ Фирмите - без график за отпуски 
Фирмите да не са задължени да правят график за годишните и месечните отпуски. Това реши с пълно единодушие 
икономическата комисия. 
Депутатите подкрепиха на първо четене промени в Кодекса на труда, внесени от председателя на комисията Петър 
Кънев. 
Положителни становища дадоха министерствата на икономиката и на социалната политика. Против предложенията 
остават само синдикатите. ГЕРБ и ДПС не само подкрепиха проекта, но обещаха да внесат свои предложения за промени 
между двете четения. Затова срокът бе удължен на 14 дни. 
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По данни на НСИ от 370 хил. фирми около 350 000 са микрофирми, в които работят около 600 000 души. Те са гръбнакът 
на малкия семеен бизнес със своите средно 1,8 човека персонал. Според шефа на комисията Петър Кънев било пълен 
абасурд те да бъдат товарени с бумащина със същите изисквания, каквито имало за големите компании. 
Депутатите одобриха също предложението всеки работодател да може по свое решение да пенсионира служител, когато 
той има необходимите възраст и стаж. Според Петър Кънев с тази поправка да се реши сериозен проблем на училищата 
и университетите, в които работят много хора, навършили пенсионна възраст. 
Бързо въвеждане на електронна трудова книжка предвиждат още гласуваните вчера от икономическата комисия 
поправки. 
 
Вестник Труд 
 
√ Електронни винетки сменят хартиените  
Хартиените винетки ще станат електронни и ще се плащат за изминати километри вместо за период от време, а тол такси 
ще се плащат само за пътища, построени със средства на частен ивнеститор. Това обясниха регионалният министър 
Лиляна Павлова и шефът на пътната агенция Лазар Лазаров. 
Е-винетките могат да бъдат въведени най-рано през 2017 г. Според подписан през миналия петък договор със Световната 
банка до края на тази година финансовата институция трябва да изготви проект за промяна на сегашната система за 
плащане, като предложи на кабинета няколко варианта. Според министър Павлова един от вариантите е е-винетката да 
бъде въведена през 2020 г., когато бъде готов магистралният пръстен на страната. 
„Възможно е пътната такса да бъде около 10 стотинки на километър за леките коли, но може и да е около 1 стотинка“, 
заяви Павлова, визирайки пътните такси, които ще заменят сегашните винетки. Лазаров уточни, че Световната банка 
трябва да изчисли колко километра пътува средно годишно българинът с леката си кола и оттам да се разбере каква да е 
основната такса. 
„Ако излезе, че кара по 10 000 км годишно извън населените места, сегашната годишна винетка от 67 лв. ще се раздели 
на 10 000 и оттам ще получим размера на таксата“, обясни Лазаров. Не е ясно обаче по каква точно методика Световната 
банка ще изчисли колко средно пътува българинът. 
При въвеждането на е-винетки всяко превозно средство ще трябва да се снабди с GPS приемник, който да отчита с 
голяма точност изминатите километри извън градовете. По думите на Лазаров това е единият вариант. Начинът за 
отчитане и плащане ще бъде решен до края на годината, като според Лиляна Павлова е твърде вероятно изминатите 
километри да се плащат с есемеси, както се плаща паркингът в големите градове. 
Извън електронните винетки тол такси ще се въведат за пътища и съоръжения, изградени на принципа на публично-
частното партньорство. „Ако намерим инвеститор, който да построи магистрала „Черно море“ между Бургас и Варна, той 
ще събира тол такси за това съоръжение и те ще зависят от направената от него инвестиция“, даде пример Павлова. 
Същото важи и за изграждането на тунел, виадукт, част от магистрала или друго важно пътно съоръжение. Тол такси за 
вече построени магистрали няма да се събират. 
Другият основен принцип ще бъде повече да плащат по-тежките превозни средства, които увреждат повече пътищата. 
Тол таксите и е-винетките за тирове например ще бъдат многократно по-големи от тези за леките коли. Освен това е-
винетките може да се въведат поетапно, като се започне първо от тировете и леките коли се оставят накрая. 
 
√ България няма да участва в ЕКСПО 2015 в Милано, забавили подготовката  
Правителството отмени Решение №83 от 14 февруари 2014 г. за участие на България в световното изложение ЕКСПО 2015 
в Милано, Италия, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 
Причина за това е изключителното забавяне през миналата година на подготовката. Сроковете, изисквани за различните 
процедури съгласно Закона за обществените поръчки, не позволяват успешното им провеждане до началото на 
изложението. 
Доколкото изразходването на бюджетни средства от държавните институции е подчинено на българското и 
европейското законодателство в областта на обществените поръчки, за да се осигури конкуренция на пазара на услуги, 
доставки и строителство, българската страна не може да си позволи нарушение на правилата на свободния пазар с 
предоставяне на необосновано предимство на определен изпълнител, се посочва в правителственото съобщение. 
Участието на България форума щеше да даде възможност да представим земеделска продукция и постижения в областта 
на науката и иновациите. 
Форумът „Експо Милано 2015" ще се проведе от 1 май до 31 октомври 2015 г. под мотото „Да изхраним планетата, 
енергия за живот" и до момента участие в него са потвърдили над 150 държави. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Производителите на плодове и зеленчуци ще получат 35 млн. лв. субсидии 
Средствата се отпускат за качествено производство 
За трета поредна година производителите на 10 вида плодове и зеленчуци ще получат средства за качество от 
националния бюджет. През тази година сумата е най-високата досега - 35.2 млн. лв., като от сряда фонд "Земеделие" е 
започнал да превежда субсидиите. Средствата ще отидат при над 2 хил. производители, които са кандидатствали по 
схемата и са получили сертификация на продукцията си, става ясно от информация на фонда. 
Финансиране от държавния бюджет 
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В предходните две години, когато също имаше подобно финансиране, средствата бяха по 15 млн. лв. Парите се отпускат 
само за качествено производство, като кандидатите трябва да получат сертификати от агенцията по храните за 
продукцията си. Финансирането важи за 10 вида плодове и зеленчуци, сред които домати, краставици, пипер, ябълки, 
череши, праскови и др. Субсидията за един тон продукция е 160.38 лв. (82 евро), става ясно от заповед на земеделския 
министър Десислава Танева, която беше публикувана във вторник на сайта на агроминистерството. 
Повече кандидати 
От данните на фонд "Земеделие" за тазгодишната кампания се вижда, че има драстичен ръст на одобрените за 
финансиране. В следващите дни средствата ще бъдат преведени на над 2 хил. фирми от сектора, което е сериозно 
увеличение спрямо миналата година, когато кандидатите бяха около 1500. За сравнение - по време на първата кампания 
финансиране са получили малко над 400 компании. 
Според информацията от фонд "Земеделие" през тази година ще бъдат подпомогнати производството на близо 220 хил. 
тона продукция. Около три четвърти от получателите на субсидии са производители на череши, праскови и полски пипер. 
Миналата година обаче беше лоша за сектора заради дъждовете и градушките, които нанесоха сериозни поражения 
върху земеделската продукция. 
В новия програмен период за производителите на плодове и зеленчуци се предвижда финансиране и от европейските 
фондове. Определеното годишно подпомагане до 2020 г. е за 39.7 млн. евро. В последните месеци браншовите 
организации от сектора на няколко пъти изразяваха несъгласието си с агроминистерството заради предложената сума, 
тъй като тя представлява 30% от парите по схемите за т.нар. специфично подпомагане. Останалите 70% са предвидените 
за животновъдството, като производителите на плодове и зеленчуци настояват средствата да бъдат разпределени 
поравно между двата сектора. 
 
√ Банката за развитие ще рефинансира дружества с лоши кредити 
След като миналата година банката щедро кредитира свързани с Делян Пеевски компании, вече ще има лимит на 
заемите към един клиент или група 
Българската банка за развитие (ББР) ще рефинансира дружества с лоши кредити. За целта е променен уставът й, а 
инициативата е на финансовото министерство в качеството му на мажоритарен собственик. Обяснението е, че така 
държавната банка ще помага на бизнеси, за които има шанс да бъдат оздравени и по този начин ще се запазят работни 
места и производствен потенциал. Рискът е, че опцията може да се ползва за "спасяване" на близки до ръководството и 
управляващите бизнесмени, а също така и да се подкрепят през задния вход конкретни банки, като им се изкупят лошите 
портфейли. И това ще става реално с пари на данъкоплатците и без информация защо и как се подбират компаниите, 
защото тя ще е скрита удобно зад банковата тайна. 
Извън това спорно решение в устава е направена вярна стъпка в посока ББР да се върне към замисъла си - да насърчава 
малкия и средния бизнес. Свит е лимитът на кредитите, които могат да бъдат отпуснати на едно лице или икономическа 
група, като ограничението е до 10% от собствения капитал на банката, или до 67 млн. лв.  Но това е занапред. 
Концентрацията вече е факт за един. През август миналата година "Водстрой 98" взе от ББР кредит за 46 млн. лв., през 
пролетта банката рефинансира около 30 млн. лв. задължения на "Булгартабак холдинг", а през 2013 и 2014 г. ББР 
финансира с над 8 млн. лв. покупката на две мандри от "Лодис инвест". Все свързвани с депутата Делян Пеевски 
компании. 
Лоши за другите, добри за ББР 
Извънредното общо събрание, на което е променен уставът на банката, е проведено на 26 януари, а измененията са 
подкрепени единодушно от гласувалите акционери - държавата с 99.9999% от капитала и Банка ДСК с останалите 
0.0001%. Възможността за подпомагане на дружества с проблемни кредити се дава с промяна в текста, който досега не 
допускаше да се работи с такъв тип клиенти. Вместо него в устава вече е записано, че "банката може да финансира или 
рефинансира дружества със задължения, класифицирани в кредитния регистър на БНБ в групи "Необслужвани" или 
"Загуба" към момента на кандидатстване за кредит от ББР само след предварително разрешение от надзорния съвет". 
Според регистъра на централната банка необслужвани кредити са тези, които се приемат за несъбираеми, с натрупани 
просрочия от над 90 дни. 
Такъв тип финансиране ще се предоставя по-скоро по изключение, и то след двойно одобрение от управителния и 
надзорния съвет, обясниха от ББР пред "Капитал". Промяната е съгласувана с БНБ, става ясно от вписванe в Търговския 
регистър след проведено в края на януари извънредно общо събрание на акционерите на ББР. 
Според Ангел Геков, който е председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ББР, целта на тази промяна 
не е да се прехвърлят проблемни кредити от търговските към държавната банка, като нивото им не е тревожно. Дали 
обаче официално оповестените около 24% лоши и преструктурирани кредити са малко е спорно, още повече че те не са 
равномерно разпределени. Освен това след случая с КТБ доверието в отчитаните от банките и БНБ нива е доста 
разклатено и предстои оценка на активите в цялата система. 
Няма конкретна стратегия или определен обем на финансиране, което да се предоставя по тази линия. Обяснението на 
Геков е, че последствията от финансовата криза през 2008 година са довели дотам много качествени бизнеси да се 
сдобият с лошо кредитно досие, изпадайки в просрочия например заради изгубен пазар. Това е наложило да се 
преосмисли досегашната забрана по отношение на клиенти с такава история. Подпомагането им би могло да стане чрез 
включването на ББР в банков синдикат, който да сподели риска с други кредитори. Според Геков това е и една от 
специфичните характеристики на банката за развитие, която я отличава от нормалните търговски банки. 
Без повече едри кредитополучатели 
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Друга промяна за ББР е понижаването на лимита за кредитна експозиция към едно лице или икономическа група. Досега 
за банката е важало общото законово изискване той да е до 25% от собствения капитал, но имайки предвид големината 
на капитала на ББР, е поставено ограничение от 10%. В последния годишен финансов отчет за 2013 г. собственият капитал 
на банката е 674 млн. лв., което означава, че кредитите към едно лице или група не могат да надвишават 67.4 млн. лв. От 
банката съобщиха, че към момента нямат клиент с толкова голям кредит (извън описана горе група, която явно не е 
свързана по разбиранията на ББР). 
Отделно с промяна в устава е намален размерът на експозицията, която се приема за голяма и за която е нужно 
единодушно одобрение от управителния съвет. Досега за такава се е считала експозиция, равняваща се на 15% от 
собствения капитал на банката, а вече размерът е свит до 5%. 
В момента управителният съвет на банката се състои от трима души и това са Ангел Геков, Билян Балев и Илия Кирчев, 
които са и изпълнителни директори. С последните промени числеността на ръководния орган може да се увеличи с още 
двама души до общо петима членове, като новите лица няма да имат изпълнителски функции. Все още няма яснота кои 
са лицата, които ще бъдат предложени за постовете от финансовото министерство. 
 
√ Новата мярка за модернизация на земеделските стопанства 
Ограничават се вложенията в техника, ще се насърчават колективните инвестиции 
Правителството одобри през миналата седмица актуализиран проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 
- 2020 г. като основа за преговори с Европейската комисия. Очаква се програмата да бъде одобрена от Брюксел през 
лятото, но министърът на земеделието и храните Десислава Танева многократно обяви, че прием на проекти ще има още 
в края на март по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" с бюджет 150 млн. евро, а през май по 
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители" с бюджет 35 млн. евро. за 2015 г. 
В предишния програмен период подкрепата за инвестиции в земеделски стопанства беше известната мярка 121 
"Модернизация на земеделските стопанства", която стана една от най-атрактивните за българските земеделски 
производители. 
Кой ще бъде допустим за финансиране 
Кандидати за финансиране по подмярката "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" могат да бъдат 
земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани в съответствие със Закона за подпомагане на 
земеделските производители, както и групи и признати организации на производители. Юридическите лица следва да 
докажат доход от земеделска дейност и/или доход от услуги, директно свързани със земеделска дейност и/или 
преработка на земеделска продукция, и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. 
Новото в сравнение с предходния програмен период е изискването минималният стандартен производствен обем на 
стопанството на кандидата да бъде не по-малко от 8 хил. евро. Стандартният производствен обем (СПО) е методика на 
изчисление на база дка/кв.м (глава животно, което се отглежда, и стойност от 1 единица на колко СПО се равнява). Ако 
стопанството е по-малко, то ще се подпомага в рамките на тематичната подпрограма за малки стопанства. 
Облекчени са условията за допустимост на кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди 
кандидатстването, като от тях не се изисква да доказват доход от земеделска дейност, ако проектите им са с инвестиции 
в животновъдството, сектор "плодове и зеленчуци", производство на етеричномаслени и медицински култури и 
производство на технически култури. 
Какво се финансира 
Подпомагането цели модернизиране на земеделските стопанства чрез подобряване на физическия капитал, 
нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи 
технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. 
Важно е кандидатите в първия период на прием да знаят, че разходите за напояване няма да се финансират, тъй като 
националната стратегия за отрасъл "Водоснабдяване и канализация" все още не е готова. По нея работи Световната 
банка и очакването е да бъде изготвена до месец юли. Дотогава Брюксел няма да одобрява този вид разход. 
Териториален обхват и критерии за подбор 
През този програмен период приоритет ще бъде осигурен за кандидати на територията на селските райони, 
Северозападният район и такива с природни и други ограничения. Ще се запазят приоритетите за навлизането на млади 
фермери и такива, които са получили подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства 
през първия програмен период и не са получавали подпомагане по програмата за инвестиционни дейности по двете 
специализирани мерки 121 и 4.1. 
Новото сега е приоритетът, който ще се дава за проекти с интегриран подход и за такива, които допринасят за 
насърчаване на кооперирането между производителите. 
Финансово отражение на приоритетите в подмярката 
Както и в предния програмен период, максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за целия период 
на програмата е 1.5 млн. евро. Новото е, че максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска 
техника е ограничен в рамките на 500 хил. евро. 
Колективните инвестиции са също важен приоритет. За проекти, представени от 6 до 10 земеделски производители, 
максималният размер на допустимите разходи за периода на прилагане на програмата е в рамките на 4 млн. евро, а за 
земеделска техника - 750 хил. евро. Още по-висок е максималният размер на допустимите разходи за колективни 
инвестиции, представени от над 10 души. Той става 5 млн. евро и съответно 1 млн. евро за инвестиции в земеделска 
техника. 
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Финансовата помощ, която ще получат земеделските производители, за да модернизират стопанствата си, е в размер на 
50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
Тя обаче може да се увеличи в следните случаи: 
- за проекти на млади земеделски стопани - с 10% 
- за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения - с 10 % 
- за проекти с дейности, подпомагани по линия на европейско партньорство за иновации за селскостопанска 
производителност - с 10% 
- за проекти с инвестиции в стопанства, изпълняващи ангажименти по мярка "Биологично земеделие" - с 15% 
- за интегрираните проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, 
попадащи в обхвата на две различни мерки или две подмерки, включени в програмата - с 10%. 
Отново следва да подчертаем, че особено голям приоритет получават колективните инвестиции - за проекти, 
представени от 6 до 10 земеделски производители, финансовата помощ се увеличава с 10%, а за проекти от над 10 
земеделски производители и/или групи/организации на производители - с 20%. Проектите, свързани със сливания на 
организации на производители, също получават допълнителна финансовата помощ от 10%. 
Въпреки множеството опции за увеличаване на субсидията максималното комбинирано подпомагане за един проект на 
индивидуален кандидат се ограничава до 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за 
колективни инвестиции - не повече от 90%. 
 
√ Външният дълг пропука управляващата коалиция 
Парламентът не гласува договора за пласиране на 8 млрд. евро заеми. Премиерът намекна за оставка 
Договорът, с който България поверява на четири международни банки емитирането на 16 млрд. лв. външен дълг през 
следващите три години, не бе ратифициран от Народното събрание в сряда. Формалната причина е, че времето (почти 
два часа) не достигна, за да се изчерпят дебатите. От БСП поискаха удължаване на сесията до приемането на 
законопроекта, но искането бе отхвърлено с голяма част от гласовете на управляващата коалиция. Обсъждането би  
трябвало да продължи в четвъртък, но по информация на "Капитал Daily" окончателното гласуване ще се случи 
следващата сряда, след като всички подробности бъдат съгласувани между коалиционните партньори. 
На този етап е сигурно, че депутатите на ГЕРБ, РБ и някои членове на БДЦ ще подкрепят ратификацията. Те го направиха и 
в Комисията по бюджет и финанси миналата седмица. Гласовете им обаче може да не са достатъчни, за да бъде приета 
дълговата програма на правителството. 
Проблем в управляващата коалиция 
След пенсионните проблеми от декември това е вторият по-сериозен разрив в управляващата коалиция. Партньорите на 
ГЕРБ се оплакват, че ратификацията е внесена набързо, без обсъждане. Коалиционните партньори от АБВ и Патриотичния 
фронт обявиха, че може да не подкрепят ратификацията. Премиерът Бойко Борисов от своя страна намекна за оставка, 
ако не получи необходимата подкрепа. "Да видиме, ако не приемат дълга, като не го приемат 6 милиарда до края на 
годината, ако някой ми покаже откъде да ги вземем, понеже аз не знам, ще предоставим на други тази възможност, и то 
още днес", каза той преди началото на заседанието на кабинета. 
От АБВ поставиха няколко условия, за да подкрепят договора. Едното е да се подпише споразумение само за 
падежиращите дългове през следващите три години и вместо за 8 млрд. евро договорът да е за 6 млрд. евро. По този 
начин се покриват само стари задължения в периода 2015 – 2017 г., но не се покриват дефицитите. Лидерът на партията 
Георги Първанов заяви пред журналисти, че имат и други възражения – начинът на представяне и липсата на достатъчно 
прозрачност. "Имаме много възражения по начина, по който беше представено споразумението. Буквално за часове ни 
беше сервирано едно предложение, което засяга стратегически въпроси", смята Първанов. Според него това не е 
поведение, което трябва да има между партньори в управлението. По неговите думи начинът, по който са избрани 
четирите финансови институции - Citigroup Global Markets, HSBC Bank, Societe Generale и Unicredit, е спорен. 
Против, макар и да липсва категоричност в отговорите, е и ПФ. Пред "Дневник" съпредседателят на парламентарната 
група Валери Симеонов коментира, че те не са получили достатъчно аргументи от финансовия министър Владислав 
Горанов, за да бъдат убедени. 
Неизвестният ход на ДПС 
Една от най-големите неизвестни остава решението на ДПС и начинът, по-който биха гласували. По време на 
разискванията не беше заявена ясна позиция. Такава не бе излъчена и в кулоарите на парламента, като засега отговорите 
на представителите на партията, с които "Капитал Daily" разговаря, е, че продължават обсъжданията в групата. По време 
на гласуването в бюджетната комисия представителите на ДПС се въздържаха, като депутатът Йордан Цонев заяви, че 
като цяло подкрепя идеята да има дългосрочна програма за управление на дълга, но предстои решение на групата. При 
дебатите в пленарната зала той не обяви позицията на партията си. 
Ратификацията обаче може и да мине благодарение на ДПС, без депутатите на партията да гласуват "за". Гласовете на 
ГЕРБ, Реформаторския блок и БДЦ може да се окажат достатъчни, ако депутатите на Движението за права и свободи не 
се регистрират и кворумът стане достатъчно нисък. Според Валери Симеонов вече е договорена подкрепа от ДПС. 
Объркване 
От "БСП – лява България" използват случая, за да извлекат политически дивиденти. Депутатът Румен Гечев продължава 
да настоява, че тези 16 млрд. лв. са нов заем, който ще бъде взет през 2016 и 2017 г. Според нето е нарушена 
конституцията, тъй като Министерството на финансите е сключило договор за дилърство със Citigroup Global Markets, 
HSBC Bank, Societe Generale и Unicredit на 6 февруари, без да бъде питан парламентът. Според него е непрозрачен 
изборът на тези банки, не са ясни комисионните, а заложеният таван на лихвата от 10% е необосновано висок. 
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По същество предложението на Министерството на финансите представлява дългосрочен договор за дилърство с тези 
банки, а не допълнителен заем. Според финансовия министър тази програма е от полза на държавата, тъй като 
позволява по-добро управление на дълга и удължаване на падежите на големи заеми, които сега са струпани в рамките 
на три години. "Можем всяка година да сключваме подобен агентски договор и всяка година да повдигаме въпроса дали 
държавата ще може да си покрива сметките, които е натрупала досега. А можем с подобен рамков договор да си 
гарантираме, че през следващите три години държавата ще може да покрива задълженията си", обясни Горанов. 
България има да погасява падежиращи задължения за около 6 млрд. евро през следващите три години. "Позволявам си 
да направя сравнение с Гърция, принуден от демагогията на опозицията. Държавата има натрупани дългове през 
годината и тя трябва да си ги плаща", каза министърът. Тази аргументация обаче можеше да потече доста преди 
внасянето на проекта в парламента както с партиите партньори, така и с обществото, което ще плаща. 
 
Вестник Сега 
 
√ 35 търсачи на безработни започват работа 
Първите 35 от 100 млади хора до 29 г. без работа ще бъдат назначени съвсем скоро, за да издирват и мотивират 
безработните си връстници да търсят работа. Социалният министър Ивайло Калфин съобщи, че е подписал за първите 
търсачи на работа. "Те ще са по-скоро медиатори, които познават проблемите в кварталите и ще убеждават младите 
хора", обясни министърът. По думите му на първо време ще изчака с назначаването на останалите 65 младежи, 
предвидени в националния план за заетостта. Мярката е разписана до 2017 г. Тези млади хора ще бъдат назначени на 
450 лв., като са осигурени 1.3 млн. лв. Целта е да се осигури заетост на 121 младежи в бюрата по труда и 100 младежи в 
общинските администрации. 
8000 млади българи до 29 г. ще бъдат включени в стажуване или обучение по време на работа по схемата "Младежка 
заетост", финансирана с европейски средства. Вчера кабинетът прие плана за действие за тази година по стратегията за 
учене през целия живот. Предвижда се да бъдат създадени 50 тренировъчни предприятия, които да развиват 
предприемаческите умения на децата в училище. Срокът за тази мярка е краят на годината. Очаква се 9000 ученици да 
приключат успешно практики в реални работни условия през тази година. В цялата страна 33 младежки информационно-
консултантски центъра пък ще разясняват възможностите за неформално и самостоятелно учене.  
Очаква се броят на включените в обучение неграмотни и слабограмотни българи за тази година да достигне 16 600 души, 
като най-малко 10 000 ще преминат през новосъздадените центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети 
лица. 
 
√ Университетът на третата възраст ще се финансира от еврофондовете 
За създаването на т.нар. "университет" на третата възраст ще се търсят средства от еврофондовете, обясни вчера 
просветният министър Тодор Танев. Вчера пред депутатите от просветната комисия министърът обясни, че това е само 
идея. Но също така заговори и не за един университет, а за цяла мрежа от такива структури в различни градове. Според 
Танев става дума за колежи - "надставка на средното образование", която не е развита в момента. 
На въпрос как пенсионерите ще могат да си позволят таксата, Танев обясни, че ще има такива, които не заплащат, но ще 
има и чуждестранни посетители, които ще плащат. Той очаквал интерес и от социално отговорния бизнес. С учебната част 
ще се занимава голяма колегия от психолози, медици, юристи, философи, филолози, обясни още министърът. Преди това 
ще се направи проучване за финансовата подкрепа, а после социологическо проучване, за да се установи какви интереси 
ще имат бъдещите студенти. Възрастните и младите в него ще бъдат около 50 на 50. Например историците могат да 
записват семейни, местни истории, а психолозите може да изучават поведението на възрастни в групи, разказа 
министърът. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Пенсионните фондове с доходност от 5,12% 
Пенсионните фондове постигнаха средна годишна доходност от 5,12% за последните две години, обявиха от КФН. Това е 
доста добър резултат като се има предвид, че през последните две години инфлацията е отрицателна, а лихвите по 
банковите депозити постоянно падат като средните лихви по левовите едногодишни влогове достигнаха 3,34% през 
декември. В края на 2014 г. общият брой на осигурените лица във всички пенсионни фондове е 4,29 млн., което е 
годишен ръст с 2,45%. Активите в пенсионните фондове достигат 8,164 млрд. лв. Спрямо края на 2013 г. те нарастват с 
19,91%. Общите приходи на пенсионните дружества през 2014 г. са 148,3 млн., което е ръст с 13,97%. Нетният финансов 
резултат на дружествата е 41 млн. лв. 
 
Годишна доходност на универсалните фондове (за 2013-2014 г.) 
 
1. УПФ "Доверие"  5,42% 
2. УПФ "Съгласие"  5,48% 
3. УПФ "ДСК-Родина"  5,87% 
4."ЗУПФ Алианц България" 5,25% 
5. "Ай Ен Джи УПФ"  5,92% 
6. УПФ "ЦКБ-Сила"  5,31% 
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7. "УПФ - Бъдеще"  3,74% 
8. УПФ "Топлина"  3,56% 
9. УПФ "ПОИ"   5,49% 
 
По данни на КФН 
 


