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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ Председателят на АИКБ -Васил Велев, проф. д-р Александър Томов и президентът на КНСБ - Пламен Димитров в 
Полиграф с анализ за намеренията на ГЕРБ да изтегли нов заем от 8 млрд.евро 
Експертна дискусия по топтемата на седмицата - намерението на правителството "Борисов-2" да изтегли нов заем - 
аргументи "за" и "против" 
Видеото от дискусията може да видите тук. 
 
projectmedia.bg 
 
√ АИКБ и УНСС сключиха„Рамково споразумение за сътрудничество“ 
Документът дава стъпка напред в сътрудничеството между образованието и бизнеса  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) 
сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. Документът има широк обхват и основно визира информиране на 
студентите от УНСС-София за провеждани студентски стажове от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал 
в България; обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или 
промотирани от страна на АИКБ и УНСС, съдействие от страна на УНСС и на АИКБ за провеждане на обучения в УНССна 
специалисти и служители от фирми-членки на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Представители на АИКБ и на нейни фирми-членки ще участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, 
конференции, срещи или в други прояви, организирани от УНСС, а от своя страна преподаватели и други представители 
на УНСС ще вземат участие в срещи, лекции, експертизи,консултации, статистически и други проучвания и събития, 
организираниот АИКБ.  
Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и УНСС. Всяка годинапредседателят на 
УС на АИКБ и ректорът на УНСС ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото 
споразумение. Доц. д-р Цветана Стоянова от УНСС и д-р Теодор Дечев от АИКБ са определени за оперативни 
координатори по осъществяването на Рамковото споразумение. 
 
sliven.net 
 
√ Още една стъпка напред в сътрудничеството между образованието и бизнеса 
На 25 февруари 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът за национално и 
световно стопанство (УНСС) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. Председателят на АИКБ Васил Велев и 
ректорът на УНСС проф. д.ик.н.Стати Статев подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и 
основно визира: 
- Информиране на студентите от УНСС-София за провеждани студентски стажове от фирми-членки на Асоциация на 
индустриалния капитал в България; 
- Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или 
промотирани от страна на АИКБ и УНСС; 
- Участие на представители на АИКБ и на нейни фирми-членки в презентации пред студенти, в лекции, семинари, 
конференции, срещи или в други прояви, организирани от УНСС; 
- Участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и 
други проучвания и събития, организирани от АИКБ; 
- Съдействие от страна на УНСС и на АИКБ за провеждане на обучения в УНСС на специалисти и служители от фирми-
членки на Асоциация на индустриалния капитал в България. 

http://www.bgonair.bg/video/predsedatelyat-na-aikb-vasil-velev-prof-d-r-aleksandar-tomov-i-prezidentat-na-knsb-plamen-dimitrov-v-poligraf-s-analiz-za-namereniyata-na-gerb-da-iztegli-nov-zaem-ot-8-mlrdevro
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Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и УНСС. Всяка година председателят 
на УС на АИКБ и ректорът на УНСС ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото  
споразумение. Доц. д-р Цветана Стоянова от УНСС и д-р Теодор Дечев от АИКБ са определени за оперативни 
координатори по осъществяването на Рамковото споразумение. 
И от АИКБ и от УНСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Рамковото 
споразумение, което се оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като стъпка 
напред за осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в УНСС и бизнес практиката. 
 
359news.bg 
 
√ Още една стъпка напред в сътрудничеството между образованието и бизнеса 
На 25 февруари 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът за национално и 
световно стопанство (УНСС) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. Председателят на АИКБ Васил Велев и 
ректорът на УНСС проф. д.ик.н.Стати Статев подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и 
основно визира: 
- Информиране на студентите от УНСС-София за провеждани студентски стажове от фирми-членки на Асоциация на 
индустриалния капитал в България; 
- Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или 
промотирани от страна на АИКБ и УНСС; 
- Участие на представители на АИКБ и на нейни фирми-членки в презентации пред студенти, в лекции, семинари, 
конференции, срещи или в други прояви, организирани от УНСС; 
- Участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и 
други проучвания и събития, организирани от АИКБ; 
- Съдействие от страна на УНСС и на АИКБ за провеждане на обучения в УНСС на специалисти и служители от фирми-
членки на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и УНСС. Всяка година председателят 
на УС на АИКБ и ректорът на УНСС ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото 
споразумение. Доц. д-р Цветана Стоянова от УНСС и д-р Теодор Дечев от АИКБ са определени за оперативни 
координатори по осъществяването на Рамковото споразумение. 
И от АИКБ и от УНСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Рамковото 
споразумение, което се оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като стъпка 
напред за осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в УНСС и бизнес практиката. 
 
Канал 3 
 
√ Бизнесът иска отпадането на ІІ категория труд 
Запазване на тристълбовия модел на пенсиониране, но задължително повишаване на възрастта и стажа 
Българският бизнес иска да отпадне втората категория труд. Това става ясно от писмо, подписано от ръководителите на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Втора група труд полагат работещите в големите промишлени предприятия, електроцентралите и се занимават с 
пъддръжка на мините. В тази графа са още хора като превозвачите, балетистите и цирковите артисти. 
Освен закриване на втора категория труд, от бизнеса настояват да се направят промени на условията за пенсиониране 
при първа категория труд. От там настояват да се променят критериите за риск и тежест. Друго тяхно предложение 
предвижда да се промени и редът за отпускане на инвалидна пенсия, за да няма злоупотреби и да се избегнат 
дефицитите в системата. 
Бизнесът е категорично за запазване на тристълбовия осигурителен модел. От там обаче настояват да се пристъпи 
незабавно към повишаване на възрастта за пенсиониране и тя да започне да расте до 65 г., а изискуемият стаж да бъде 
40 години за мъжете и 37 за жените. 
В писмото си работодателските организации декларират подкрепа на предложението за разграничаване на 
осигурителните плащания и социалното подпомагане. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Бизнесът иска преразглеждане на категориите труд и на условията за инвалидни пенсии 
Работодателите още настояват за увеличаване на пенсионната възраст с 6 месеца годишно 
Отменянето на II категория труд, обособяването на приходите и разходите на осигурените лица по чл. 69 от КСО 
(военнослужещи, държавни служители към МВР и ДАНС, балерини) в отделен фонд към ДОО и запазването на 
тристълбовия пенсионен модел са част от предложенията за пенсионна реформа на четирите национално представени 
работодателски организации. В писмо до вицепремиера и социалния министър Ивайло Калфин бизнесът още иска 
промяна на критериите за риск и тежест при най-тежката I категория труд, увеличаване на възрастта за пенсиониране с 6 
месеца всяка година за III категория, разграничаване на обхвата на осигурителните плащания и на тези с характер на 
социално подпомагане, както и радикална промяна на системата за отпускане на пенсиите за инвалидност. Според Васил 
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Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, ако тези искания бъдат приети, дефицитът в 
НОИ ще намалее драстично. 
Затягане на изискванията за пенсии по инвалидност 
Ръководителите на четирите работодателски организации са постигнали консенсус за въпросните 6 предложения във 
вторник вечерта, като иначе работна група ги е подготвяла от известно време насам. Бизнесът настоява да се запази 
тристълбовият модел на пенсионноосигурителната система - пенсии от НОИ, задължителното пенсионно осигуряване и 
доброволното. По отношение на точка 3, в която се иска сериозна промяна на начините на отпускане на инвалидни 
пенсии, Васил Велев коментира за "Капитал Daily", че по-конкретната идея е медицинската експертиза на 
работоспособността да премине към НОИ, както е в останалите страни в ЕС, за да се предотвратят злоупотребите. Тоест 
лекарите установяват какви са уврежданията на дадено лице, а остатъчната работоспособност да бъде преценявана от 
органите на НОИ. Велев направи сравнение, че има общо около 1 млн. инвалидни пенсии в България при 3 млн. 
работещи, докато в Полша при 1 млн. инвалидни пенсии има 14 млн. осигуряващи се лица, което е показателно за 
размерите на разхищението на средства у нас. 
Преразглеждане на категориите труд 
Освен това от бизнеса настояват възрастта за пенсиониране за III категория труд (най-масовата) да нараства с по 6 месеца 
годишно, докато достигне 65 години и за двата пола, а осигурителният стаж да се вдигне до 37 години за жените и 40 
години за мъжете. Велев коментира, че е необходимо преразглеждане на първа и втора категория, техните критерии и 
професиите, които са включени в тях. Такова преразглеждане не е имало от много години насам, а според председателя 
на АИКБ през последните десет – петнадесет години милиарди левове са били инвестирани в подобряването на 
условията за труд в предприятията. Поради това работодателите смятат, че втора категория труд, която е междинна, 
трябва да се премахне, като част от професиите в нея могат да преминат към първа категория, а останалите към трета. 
Към момента в първа категория влизат заетите в подземните рудници, мини, водолази, работещи във въздушния 
транспорт, атомната електроцентрала, в металургията, екипажи на кораби, които пренасят химични вещества и нефт, и 
др. Във втора категория са работници и инженерно-технически специалисти, заети с работа под земята (с изключение на 
тези в първа категория), работещи в различни видове цехове на химическата промишленост и енергетиката, машинисти, 
шофьори от градския транспорт и др. 
По отношение на предложението приходите и разходите за осигурените лица по чл. 69 да се отделят в отделен фонд на 
ДОО Велев каза, че така ще може да се види колко точно струват на държавата тези пенсии. Според него при отделянето 
на сумите за военни и полицаи в друг фонд дефицитът в НОИ ще намалее значително, тъй като приходите от 
осигуровките на тези лица са малко, а разходите за техните пенсии са несъразмерни спрямо приходите. Когато се види за 
какви разминавания между приноса и размера и продължителността на тези пенсии става дума, би трябвало да се 
преразгледат и те на някакъв бъдещ етап. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Бизнесът предлага втората категория труд да отпадне 
Четирите национално представителни работодателски организации предлагат да отпадне втората категория 
труд, а критериите за риск и тежест при първата да бъдат преразгледани.  
Предложението е част от общо 6 мерки за развитие на пенсионната система и за финансовата й устойчивост, по които те 
помежду си имат съгласие. 
В писмо, адресирано до вицепремиера Ивайло Калфин бизнес организациите предлагат тристълбовият модел на 
пенсионноосигурителната система да се запази. Друго предложение е да се възобнови нарастването на условията за 
осигурителен стаж и възраст при пенсиониране всяка година с по шест месеца до достигане на 65 г. за мъжете и жените и 
стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.  
Те настояват осигурителната система да се прочисти от плащания, които имат характер на социално подпомагане, а 
пенсиите на служителите в силовите ведомства да бъдат прехвърлени в отделен фонд.  
С цел ограничаване на дефицитите в общественото осигуряване и намаляване на злоупотребите бизнесът иска да се 
преразгледа и системата за отпускане на пенсии за инвалидност и при медицинската експертиза на работоспособността.  
Според работодателските организации на основата на тези базови предложения трябва да се извършат актюерски 
разчети и едва по-късно да се предприемат следващи стъпки.  
Писмото е подписано от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска 
камара, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската търговско-промишлена палата. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ 7% от българите получават инвалидни пенсии 
Близо 460 хил. души, или 7% от населението на България получава инвалидна пенсия. Това показват статистическите 
данни за миналата година на Националния осигурителен институт. 
Инвалиди са и почти 1/4 от общо 2,2 млн. пенсионери в страната. Само за последните 3 месеца на миналата година 
инвалидите са се увеличили със 7926 души, а за цялата 2014 г. - с близо 37 000. 
Най-голям е броят на инвалидните пенсии, отпуснати поради общо заболяване. Такива са над 448 хил. пенсионери 
инвалиди. Най-голяма е групата на хората с инвалидност от 50 до 70% - 155 хил. души. С присъдена неработоспособност 
70-90% са 148 хил. души. 
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10 000 са инвалидите, получаващи пенсия заради трудова злополука или професионална болест, показва статистиката на 
НОИ. От тях 18 са военни и полицаи, които са пострадали при изпълнение на службата си. 
Над 47 хил. пък са хората, при които водеща е социалната пенсия за инвалидност. 
За миналата година са били дадени над 1,3 млрд. лв. за изплащане на инвалидните пенсии при общ разход за пенсии на 
осигурителния институт от 8,1 млрд. лв. Още 41 млн. лв. са били платени на пенсионерите, инвалидизирани заради 
работата им. 
Размерът на дохода от НОИ за инвалидите е бил средно 228,05 лв. на месец. 
5,7 млрд. лв. пък е бил разходът на НОИ за пенсии за осигурителен стаж и възраст. Тук средният размер на пенсията е  
достигнал 326 лв. на месец. 
Най-високите пенсии са плащани на военни и полицаи. При тях средният размер на пенсията е бил 527,85 лв. За 
изплащането на 93-те хиляди пенсии на бивши военни и полицаи са били похарчени над 600 млн. лв. през 2014 г. 
Средно със 120 лв. е по-висока пенсията на мъжете в сравнение с жените по всички видове пенсии. Единствено при 
пенсионираните търговци и занаятчии не е така - средната пенсия на мъжете е 184 лв. месечно, а на жените 221 лв. 
Най-високата средна пенсия е за мъжете бивши военни и полицаи - 537, 44 лв. месечно. 
Средният размер на учителската пенсия е 297 лв., или с 230 лв. по-ниска от тази на униформените. 
При военните е и най-малък делът на хора, които получават минимална пенсия от 154,50 лв. - само 0,3%, или 231 души. 
За сравнение на минимална пенсия са над 255 хил. души от останалите възрастни. Те представляват 16,4% от общо 1,560 
млн. пенсионери с навършена възраст и редовен осигурителен стаж. При инвалидните пенсии минимални са близо 1/3. 
104 хил. пенсионери са починали през миналата година и изплащането на пенсиите им е прекратено, показва още 
статистиката на НОИ. 
Бизнесът иска отмяна на втора категория труд 
Втора категория труд, която позволява ранно пенсиониране, да бъде премахната, а професиите в първа категория да 
бъдат прецизирани и намалени. 
Това предлагат четирите работодателски организации - КРИБ, БСК, БТТП и АИКБ, в писмо до вицепремиера Ивайло 
Калфин. Те са изложили общо 6 предложения за пенсионна реформа. 
Ако бъде прието идеята на работодателите, тя ще засегне около 100 хил. категорийни работници. 
Военните и полицаите да се осигуряват в отделен фонд на НОИ, а не в общия “Пенсии”. 
От този нов фонд също така да им бъдат плащани и пенсиите, предлагат още работодателските организации. Подобно 
отделно осигуряване за ранно пенсиониране има за учителите. 
Възрастта за пенсия да нараства с по 6 месеца на година, докато стигне 65-годишна възраст и за двата пола, искат още 
работодателските организации. 
В момента КСО предвижда нарастване с по 4 месеца, а вицепремиерът Ивайло Калфин предлага то да е още по-плавно - 
с по 1 и 2 месеца на година съответно за мъжете и за жените. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Всяка година: Възрастта за пенсия да расте с 6 месеца 
Бизнесът настоява за бързата реформа и отпадане на "втора категория труд" 
Нарастване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъже и жени, отмяна на втора категория на труд и 
обособяване на отделен фонд за осигуровките и пенсиите на военни, полицаи и служителите на затворите. Това са част 
от общите предложения на четирите национални работодателски организации за развитие на пенсионната система. 
Предложенията са изпратени на вицепремиера Ивайло Калфин. 
Бизнесът настоява да се направят актюерски изчисления за ефекта от тези предложения. Ако те бъдат изпълнени, може 
да се окаже, че бюджетът на НОИ ще бъде балансиран, коментираха работодателите. Те предлагат нарастването на 
възрастта и стажа за трета категория да става с по 6 месеца на година до достигане на 65 години възраст за двата пола, 37 
години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете. Идеята на Калфин пък е възрастта за пенсия да е 65 години за мъжете 
през 2029-а, а за жените - през 2037 година. Да се отдели плащането на социалните пенсии от осигурителната система, а 
за полицаи и военни да се обособи нов фонд в НОИ, настоява бизнесът. Според работодателите чрез новия фонд ще се 
види колко пари се харчат за пенсиите на служителите в силовите ведомства. 
"Пенсиите, които се плащат на лицата по член 69 от КСО, не съответстват на вноските, които се правят за тях, имам 
предвид размера и продължителността на тези пенсии. Тогава ще отпаднат малко от приходите и много от разходите на 
НОИ и ще стане ясно, че всъщност бюджетът на НОИ е балансиран", коментираха от АИКБ. Идеята за отпадането на втора 
категория на труд е свързана с предложението за отпадане на всички категории заради подобряването на условия на 
труд. "Втората категория е някаква междинна. Просто трябва част от хората от тази категория на труда да минат към 
първа категория, а друга част - в трета категория. И това е още един повод да се огледат всички категорийни работници, 
защото са се променили много условията, в които работят. Компаниите са инвестирали стотици милиони за подобряване 
на условията на труд и сега ситуацията не е такава, каквато е била преди 15 години", твърдят от бизнеса. Те настояват за 
запазване на тристълбовия модел на пенсионната система и радикална промяна в отпускането на инвалидните пенсии. 
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Вестник Преса 
 
√ Бизнесът иска възрастта за пенсия да е 65 години за мъже и жени 
Работодателите настояват и за отмяна на втора категория труд и промени в критериите за риск и тежест на 
труда при първа категория на труд 
Нарастване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъже и жени, отмяна на втора категория труд и промени в 
критериите за риск и тежест на труда при първа категория на труд, са част от предложенията за развитие на пенсионната 
система, изпратени от четирите национални работодателски организации до вицепремиера Ивайло Калфин, предаде 
Дарик. 
Бизнесът предлага нарастването на възрастта и стажа за трета категория да става с по 6 месеца на година до достигане на 
65 години възраст за двата пола и 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете. 
Организациите настояват за запазване на тристълбовия модел на пенсионната система и радикална промяна в 
отпускането на инвалидните пенсии. 
Сред предложенията е отделянето на социалните пенсии от осигурителната система и обособяването на отделен фонд за 
приходите и разходите от осигуряването на военни, полицаи, следователи и служители на затворите. 
На основата на тези базови предложения да се направят актюерски изчисления и да се предприемат нужните стъпки, 
призовават работодателските организации в писмото си до вицепремиера Калфин. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Бизнесът поиска възрастта за пенсия да се увеличи до 65 години за мъжете и жените 
Възрастта и стажа за трета категория да се увеличава с по 6 месеца на година до достигане на 65-годишна възраст за 
двата пола, 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете. За това настояват национално представителните 
работодателски организации в писмо до министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 
Те искат да се запази тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система, да се отделят социалните пенсии от 
системата и да се обособи отделен фонд за приходите и разходите от осигуряването на военни, полицаи, следователи и 
служители на затворите. "На основата на тези базови предложения да се направят актюерски изчисления и да се 
предприемат нужните стъпки", призовават работодателите. 
Писмото е подписано от ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ). 
 
Investor.bg 
 
√ Работодателите предлагат пенсионната възраст да расте с по 6 месеца годишно 
Организациите настояват и за отмяна на втора категория труд в предложенията си до социалния министър  
Четирите национално представителни работодателски организации изпратиха до вицепремиера и социален министър 
Ивайло Калфин предложенията си за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система. 
Предложенията бяха очаквани от Калфин, който преди дни заяви, че те ще бъдат взети под внимание и обсъдени на 
Съвета по пенсионната реформа към Министерството на труда и социалната политика. 
Идеите на работодателите, изпратени до медиите, включват запазване на тристълбовия модел на пенсионно 
осигурителната система. 
По отношение на пенсионната възраст работодателите предлагат нарастване с по-голяма стъпка - с по 6 месеца годишно 
на възрастта за пенсиониране на трета категория труд за двата пола до навършване на 65 години. Предлагат и 
нарастване на осигурителния стаж до 37 години за жените и 40 години за мъжете. 
Бизнес организациите искат и отмяна на втора категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при 
първа категория труд. 
Те се обявяват за радикална промяна на системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност, за да се 
предотвратят злоупотребите и така да се ограничи дефицитът в Държавното обществено осигуряване (ДОО). 
Сред предложенията си и разграничение между характера и обхвата на осигурителните плащания и на тези, които имат 
характер на социално подпомагане, както и приходите и разходите на осигурените по чл. 69 от КСО (балерина, балетист 
или танцьор в културни организации) да се обособят в отделен фонд на ДОО. 
 
dariknews.bg 
 
√ Бизнесът иска възрастта за пенсия за трета категория да расте с 6 месеца на година 
Нарастване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъже и жени, отмяна на втора категория на труд и 
обособяване на отделен фонд за осигуровките и пенсиите на военни, полицаи и служителите на затворите - това са част 
от общите предложения на четирите национални работодателски организации за развитие на пенсионната система. 
Предложенията са изпратени на вицепремиера Ивайло Калфин. 
Бизнесът настоява да се направят актюерски изчисления за ефекта от тези предложения. Ако те бъдат изпълнени, може 
да се окаже, че бюджетът на НОИ ще бъде балансиран, коментира пред Дарик Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
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Работодателите предлагат нарастването на възрастта и стажа за трета категория да става с по 6 месеца на година до 
достигане на 65 години възраст за двата пола, 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете. 
Да се отдели плащането на социалните пенсии от осигурителната система, а за полицаи и военни да се обособи нов фонд 
в НОИ, настоява бизнесът. Според Васил Велев чрез новия фонд ще се види колко пари се харчат за пенсиите на 
служителите в силовите ведомства. 
„Пенсиите, които се плащат на лицата по член 69 от КСО не съответстват на вноските, които се правят за тях, имам 
предвид размера и продължителността на тези пенсии. Тогава ще отпаднат малко от приходите и много от разходите на 
НОИ и ще стане ясно, че всъщност бюджетът на НОИ е балансиран", коментира председателят на АИКБ. 
Идеята за отпадането на втора категория на труд е свързана с предложението за отпадане на всички категории, заради 
подобряването на условия на труд. „Втората категория е някаква междинна. Просто трябва част от хората от тази 
категория на труда да минат към първа категория, а друга част - в трета категория. И това е още един повод да се огледат 
всички категорийни работници, защото са се променили много условията, в които работят. Компаниите са инвестирали 
стотици милиони за подобряване на условията на труд и сега ситуацията не е такава, каквато е била преди 15 години", 
каза Велев. 
Бизнесът настоява за запазване на тристълбовия модел на пенсионната система и радикална промяна в отпускането на 
инвалидните пенсии. 
 
mediapool.bg 
 
√ Работодатели предлагат възрастта за пенсия да расте с по 6 месеца 
Възрастта за пенсиониране на мъжете и жените от масовата трета категория труд да расте с по 6 месеца на 
година до достигане на 65-годишна възраст, а стажът за пенсия да стане 37 г. за дамите и 40 години за мъжете. 
Това предлагат четирите национално представен работодателски организации - Българската стопанска камара, 
Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Българската търговско-
промишлена палата в писмо до вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин. В него те дават своите 
предложения за промени в пенсионния модел. Реформата в сектора се обсъжда от началото на годината и концепцията 
за нея трябва да е готова до края на март. 
Те предлагат още да се отмени втората категория труд, която дава право на по-ранно пенсиониране и да се променят 
критериите за риск и тежест на труда при най-рисковата първа категория труд. 
Сред идеите на работодателите е средствата, които постъпват от осигуровките на военни и полицаи да се отделят в 
отделен фонд на държавното осигуряване. Пенсиите на тези категории, които също се пенсионират по-рано да се 
изплащат само от този фонд, искат работодателите. 
Организациите предлагат да се направи радикална промяна на системата за отпускане и определяне на пенсии за 
инвалидност, за да се предотвратят злоупотреби и източване на средствата от Националния осигурителен институт (НОИ). 
по този начин според тях трябва да се намалят дефицитите в общественото осигуряване. Бизнесорганизациите искат още 
разграничаване на осигурителните плащания от тези, които имат характер на социално подпомагане. 
Работодателите декларират и желание за запазване на тристълбовия пенсионен модел, който включва задължително 
осигуряване в НОИ, задължително допълнително осигуряване в частен фонд и доброволно отново в частен фонд. 
 
cross.bg 
 
√ Работодателите с консенсусни предложения по пенсионната реформа 
За запазване на тристълбовия модел на пенсионно осигурителната система се обявиха национално представителните 
работодателски организации със съвместно писмо до вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин. 
В писмото, подписано от ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) се декларира подкрепа на предложението за разграничаване на осигурителните 
плащания и социалното подпомагане. На тази основа- осигурителната система трябва окончателно и до край да се 
„почисти", категорични са работодателите. Те предлагат и основни консенсусни предложения за развитие на 
пенсионната система за финансова устойчивост, намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите. 
 
novinar.bg 
 
√ Работодателите поискаха отмяна на втора категория труд 
Отмяна на втора категория труд поискаха от работодателските организации. 
В тази категория попадат хора с тежки и рискови професии като стоманолеяри и ръководител на рудници, които имат 
право да се пенсионират по-рано. 
Четирите национално представителни „шапки“ на бизнеса са поискали още от вицепремиера Ивайло Калфин да има и 
промени в критериите за риск и тежест на труда при първа категория на труд. Те настояха да има и нарастване на 
възрастта за пенсиониране до 65 години и за мъжете, и за жените. 
Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, Търговската палата и Конфедерацията на 
работодателите са подписали документ, с който предлагат на Калфин 6 точки за развитие на пенсионната система. 
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Вицепремиерът наскоро лансира идея възрастта за пенсия да стане 65 години за мъжете през 2029 г., а за жените - през 
2037 г. 
Работодателите предложиха по-бързо да се стигне до този момент и нарастването на възрастта и стажа за трета 
категория да става с по 6 месеца на година до достигане на 65 години възраст за двата пола и 37 години стаж за жените и 
40 години стаж за мъжете. 
Организациите настояват за запазване на тристълбовия модел на пенсионната система и радикална промяна в 
отпускането на инвалидните пенсии, за да се спрат измамите с тях. 
Сред предложенията им е да се отделят социалните пенсии от осигурителната система, както и да се направи отделен 
фонд от осигуряването на военни, полицаи, следователи и служители на затворите. Работодателите поискаха тези стъпки 
да предхождат всичко останало в пенсионната реформа. 
 
forumnews.bg  
 
√ В писмо до социалния министър Ивайло Калфин: Бизнесът иска възрастта за пенсия да расте с по 6 месеца на година 
Бизнесът предлага нарастването на възрастта за пенсия да продължи до достигане на 65 години възраст за двата 
пола и 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете 
Възрастта за пенсия да се вдига с по 6 месеца всяка година. Това предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в писмо до министъра на труд и социалната политика Ивайло 
Калфин. 
Бизнесът предлага нарастването на възрастта за пенсия да продължи до достигане на 65 години възраст за двата пола и 
37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете. 
Идеята на Калфин: Възрастта за пенсия да е 65 години за мъжете през 2029 г., а за жените – през 2037 г. 
Работодателите настояват още за нарастване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъже и жени, отмяна на 
втора категория труд и промени в критериите за риск и тежест на труда при първа категория на труд. 
Организациите настояват за запазване на тристълбовия модел на пенсионната система и радикална промяна в 
отпускането на инвалидните пенсии. 
Сред предложенията е отделянето на социалните пенсии от осигурителната система и обособяването на отделен фонд за 
приходите и разходите от осигуряването на военни, полицаи, следователи и служители на затворите. 
На основата на тези базови предложения да се направят актюерски изчисления и да се предприемат нужните стъпки, 
призовават работодателските организации в писмото си до вицепремиера Калфин. 
 
fakti.bg 
 
√ Бизнесът подкрепи трите стълба на пенсионната система 
За запазване на тристълбовия модел на пенсионно осигурителната система се обявиха национално представителните 
работодателски организации със съвместно писмо до вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин. 
В писмото, подписано от ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) се декларира подкрепа на предложението за разграничаване на осигурителните 
плащания и социалното подпомагане. 
На тази основа осигурителната система трябва окончателно и до край да се „почисти“, категорични са работодателите. 
Те предлагат и основни консенсусни предложения за развитие на пенсионната система за финансова устойчивост, 
намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите. 
Възрастта и стажа за трета категория да се увеличава с по 6 месеца на година до достигане на 65-годишна възраст за 
двата пола, 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете. За това настояват национално представителните 
работодателски организации в писмо до министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 
Те искат да се запази тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система, да се отделят социалните пенсии от 
системата и да се обособи отделен фонд за приходите и разходите от осигуряването на военни, полицаи, следователи и 
служители на затворите. "На основата на тези базови предложения да се направят актюерски изчисления и да се 
предприемат нужните стъпки", призовават работодателите. 
Идеята за отпадането на втора категория на труд е свързана с предложението за отпадане на всички категории, заради 
подобряването на условия на труд. 
Втората категория е някаква междинна. Просто трябва част от хората от тази категория на труда да минат към първа 
категория, а друга част - в трета категория. И това е още един повод да се огледат всички категорийни работници, защото 
са се променили много условията, в които работят. Компаниите са инвестирали стотици милиони за подобряване на 
условията на труд и сега ситуацията не е такава, каквато е била преди 15 години. 
 
3e-news.net 
 
√ Работодателите настояват да се запази тристълбовият пенсионен модел 
Работодателите настояват за запазване на съществуващия тристълбов пенсионен модел. Предложенията им са изложени 
в съвместно писмо до вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин, подписано от ръководствата на Асоциацията 
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на индустриалния капитал, на Българската стопанска камара и Търговско-промишлената палата и на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България. 
В него се декларира подкрепа на предложението за разграничаване на осигурителните плащания и социалното 
подпомагане. Осигурителната система трябва окончателно и докрай да се почисти от тежестите върху нея, категорични 
са работодателите. 
Те предлагат и основни консенсусни мерки за развитието на пенсионната система за финансова устойчивост и 
намаляване на злоупотребите, както и за адекватен размер на пенсиите. Сред тях са отмяна на втора категория труд и 
промяна на критериите за риск и тежест на труда при първа категория, нарастване с по шест месеца годишно на 
възрастта за пенсиониране за трета категория труд за двата пола до 65 години и на осигурителния стаж до 37 години за 
жените и до 40 години за мъжете. 
Друга мярка е радикална промяна в системата за отпускане на пенсиите за инвалидност, за да бъдат предотвратени 
злоупотребите и дефицита на средствата във фондовете на общественото осигуряване. 
 
vsichkinovini.com 
 
√ Бизнесът подкрепи трите стълба на пенсионната система 
За запазване на тристълбовия модел на пенсионно осигурителната система се обявиха национално представителните 
работодателски организации със съвместно писмо до вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин. 
В писмото, подписано от ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) се декларира подкрепа на предложението за разграничаване на осигурителните 
плащания и социалното подпомагане. 
На тази основа осигурителната система трябва окончателно и до край да се „почисти“, категорични са работодателите. 
Те предлагат и основни консенсусни предложения за развитие на пенсионната система за финансова устойчивост, 
намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Лукарски: Подготвя се нов закон за обществените поръчки 
„Законът за обществените поръчки е може би най-често променяният и това създава усещане за нестабилност. Надявам 
се да сме готови с изцяло нов закон през втората половина на 2015 г., който да не бъде променян повече“. Това заяви 
министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с представители на Австрийския бизнес кръг в България, които 
поставиха въпроси, свързани с недостатъците на сега действащия закон, цитиран от пресцентъра на ведомството. 
„Вече е сформирана междуведомствена група под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев и се работи по 
изготвянето на проекта на закона. „Отворени сме за конструктивни предложения от ваша страна, така че новият закон да 
е наистина устойчив“, допълни министър Лукарски. Той подчерта, че въвеждането на електронни поръчки е сред 
основните приоритети на Министерство на икономиката и е една от мерките, които ще доведат до преодоляване на 
корупцията и значително повишаване доверието на чуждестранните компании в България. 
На срещата министърът представи основните насоки, в които ще работи Министерство на икономиката, така че да се 
създадат възможности за реализиране на пълния потенциал в двустранните търговско-икономически и инвестиционни 
отношения на България, както с Австрия, така и с други водещи партньори. Той посочи, че в момента България се намира 
в благоприятно положение, тъй като нестабилната ситуация в Гърция създава предпоставки за пренасочване на 
инвестиции към страната ни. Министър Лукарски подчерта, че за повишаване на инвестиционния интерес към България е 
необходимо да бъдат проведени сериозни реформи. На първо място той постави съдебната реформа. На второ място 
според министъра е намаляването на административната тежест и въвеждането на електронно управление. Той изрази 
своята надежда още през 2015 г. да има сериозен напредък на работата по електронно правителство, като ще се ползва и 
опита на Австрия, която е лидер в ЕС в това отношение. 
На срещата представители на австрийския бизнес повдигнаха въпроса за възможностите, които се създават по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ през новия програмен период. Министър Лукарски посочи, 
че големите компании ще могат да участват в процедурите по приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и в 
мерките за енергийна ефективност, които са част по приоритетна ос 3. Общият бюджет на оперативната програма е 1,39 
млрд. евро, а първата процедура се очаква да стартира през март т.г. 
Въвеждането на дуалната форма на обучение също бе сред повдигнатите теми от страна на австрийските компании. Те 
изразиха своето безпокойство от липсата на квалифицирани кадри, особено в сектори като търговия и 
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металообработване. В тази връзка министър Лукарски сподели, че тези притеснения са изразявани многократно и от 
работодателските организации и българския бизнес. По негово мнение е необходимо да бъдат направени 
законодателно промени, които да регламентират въвеждането на дуалната система, като изрази своята надежда това да 
се случи до края на годината. 
Министър Лукарски увери участващите, че за него е от изключително значение да се поддържа отворена и конструктивна 
дискусия с представителите на чуждестранни компании в България. С цел избягване на административните проблеми, 
които често възпрепятстват тези инвеститори той заяви, че е на разположение заедно с екипа си и с изпълнителния 
директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев да оказва персонално съдействие за привличането на нови 
инвестиции и разширяване на вече съществуващите. На срещата стана ясно, че през тази година се очаква и нова 
австрийска инвестиция в размер на 120 млн. евро. 
 
√ НАП: Данъчни започват проверки на фризьори и козметици 
НАП започва цялостна кампания за намаляване на риска от неотчитане на обороти и неплащането на данъци и 
осигурителни вноски от фризьори, козметици, маникюристи и др., работещи в сферата на красотата и здравето, 
съобщиха от пресцентъра на приходната агенция. 
Освен контролните мерки и наблюдения на работата на фризьорите, кампанията предвижда изпращането на 
информационни материали до рисковите лица, така че те да могат да поправят поведението си, преди НАП да подложи 
бизнеса им на проверка. 
Анализ на сектора на здравето и красота за периода 2008-2013 г. показва, че рискът от неотчитане на приходи от 
фризьори, козметици маникюристи и други, предоставящи услуги в сферата за красота и здраве, се проявява средно в 
82% от случаите. Данъчните отчитат още, че през 2013 г., заради свързването на касовите апарати с НАП, има спад с 
около 4% на този показател. Данните на агенцията сочат още, че щетата за бюджета от неплащане на преки и косвени 
данъци от фризьори и козметици на година средно възлиза на 15,2 млн. лв., а от осигурителни вноски - на 10,1 млн. лв. 
Кампанията на данъчните предвижда контролни мерки чрез наблюдения, проверки и ревизии да бъдат предприети към 
200 обекта на лица от бранша в цялата страна. Освен това, част от работещите в сферата, при които се наблюдава 
известна степен на отклонение при деклариране на годишните обороти и печалби, ще бъдат предупредени от НАП чрез 
е-писмо. 
От НАП напомнят, че срещу всяка заплатена услуга, законът изисква издаването на документ. Сигнали за неиздаване на 
платежен документ от фризьори, козметици, маникюристи и др., гражданите могат да подават на телефон 0700 18 700, 
уточняват от агенцията. 
 
√ НАП: Ведомствените бензиностанции декларират наличните си съдове до 9 март 
До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС) трябва да 
подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които 
разполагат. Това гласят промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез 
фискални устройства, които влизат в сила от днес, съобщиха от пресцентъра на НАП. 
Според новите изисквания, задължените лица трябва да изпратят данните по електронен път, подписани с електронен 
подпис, чрез Портала за е-услуги на приходната агенция. Услугата вече е достъпна на адрес www.nap.bg. Собствениците 
на бензиностанциите трябва да подадат данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които 
разполагат, обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен 
номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата година и др. данни. 
Търговията с горива беше идентифицирана като един от най-рисковите браншове от фискална гледна точка още преди 5 
години. Последователно бяха предприети законодателни и контролни мерки за намаляване на щетите за бюджета. 
Пример за това са дистанционна връзка с приходната агенция, монтирането на нивомерни системи във всеки обект за 
търговия с течни горива. През 2013 г. беше внедрена и информационна система „Контрол на горивата“, чрез която НАП и 
Агенция „Митници“ проследяват движението на течните горива на територията на страната. 
 
Вестник Труд 
 
√ Срокът за прием по промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти изтича в края на месеца 
До 28 февруари 2015 г. в министерство на земеделието и храните се приемат документи за кандидатстване по 
промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар на Европейския съюз 
и към пазара на трети страни, съобщиха от пресцентъра на министерството. Програмите се финансират със средства на 
Европейската комисия. По тях могат да кандидатстват юридически лица, които са сдружения на производители или на 
производители и търговци. 
Финансират се дейности, които са свързани с връзки с обществеността, реклама, организация на обучения, конференции 
с участието на журналисти и лекари, промоции в магазини и супермаркети, дегустации, организиране на конкурси, 
публикации в специализираната преса и интернет, участие в изложби, панаири, национални и международни 
изложения. Целта е да се улесни, както предоставянето на по-подробна информация за съответните продукти, така и 
тяхната продажба. 
Повече информация за програмите може да намерите на интернет страницата на Министерство на земеделието и 
храните, в рубриката “Актуално“. 
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√ ИПИ: Ако прехвърлим парите за втора пенсия в НОИ, ще изгубим 
Хората ще загубят от прехвърлянето на парите си за втора пенсия от частните пенсионни фондове в НОИ, съобщиха 
икономисти от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Според Петър Ганев, главен икономист на ИПИ, с прехвърлянето на парите от индивидуалните партиди хората ще загубят 
доходност за времето, в което парите им са престояли в Сребърния фонд. За 7-годишен период средната доходност на 
Сребърния фонд е 4,9%, а в частните фондове тя е 11,4 на сто. Ще бъдат загубени и направените вноски, които през този 
период ще отиват за текущо плащане на пенсии. 
Според икономиста Красен Станчев, ако промените бъдат атакувани в Конституционния съд, той ще ги отхвърли. 
Подобно беше становището на съда от 2011 г., в което се посочва, че вземането на лични средства и превръщането им в 
солидарни противоречи на конституцията. 
Промените от края на 2014 г. ще имат негативен ефект и върху НОИ, считат още от ИПИ. Според последните проучвания 3 
до 5% от хората (170 000 лица) биха прехвърлили парите си за втора пенсия. Ефектът от избора им в рамките на една 
година ще е 70 млн. лв. допълнителни средства в НОИ или около 1% от бюджета му за изплащане на пенсии. Т. е. в 
краткосрочен план ефектът върху дефицита ще бъде незначителен. В дългосрочен обаче той ще продължи да расте, 
защото пълната пенсия на тези хора ще се плаща от НОИ. В момента дефицитът във фонд „Пенсии“ на НОИ е близо 5 
млрд. лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Еврокомисията представи стратегията за енергийния съюз 
Брюксел определи стъпката като най-амбициозна в енергетиката от създаването на ЕС. 
Европейската комисия прие в сряда на седмичното си заседание стратегията за енергийния съюз. Заместник-
председателят на ЕК Марош Шефчович обяви 25 февруари за рождената дата на този съюз. Според него тази стъпка е 
най-амбициозното действие в областта на енергетиката от основаването на общоевропейската структура през 1951 г. 
Предстоят обаче години на съгласуване на позициите на националните правителства и убеждаване на европарламента. 
Идеите трябва да станат поправки в няколко европейски закона и да станат реалност след изтичането на дългосрочните 
договори, особено тези с "Газпром", някои от които продължават до 2030 г. 
Еврокомисарят обяви, че в ЕС предстоят проверки за устойчивост на електропреносните системи. Според стратегията 
двустранните енергийни договори в ЕС ще бъдат предварително съобразявани със становището на ЕК, преди да бъдат 
подписвани. 
Терминали за LNG 
Ще бъде разработена европейска стратегия за развитието на терминали за втечнен природен газ (LNG). Предстои 
постоянно разнообразяване на източниците и пътищата на енергийните доставки за ЕС, допълни Шефчович. 
По думите му достъпът до енергия е въпрос на свобода. "Трябва откъснатите национални енергийни системи да бъдат 
свързани. Насърчаваме държавите от ЕС да ограничат действията, които водят до сътресения на общия европейски 
енергиен пазар, необходима е повече прозрачност", заяви Шефчович. 
На съвместната пресконференция еврокомисарят по енергетиката и климатичните промени Мигел Канете заяви, че е 
необходимо да се изградят още два газови разпределителни центъра в ЕС - в Югоизточна Европа и в 
Средиземноморието. Той поясни, че така ще бъде достъпен газ от Азербайджан, Туркменистан през Турция, като целта е 
Южният газов коридор да заработи от  2019-2020 г. По думите му ЕС цели да разшири доставките на газ и от Алжир и 
Норвегия. 
Уроци от "Южен поток" 
Очаква се в четвъртък ЕК да обяви нови наказателни процедури в областта на енергетиката, за да може преди 
прилагането на стратегията навсякъде в ЕС третият енергиен пакет да бъде изцяло въведен в действие. "Научихме уроци 
от прекратения проект "Южен поток", заяви Шефчович. Той съобщи, че част от новата стратегия е въвеждането на повече 
прозрачност на тези споразумения и предварителното им задължително съгласуване с ЕК. Шефчович отбеляза, че ЕК ще 
държи да знае предварително договаряните цена, количества и условия за доставки на енергия. 
"В Централна и Източна Европа има дългосрочни договори за доставки, които са основна причина за високите цени на 
енергията в този регион. Преди подписването на такива договори ще бъде много полезно мнението на ЕК, това ще даде 
предимство в преговорите. Това е много сложна и чувствителна тема, но ние умеем да работим с такива данни, това би 
било от полза за бъдещите договорености", заяви Шефчович. Той отбеляза, че високите цени на енергията затрудняват 
живота на хората и дейността на предприятията. Според него в Западна Европа енергийният пазар работи добре и затова 
там не се предвиждат промени. 
 
√ Как депутатите преосмислиха дълга за няколко часа 
Вижте еволюцията в мненията на ДПС, АБВ и БДЦ за ратификацията на договора за заем 
С едно магическо изречение Владислав Горанов преобърна позициите на цели три парламентарни групи днес по 
спорната тема за тегленето на нов външен дълг. По време на дебатите в Народното събрание финансовият министър 
каза, че поема ангажимент поне 2 млрд. лв. от сумата на заема да останат неизползвани. Това "златно" изречение беше 
достатъчно ДПС, АБВ и БДЦ да "забравят" аргументите си против и да решат, че всъщност нямат проблем с 
ратификацията на договора с четирите банки. Твърдо срещу дълга останаха партньорите в организирането на протести 
БСП и "Атака", но техните гласове не бяха достатъчни, за да се блокира инициативата. 
ДПС 
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А тази сутрин депутатите се бяха събудили със съвсем различни намерения. Поне ако съдим по совалките из сутрешните 
блокове на депутати от БДЦ и нарочните пресконференции, които дадоха ДПС и АБВ вчера. 
Тогава Йордан Цонев (ДПС) беше категоричен, че парламентарната му група ще гласува против ратификацията на нов 
дълг и дори призова всички, които са против, да бъдат в зала. Приведе и три стройни аргумента от финансов, 
политически и икономически характер. Основните възражения на ДПС, посочени от Цонев, бяха, че идеята за заема се е 
появила в "дефицит на консултации между управляващите, управляващото мнозинство и опозицията" и че представлява 
"отказ от реформа". 
50-минутната реч на Владислав Горанов в парламента днес се оказа достатъчно ясна и изчерпателна, за да го убеди в 
обратното. "Ние сме удовлетворени от това, че има заявка за правене на реформи и два милиарда по-малко. Ние сме 
удовлетворени от това, че финансовата система ще търси стабилност и събиране на парите от КТБ и ще следим за 
правенето на тези реформи", заяви същият този Йордан Цонев от парламентарната трибуна, след което депутатите на 
ДПС гласуваха единодушно "за" поемането на дълг. 
АБВ 
Решаващата роля за убеждаването на парламентарната група на АБВ обаче изигра не Горанов, а министър Ивайло 
Калфин. От парламентарната трибуна той каза, че подкрепя ратификацията и знае, че така влиза в противоречие с 
позицията на АБВ. И след като намекна, че би подал оставка заради това, депутатите от АБВ гласуваха "за" нов дълг. 
А само преди седмица, в първата порция дебати, лидерът на АБВ Георги Първанов разклати стабилността на 
управляващото мнозинство с думите, че "партньорството им с ГЕРБ е в кавички" заради некоректното отношение на 
партията на Бойко Борисов. На брифинг вчера той повтори, че АБВ няма да подкрепи споразумението за нов дълг. "Ние 
сме против, защото в това, което сега ни се предлага, няма предпоставки за растеж и развитие. За разлика от други 
политически сили, АБВ влезе в този дебат конструктивно, с очакване да чуем аргументи и да бъдем убедени. Мога да 
кажа, че ние приемаме за удовлетворителни отговорите, които бяха дадени от министър Горанов относно избора на 
банките и размера на лихвата. Големият кръг въпроси са свързани с рефинансирането на старите дългове", допълни 
Първанов. "Ние сме против, защото в това, което сега ни се предлага, няма предпоставки за растеж и развитие. За 
разлика от други политически сили, АБВ влезе в този дебат конструктивно, с очакване да чуем аргументи и да бъдем 
убедени. Мога да кажа, че ние приемаме за удовлетворителни отговорите, които бяха дадени от министър Горанов 
относно избора на банките и размера на лихвата. Големият кръг въпроси са свързани с рефинансирането на старите 
дългове. Тук принципни различия между нас и останалите формации от управляващото мнозинство няма. Трябва да се 
платят тези стари задължения, но няма друг начин освен чрез вземането на друг заем", каза Георги Първанов по време 
на пресконференция. 
Явно големият кръг въпроси е бил бързо затворен, показа гласуването днес. 
БДЦ 
От Българския Демократичен център, както сега се нарича бившата вече партия на Николай Бареков, никой не е очаквал 
особена последователност. Затова помогнаха и разнопосочните й сигнали през цялото време. Така например след 
консултациите при президента вчера, зам-председателят на БДЦ Светлин Танчев заяви, че тяхната група не е против 
България да вземе заем и че "трябва да се възползваме от исторически най-ниските нива и по дефиниция на най-евтиния 
ресурс, който е възможен - заемният." Но уточни, че искат малко повече конкретика за това в какво ще се вложат. 
Днес в сутрешния блок на TV7 обаче го опроверга Любен Дилов-син. Той каза, че БДЦ няма да подкрепи дълга, защото до 
този момент няма никакъв смислен отговор нито от финансовия министър, нито от министър-председателя в какво ще 
бъде инвестирана разликата между покриването на стари задължения и големия размер на новия дълг. Депутатът 
добави, че това, че неговия колега Георги Ковачев го е подкрепил в комисия, не означава, че гласуват "за". Както видяхме 
днес - явно в крайна сметка означава. 
ПФ 
Всъщност финансовият министър Владислав Горанов удари на камък само в опита си да убеди коалиционните си 
партньори от Патриотичния фронт. Той излезе оптимист от срещата им в парламента вчера, но уточни, че не знае как ще 
гласуват формациите на Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Тази сутрин самите депутати още не бяха сигурни и 
твърдяха, че не са се разбрали все още. И после вкупом решиха да се "въздържат" от мнение. Само един гласува 
"против". 
 
Вестник Сега 
 
√ Новият дълг бе одобрен от парламента след тежки пазарлъци и голи обещания 
Заплахата на вицепремиера Калфин да подаде оставка и закъснелите разяснения на МФ "оправдаха" преобръщането 
на позицията на АБВ и ДПС 
Тригодишната програма на кабинета за поемане на 16 милиарда лева външен дълг все пак получи подкрепата на 
парламента с цената на процедурни трикове и дадени в последния момент голи обещания, с които да се оправдае 
преобръщането на позицията на АБВ и ДПС. Решаващ за подкрепата се оказа устният ангажимент, поет от финансовия 
министър Владислав Горанов, бъдещите външни заеми да са с поне 2 млрд. лева по-малко от планираното. По-ниският 
дълг не залегна в нито един документ, но успя да промени мнението на АБВ и ДПС.  
Така със 159 гласа "за" до 2017 г. България получи право да емитира на международните пазари до 16 млрд. лв. дълг, 
като ще си партнира с 4 банки -дилъри на облигациите - "Глобъл Маркетс Лимитид", Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, "Сосиете 
Женерал" и Уникредит Банк. Против ратификацията бяха само депутатите от БСП и "Атака", а от Патриотичния фронт се 
въздържаха. От самото начало ГЕРБ и РБ горещо защитаваха идеите на Горанов. По предложение на ГЕРБ договорът бе 
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гласуван и на второ четене още вчера. БСП обяви, че очаква вето от президента и че ще сезира Конституционния съд за 
начина, по който бе гласуван договорът. 
Дебатите за поемането на нов външен дълг се проточиха две седмици. Първоначално и опозицията, и партньорите на 
ГЕРБ в кабинета от АБВ и Патриотичния фронт отказаха да подкрепят предложението на Министерството на финансите 
(МФ). От АБВ считаха, че сметките на финансовото министерство за дълга са надписани с около 3 млрд. лв., и имаха 
резерви както срещу предвиденото финансиране на падежи по стари дългове в размер на 12 млрд. лв. - заради 
включени в тях вече платени суми, така и срещу заложеното финансиране на бъдещи дефицити за 2016 и 2017 г. - 4 млрд. 
лв. Сходни аргументи - за липса на достатъчно информация и скрити резерви в сметките на МФ, изрази и ДПС, което във 
вторник обяви категорично, че няма да подкрепи програмата. 
Още в началото на вчерашното заседание обаче ДПС даде знак, че е склонно да промени позицията си след 
допълнителни консултации с финансовото министерство. За отлагане на точката и нов кръг консултации настоя при 
откриване на дебатите лидерът на ДПС Лютви Местан. Той изтъкна, че е недопустимо оценките за предстоящи падежи да 
се разминават в пъти. 
До отлагане на гласуването не се стигна, но финансовият министър Владислав Горанов реши да компенсира липсата на 
информация с близо 45-минутна реч. В нея той не обясни на какво се дължат разминаванията в оценките за размера на 
дълга, но подробно разясни как хазната не може да си позволи да плаща заемите само със средствата от фискалния 
резерв. "Проявяваме странна шизофрения, когато говорим за дефицит. Хем искаме да има дефицит, хем дългът да не 
расте", коментира той и изрази готовност при съгласие в парламента да предлага в бъдеще балансирани бюджети. 
Горанов за пореден път изтъкна, че 12 млрд. лв. от новия дълг са вече изхарчени - за покриване на падежи, и поне по тях 
трябва да има решение. Последвалата почивка и допълнителни консултации доведоха до нови обрати и открита заплаха 
на вицепремиера Ивайло Калфин да подаде оставка, ако АБВ не подкрепи дълга. "Уведомил съм премиера за това", 
обяви Калфин. В отговор Горанов предложи сделка - дългът да е поне с 2 млрд. лв. по-нисък. "Аз вярвам в 
реформаторския капацитет на този кабинет и вярвам, че поне 2 млрд. лв. от този разчет няма да се наложи да се вземе. 
Минимум 2 млрд. лв.", зарече се Горанов.  
От думите на финансовия министър не стана ясно как ще бъдат спестени тези 2 млрд. лв. - от по-малко дефицити или от 
преразглеждане на справките за предстоящи падежи. Само по линия на рефинансирането на стар дълг от сметката за 12 
млрд. лв. трябва да се приспаднат 1.7 млрд. лв. по вече платен падеж през януари 2015 г. Компромисът на Горанов, 
който досега упорито твърдеше, че в сметките на ведомството му няма никакви резерви, се стори достатъчен на АБВ, 
ДПС и БДЦ да подкрепят проекта. 
Опитът на БСП да гарантира, че това обещание няма да остане хвърчащо, а ще бъде отразено в договора с четирите 
банки, се провали. Предложението на Георги Кадиев сумата да бъде намалена при последвалото второ четене на 
законопроекта не бе допуснато до гласуване с аргумента, че парламентът просто ратифицира договор, който вече е 
сключен. Изобщо не бе поставено на гласуване и официално внесено в деловодството на НС предложение на Румен 
Гечев обемът на новия дълг да бъде намален до 6.9 млрд. лв. - колкото е планираният нов външен дълг в бюджет 2015. 
Според БСП отказът за гласуване на тези промени е противоконституционен. "Това на практика представлява отнемане 
на правото на депутатите на предложения на второ четене", коментира лидерът на БСП Михаил Миков.  
ПРОТЕСТ 
Скромни митинги успяха да организират БСП и "Атака" пред сградата на парламента при гласуването на заема. Около 
стотина привърженици на националистите скандираха "Оставка" и "Мафия". След вота в пленарната зала лидерът на 
"Атака" Волен Сидеров излезе при протестиращите с думите: "Днес стана ясно, че това правителство е правителство на 
ГЕРБ, Патриотичния фронт, Реформаторския блок, АБВ, БДЦ и ДПС. Гласуването днес беше на практика един вот на 
доверие. Ако досега някой се е заблуждавал, че ДПС е опозиция, това вече не може да се каже. Важността на този заем е 
много голяма за ГЕРБ. Броени минути след като гласувахме, излезе изявление на шефа на ВВС ген. Радев, който казва, че 
трябват нови изтребители", обяви Сидеров. Това било доказателство, че заемът е военен. 
Протестът на социалистите започна около 10 часа в градинката между НС и Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" и беше подкрепен от представители на други партии и граждански организации, но също не се радваше на 
голяма посещаемост. "Днес се гласува заем от 16 млрд. лева, който правителството иска да вземе, за да си осигури 
политическо спокойствие", заяви председателят на столичните социалисти Калоян Паргов. Той обеща "черен списък на 
всички, които са гласували за заема, за да знае народът кои са тези, които погребаха България". 
 
√ Лошо е държавният дълг да расте 14 пъти по-бързо от икономиката 
Правителството си поставя прекалено лесни цели, твърди икономистът проф. Гарабед Минасян 
- Професор Минасян, впечатли ли Ви правителството в първите си 100 дни? Виждате ли реформи на хоризонта? 
- Чудеса не се случват - нито за 100, нито дори за 800 дни. Първите сто дни на сегашното правителство са колкото 
обичайни, толкова и необичайни. Обичайни са, доколкото всяко правителство се стреми да натамани нещо, което да 
звучи хубаво за отчета за тези дни. Необичайни са, защото пъстрата управляваща партийна конфигурация е уникална за 
нашите условия. Има необходимост от утаяване на различни хвърчащи идеи и от напасване на отделните партийни 
съставки. Съществува определен управленски ентусиазъм. Но има и много подозрения. Реформите няма да се случат 
лесно, а ако се случат, ще е под натиск. Икономиката продължава да крета вече седма година, социалното напрежение 
се нагнетява и не е изключено да изригне при някакъв, дори и на пръв поглед не особено значителен повод. Все пак ми 
се струва, че този път има истинска воля за реформи - може би и защото водещата партия е за втори път във властта и си 
е извлякла някакви поуки. 
- Вас смущава ли Ви "сделката" на финансовия министър Владислав Горанов за външния дълг? 



13 

 

 

- Дълг не е мръсна дума. Да използваш чужди пари в свой собствен интерес е майсторлък. Но развитието в България 
откроява неприятни истини. За 2009 -2014 г. държавният дълг нараства средногодишно с 18.5%, а икономиката, брутният 
вътрешен продукт (БВП) - само с 1.3%. Това е много лоша динамика, която дори в средносрочен хоризонт води до много 
неприятни съотношения. Правителството предвижда емитирането на нови дългове с ускоряващо се темпо, а мотивите за 
това не звучат убедително. Струва си да направим препратка към кредитния бум преди 2009 г., 5-6 години 
непосредствено преди кризата ръстът на отпуснатите кредити и на БВП бяха в съотношение от около 1:10 - всеки процент 
реален прираст на БВП се свързваше с десетина процента прираст на кредитите. Така "изведнъж" осъмнахме през 2009 г. 
с грамадна маса несъбираеми кредити. Пътят към кризата беше осеян с добри намерения - активно кредитиране с 
идеята да се ускори икономическата динамика. Недобре направените проекции изиграха своята лоша шега. 
Ситуацията има и друго измерение. Към края на 2012 г. общият държавен дълг се оценява на 13.7 млрд. лв, а две години 
по-късно вече е 22.1 млрд. лв., или увеличение с 8.4 млрд. лева само за две години. Същевременно по данни на БНБ за 
същия период 4.4 млрд. евро (8.6 млрд. лв.) местен капитал са изтекли от България. Знаете ли какво означава това - че 
държавата емитира дълг, който изцяло се трансформира в частен местен капитал и напуска страната. Това е своеобразна 
нерегламентирана приватизация на крайния резултат за сметка на целия български народ. 
- По сметки на Министерството на финансите лихвените плащания по държавния дълг ще надминат 1 млрд. лева, а 
дългът, отнесен към БВП, ще надхвърли 30%? Възможен ли е и по-добър сценарий? 
- Няма "безалтернативни решения". Има различни пътища - и към щастието, и към пропадането. Факт е, че резултатите от 
интензивни задлъжнявания на държавата у нас почти никога не са били добри, с каквито и мотиви да се кичат. През 
втората половина на 80-те години на миналия век комунистическото правителство увеличи външно дълговото 
натоварване повече от три пъти с идеята да повиши чувствително икономическата мощ на България. Много патриотично, 
нали! Но резултатът бе воденичен дългов камък на шията на българския народ и фалит на държавата. 
Правителството сега обяснява, че с новите заеми ще гаси стари задължения. Но докога ще продължава "търкалящото се" 
рефинансиране на стари дългове? Задължения се емитират и има смисъл да се емитират тогава, когато ще стимулират 
икономиката, така че после тя да бъде в състояние да ги изплати. Ако липсва изпреварваща икономическа динамика, 
тогава новото задлъжняване води до финансово заробване. Виждаме как бюджетните прогнози напоследък се 
разминават драстично с реалностите. Именно затова макроикономическото управление следва да бъде много по-
предпазливо при поемането на мащабни задължения. 
- Наистина ли в момента е много изгодно държавата да тегли заеми? Има ли рискове да се увеличи цената на 
финансирането - например ако през април Европейската комисия открие процедура за прекомерен дефицит срещу 
България? 
- Конюнктурата за България е добра, но въпросът е за какво ще се емитират нови задължения. Когато Гърция е трупала 
своите дългове, и за нея дълго време конюнктурата е била благоприятна, но това не я спаси от сътресения. Не може 
държавата да взима заеми само защото в момента ще й излезе по-евтино. Дългът трябва да се използва за ускоряване на 
икономическата динамика, а точно това не се забелязва. Самото правителство си поставя лесни цели и предвижда 
нищожни темпове на растеж в средносрочен план. Това не може и не бива да се компенсира с активно задлъжняване. 
Такава политика е притеснителна. 
- Министър Горанов обяви, че във фискалния резерв има само около 500 млн. лева свободни за харчене, обаче в същото 
време е "забранил" на ПИБ да връща бързо парите, които получи като ликвидна подкрепа миналото лято. Как тълкувате 
това?  
- Видимо министър Горанов си има свои собствени опасения. Последната достъпна информация за фискалния резерв е 
към края на миналата година и показва, че около 1.5 млрд. лв. държавни пари продължават да се поддържат в търговски 
банки, включително и депозита на правителството в ПИБ. Банковата система като цяло демонстрира изключително 
висока ликвидност. Поддържаните и замразявани в БНБ резерви на търговските банки в последно време растат 
главоломно. През последните три години (2012 - 2014 г.) те са били средно около 6.5 млрд. лв., а към 20 февруари т.г 
вече са 12.1 млрд. лв. - без да е имало промяна в конюнктурата и регулациите. Може би все пак БНБ негласно е засилила 
строгостта при оценката на кредитната активност. Високата (дори прекалено висока) ликвидност в банковата система 
изключва повторение на ситуацията от средата на миналата година.  
Забелязвам обаче някакво стъписване, боязън - и при кредиторите, и при кредитополучателите, а това не е добре за 
икономиката. За 2014 г. страната ще отчете прираст на БВП (може би) от 1.5-2%, но той е неиновативен, изстискан от 
съществуващия потенциал, неперспективен. 
- Нов закон, внесен в парламента, предвижда фондът за гарантиране на влоговете да помага със заеми и гаранции на 
закъсващи банки. Това добра идея ли е? 
- Това е поредната недообмислена законодателна идея. Фондът за гарантиране на влоговете не е създаден, за да бъде 
"кредитор от последна инстанция", и няма капацитет за тази функция, която е много специална и отговорна. Да си 
припомним как в началото на 90-те години БНБ, водена от много добри намерения, подпомагаше закъсали банки с 
ликвидност в името на националната кауза - поддържане на финансовата стабилност. Беше възприето дори и т.нар. 
валутно рефинансиране, бяха раздадени неимоверно количество пари в левове и в чуждестранна валута, които 
безвъзвратно потънаха в знайни и незнайни джобове.  
Въпросът е не дали да се рефинансират или не банките, а кой и как ще го прави. И който го прави, трябва да носи цялата 
отговорност. Както казва Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц, ако никой не носи отговорност, значи нещо в 
икономическата и политическа система не е в ред. Видяхте какво стана с КТБ - оказа се, че никой не носи отговорност. 
Ако Народното събрание избира управител и подуправители, ако президентът назначава членове на управителния съвет 
на БНБ по неясни професионални критерии, лошите изненади винаги ще ни съпътстват. 
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ВИЗИТКА 
Проф. Гарабед Минасян е доктор на икономическите науки. Има два мандата като член на Управителния съвет на БНБ 
(1997-2006 г.) През 1997-2000 г. е икономически съветник на президента. Работи в Икономическия институт на БАН. Бил е 
негов директор през 1992-1995 г. 
 
√ Две пенсии ще носят повече пари от само една в НОИ 
Сборът от двете пенсии на родените след 1959 г. - от НОИ и от универсален фонд, е по-голям от единствената пенсия от 
държавното осигуряване при пълен период на внасяне на вноски. Това обяви бившият социален министър Йордан 
Христосков на семинар за пенсионните промени, съобщи "Медиапул". Христосков се позовава на изчисления, които е 
правил съвместно с актюери от фондовете. 
Средните пожизнени пенсии от универсалните фондове на жени и мъже, осигурявали се съответно 37 и 40 години, ще са 
349.59 лева за жените и 554.37 лева за мъжете, сочат тези изчисления. От НОИ пенсията ще е съответно 909 лв. за жените 
и 1137.6 лв. за мъжете. Жена без участие в универсален фонд ще получи 1105.8 лв., а мъж - 1383.9 лв. "Изключения от 
това правило могат да се дължат на неправилно приложение на първоначалния замисъл или на неплащане на 
осигурителни вноски в универсалния фонд", коментира Христосков, който подчертава, че няма никаква обвързаност с 
пенсионноосигурителните дружества и единствената му връзка е, че се осигурява доброволно, а и от началото на 
годината е пенсионер и получава пенсия от един от фондовете. 
Според експерта губещата страна от въвеждането на право на избор е НОИ, тъй като информирано решение за избор ще 
вземат тези, които имат много малки спестявания и ще разчитат държавното осигуряване да гарантира пенсиите им. 
 
√ Свободният пазар на ток може да вдигне цените 
Очаква се ДКЕВР да определи през юни колко ще плащаме за електроенергия за година напред 
Новите цени на тока, които енергийният регулатор ще определи през юни, ще важат за година напред. Едва тогава ще се 
види точно как ще бъде изцяло либерализиран пазарът на електроенергия. "Това ще доведе до повишаване на цената, 
тъй като в момента регулираните от държавата тарифи за бита са по-ниски от реалните пазарни", съобщи вчера 
комисарят Евгения Харитонова. Допреди година и половина практиката на ДКЕВР бе да определя цени веднъж годишно, 
но нормативни промени отвързаха ръцете на комисията да прави това във всеки момент, когато прецени, че се налага. 
"Поскъпването на тока от 1 юли няма да бъде с 20%, както се тиражира", застрахова се Харитонова. Тя обаче не успя да 
направи прогноза за увеличението, тъй като дружествата все още не са подали заявленията си за нови цени. Срокът за 
това е 31 март. 
"Познавам хора, битови потребители, които вече купуват електроенергия на свободния пазар. Те са едни от първите", 
каза още тя. В момента битовите потребители все още си купуват ток от регулирания пазар, чиито цени се определят от 
енергийния регулатор. В последните години обаче той често пъти е сравняван със социално министерство заради 
изкуственото задържане на цените за бита. 
Харитонова коментира и изявлението на енергийния министър Теменужка Петкова, която наскоро обяви, че пълна 
либерализация на пазара ще има от началото на 2016 година. По думите на комисаря освен до положителни, това може 
да доведе и до отрицателни ефекти. "Единият от тях е, че на този етап търговците на електроенергия не са готови да 
продават ток на отделни малки потребители. Това може да доведе до честа смяна на доставчиците и потребителите в 
междинния период да трябва да купуват ток от дружествата, наречени доставчици от последна инстанция, които към 
момента предлагат електроенергия на цена от близо 40-50% над тази на регулирания пазар", обясни Харитонова. По 
думите й тяхната цена за свободния пазар в момента е 171 лв. на мегаватчас, а върху тази цена трябва да се добавят и 
таксите за пренос и достъп и др. 
Бъдещите решения, както вероятно и новите цени на тока ще бъдат взети от новия състав на ДКЕВР, след като Народното 
събрание одобри промените в Закона за енергетиката (ЗЕ). Основната идея е членовете на комисията да се избират от 
парламента, а тя да има два специализирани състава - за ток и парно и за ВиК. Отсега обаче идеята е подложена на остри 
критики от бранша, тъй като кандидатурите ще се издигат от партиите. 
ПРОМЕНИ 
Ограниченото изкупуване на ток от неефективните заводски централи и топлофикации ще удари по техните финанси. 
Промяната е залегнала в ЗЕ и предвижда в енергийния микс да участва само токът от високоефективното производство. 
Това ще намали приходите на много от топлофикациите - в момента само половината от приходите им се формират от 
продажбата на топлинна енергия. Останалите идват от продажбата на ток. "Така може да се стигне до прилагане на 
компенсаторни механизми, които потенциално да се отразят върху цената на топлинната услуга", обясни Харитонова. 
 
√ Данъчните се мобилизираха да пълнят бюджета 
Националната агенция за приходите (НАП) се мобилизира да вдигне приходите в хазната. Продължава кампанията да се 
съберат невнесени суми от миналата година. Едновременно с това данъчните започват масирани проверки на студиата 
за красота. В следващите 2 седмици и всички ведомствени бензиностанции трябва да се регистрират в агенцията. 
В последните дни данъчните предупреждават неколкократно по телефона длъжници, които не са се издължили по 
подадените през миналата година декларации за доходите им от 2013 г. Сумите, които не са събрани, са около 2.1 млн. 
лв., съобщи пред "Сега" говорителят на НАП Росен Бъчваров. Става дума за около 9 хиляди души, допълни той. 
Данъчните започват и проверки за укриване на обороти и неплащане на данъци от фризьори, козметици, маникюристи и 
др., съобщиха вчера от приходната агенция. Анализ на сектора на здравето и красотата за периода 2008-2013 г. показал, 
че при 82% от салоните в бранша има риск да не се отчитат реалните приходи. Данните на НАП показват, че щетата за 
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бюджета от невнесени преки и косвени данъци от фризьори и козметици е средно 15.2 млн. лв. на година. Още 10.1 млн. 
лв. се губят от осигурителни вноски. Около 200 обекта в цялата страна ще бъдат проверени по време на кампанията. 
До 9 март всички ведомствени бензиностанции трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за 
съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат. Това гласят промените в наредбата за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които влязоха в сила от 24 февруари. Преди 
месеци правителството се опита да задължи ведомствените бензиностанции да монтират нивомери с връзка с НАП. След 
вълна от недоволство това изискване отпадна, макар финансовото министерство да изчисли, че държавата губи между 
1.1 и 1.2 млрд. лв. от укриване на данъци от доставките и продажбите на течни горива. Финансовият министър Владислав 
Горанов аргументира отказа от идеята с факта, че няма достатъчно информация за броя на тези бензиностанции и не се 
знае как инвестицията в допълнителни уреди ще се отрази на бизнеса.  
Според новите изисквания ведомствените бензиностанции трябва да изпратят данните по електронен път, подписани с 
електронен подпис, чрез портала за е-услуги на приходната агенция. Собствениците трябва да подадат данни за всеки от 
съдовете за зареждане на гориво, за обема, вместимостта, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, 
общото изразходвано гориво през миналата година и др. 
 
√ Земеделски организации ще имат право на евросубсидии при поне 50 хил. лв. оборот 
Поне 6 членове и минимум 50 хил. лв. оборот трябва да има организация, ако иска да бъде призната за производител на 
земеделски продукти. Това е записано в наредба на агроведомството за условията и реда за признаване на организации, 
асоциации и групи от земеделски производители, пусната за обществено обсъждане. Обхванати са секторите зърнени и 
бобови култури, картофи, мед, грозде, яйца и др., без мляко и плодове и зеленчуци. Новите правила са нужни, за да 
могат фермерите да кандидатстват по мерки от селската европрограма, по които финансиране е предвидено именно за 
земеделски обединения. 
Организация на земеделски производители може да бъде кооперативен съюз, събирателно дружество или такова с 
ограничена отговорност, като при вземането на решения всеки член (физическо или юридическо лице) може да има 
максимум 40% от правата на глас, пише в наредбата. За асоциация на земеделски производители пък ще се признава 
такава, която има поне 2-ма членове и няма господстващо положение на пазара, а за междубраншова асоциация - която 
има поне 3 членове, обхващащи поне 1/3 от производството или търговията в съответния регион. Група от земеделски 
производители ще трябва да има поне 4-ма членове (еднолични търговци или юридически лица), предлагащи годишно 
продукция за поне 25 хил. лв. 
Една от мерките по новата агропрограма, по която фермерите могат да кандидатстват колективно и така да получават 
повече пари, е за купуване на земеделска техника. Тя ще се отвори до края на март т.г., още преди програмата да е 
официално одобрена от ЕК. Пред "24 часа" земеделският министър Десислава Танева обаче обяви, че при първия прием 
възможност за колективни инвестиции няма да има, тъй като съществуват рискове за създаване на кухи колективи само 
заради по-голямата субсидия. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Нови фондове дават кредити с европари 
Финансовото министерство ще управлява всички средства по оперативните програми на ЕС, които са предвидени не за 
безвъзмездна помощ, а за отпускане на кредити. Ведомството ще управлява така наречения Фонд на фондовете, обясни 
пред "Стандарт" зам. строителният министър Деница Николова. От събраните там европари ще се отпускат нисколихвени 
дългосрочни заеми за доходоносни проекти. Фондът на фондовете от своя страна ще избере три фонда на регионален 
принцип - за София, за Южна и за Северна България. От тях ще се финансират проекти за енергийна ефективност, 
образователна, спортна и културна инфраструктура и въобще дейности, които генерират приходи за градската среда. 
Освен това ще бъде създаден и отделен Фонд за туристическите атракции, който ще действа на територията на цялата 
страна. Със средства от него ще се финансират частни инициативи, публично-частни и институционални проекти за 
социализиране, достъпност и по-голяма атрактивност на туристически обекти с национално и световно значение. Ако 
законът бъде променен и позволи концесионирането на паметници и атракции, такива мерки също ще бъдат допустими. 
От ресурса за финансов инженеринг ще се структурира и гаранционен фонд, обясни Николова. Този фонд ще даде 
възможност да се намалят изискванията за обезпечения за проектите, които се финансират. 
 
Вестник Класа 
 
√ Сериозно поскъпване на тока през 2016 година 
Въпреки натрупания дефицит в НЕК няма да има сериозно поскъпване на тока от 1 юли, заяви членът на ДКЕВР Евгения 
Харитонова. Тя отказа да прогнозира с колко ще скочи токът след четири месеца с мотива, че първите прогнози на ЕРП-та 
ще бъдат внесени в комисията до 31 март.Сериозно поскъпване на тока се очаква догодина заради пълната 
либерализация на пазара от 1 януари 2016 г. Цените на тока за бита обаче ще останат регулирани до 30 юни 2016 г., след 
което ще скочат, тъй като цената на регулирания от ДКЕВР микс е значително по-ниска от пазарната, обяснява 
"Стандарт". 
От 1 юли 2016 г. битовите потребители трудно ще си намерят добри търговци на ток, тъй като купуват малки капацитети, 
и ще станат клиенти на фирмите доставчици от последна инстанция, каквито са ЕСП-та. Тяхната цена за свободния пазар 
сега е 171 лв. на МВтч, върху която трябва да се начислят таксите за пренос и достъп, обясни Евгения Харитонова. 
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С промените в Закона за енергетиката от 1 юли НЕК ще изкупува тока само от топлофикациите с високоефективно 
електропроизводство. Останалите, ако могат, ще продават тока си на свободния пазар. Това ще доведе до поскъпване на 
парното, което до 1 юли ще се субсидира кръстосано от високата изкупна цена на тока. Топлофикациите с неефективно 
производство са тези в София, Русе, Сливен и Перник. Навярно обаче парното и топлата вода няма да поскъпнат заради 
очакваното сериозно поевтиняване на газа до края на годината. 
 
√ ЕК, Украйна и Русия ще обсъдят договорите за газовите доставки 
Представители на ЕК, Украйна и Русия ще се срещнат утре или в петък в Брюксел, за да обсъдят изпълнението на 
договорите за газовите доставки. Това заяви директорът на украинската компания „Нафтогаз" Андрей Коболев, цитиран 
от Интерфакс. Той изрази надежда на срещата Украйна да получи от Русия отговор защо „Газпром" не изпълнява 
задълженията си. 
Украинската компания обяви, че спира да предплаща русия газ, докато не се увери, че Газпром изпълнява договорите и 
очаква да получи обяснение защо руската компания не е доставила вече платените обеми синьо гориво. От своя страна, 
директорът на Газпром Алексей Милер обяви вчера, че доставките на руски газ за Украйна може да бъдат прекратени в 
петък, заради липсата на предплата. Това може да засегне и транзита на газ към Европа, в това число и към България. 
Това стана повод вчера ЕК да призове Русия и Украйна да спазват договореностите, с който бяха регламентирани 
условията за доставка на газ до края на март. 
 
√ Лукарски: Австрийци инвестират у нас 120 млн. евро до края на годината 
Увеличаването на чуждестранните инвестиции в България е една от големите и важни задачи на Министерството на 
икономиката. Какво прави ведомството в тази посока разказа днес в студиото на БНТ министър Божидар Лукарски.Той 
съобщи, че е водил преговори с австрийски инвеститори, които са пред подписване на договор за инвестиция от 120 
милиона евро, като реализацията на проекта трябва да стане в рамките на 2015 година. Министърът не посочи 
подробности, като се позова на желанието на инвеститора да не се шуми, докато договорите не станат факт. 
Според Лукарски, в центъра на вниманието на министерството е развитието на Северозападна България, където 
безработицата е голяма и има малко работещи предприятия. „Повечето инвеститори имат интерес към свободната зона 
във Видин, но докато нямаме подписани документи, не мога да дам подробности", кама министърът. 
По въпроса за новия дълг, който днес предстои да бъде гласуван в Народното събрание Лукарски посочи, че с част от 
парите ще бъдат извършени плащания към частни контрагенти на държавата и така ще се намали вътрешно-фирмената 
задлъжнялост в българската икономика. 
„Харесвам като професионалист Владислав Горанов и вярвам на аргументите му за дълга, той е подготвен за работата 
си", каза министърът. Той прогнозира проблеми при гласуването на предложението на финансовият министър днес. 
 
√ Частните пенсионни фондове намаляват издръжката си доброволно 
Частните пенсионни фондове се съгласиха да намалят издръжката си, като за целта ще намалят с 40% таксите, които 
събират. Това е едно от предложенията на Комисията за финансов надзор (КФН) за промяна в Кодекса за социално 
осигуряване, обсъдено на среща със социалния министър Ивайло Калфин, пише „Монитор".Сега пенсионните дружества 
удържат всяка година за своя издръжка по 5% от вноските за втора пенсия на работещите. Според предложението до 
2018 г. таксите трябва да станат 3 на сто. За целта всяка година ще намаляват с по 0,5 %. 
„С тази редукция ще има по-голяма доходност за осигуряващите се обясни зам.-председателят на КФН Ангел Джалъзов. 
Реално това намаление на таксите няма да се отрази на работещите, защото двата процента намаление ще бъдат 
пренасочени към гаранционен фонд за защита на парите за втора пенсия. Той трябва да замести изискването за 
осигуряване на минимална доходност, което действа в момента и заради което дружествата са длъжни да поддържат 
резерви от 1% от активите си. 
Предложението на КФН е тези резерви да се влеят в новия гаранционен фонд. По изчисления на регулатора по този 
начин в него първоначално ще влязат около 85 млн. лв. 
Впоследствие фондът ще се пълни с 2-та процента от намалената такса. Той ще изплаща пенсии на хора, които при 
пенсионирането си имат по-малко пари в личните си партиди, отколкото е сборът от вноските, които са направили, 
докато са работили. 
Това означава, че от гаранционния фонд ще се плащат парите за старини, ако частното дружество не е осигурило 
доходност по личните партиди на хората. 
Сред предложенията на КФН е и създаване на многофондова система т. е. активите на пенсионните фондове да се 
разпределят в различни портфейли и да се инвестират с различно ниво на риск по избор на клиента. 
„Идеята е осигурените да могат да избират фонд с по-нисък или по-висок инвестиционен риск", заяви Джалъзов. Всяко 
дружество ще има фондове с консервативен и балансиран профил. 
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√ Потенциалните проблеми в проекта на Закона за енергийната ефективност 
С преходните и заключителни разпоредби се правят редица неизпълними промени в Закона за енергетиката 
Проектът за нов Закон за енергийната ефективност е един от примерите как всички имат възражения по текстовете, но 
все пак ги подкрепят заради надвисналата нова санкция от страна на Брюксел – този път заради забавеното 
транспониране на Директива 2012/27/ЕС в българското законодателство. 
Предложението беше експресно прието на първо четене в енергийната комисия към Народното събрание, а в 
последствие и в пленарната зала, макар и с множество обещания за подготвяни поправки между първото и второто 
четене на текстовете в пленарната зала. Срокът за това даже е удължен на две седмици, за да могат да бъдат изработени 
всички позиции. 
Чрез новия закон за енергийната ефективност с преходни и заключителни разпоредби се правят и предложения за 
промени в Закона за енергетиката. 
С новите промени се правят редица изменения, които обаче се отнасят към развитието на smart metering, или т. нар. 
„умни мрежи“. А у нас инициатива и финансов ресурс за подобно начинание липсва – председателят на енергийната 
комисия към Народното събрание Делян Добрев призна, че правителството засега не планира стимули за развитието на 
тези мрежи, макар и това да е вписано като условие в новите разпоредби. 
Ето защо на първо четене е технически ограничено намерението на законодателя да бъде въведено динамично 
ценообразуване, което реално означава различни тарифи в различните части на денонощието, които да ограничават 
потреблението в пиковите моменти, и да го стимулират в по малко натоварените часове от денонощието. 
Това обаче на този етап е ограничено технически и изисква не само либерализация на пазара, но и като цяло нов модел 
на ценообразуването. Промените предвиждат още и доставчикът на енергия да осигурява на клиентите си „широк избор 
на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно 
вероятното потребление“.  Остава проблема със справедливостта на авансовите сметки. Изискванията са отчетът на 
електромерите да бъде за срок от не повече от 31 дни. В същото време обаче системата за авансови плащания и отчет 
веднъж на три месеца работи във ВиК системата, както и при топлофикационните дружества 
С решение на ДКЕВР № ИС- 1 от 31.07.2013 г. се препоръчва до 2020 година не по малко от 10% от електромерите да 
бъдат „умни“  като „..като въвеждането да се финансира с публични средства по европейски програми, което да не води 
до увеличение на цените на крайните клиенти“. В противен случай разходите за Електроразпределителните дружества 
ще бъдат стотици милиони лева. 
Тези средства трябва да бъдат платени от потребителите и по тази причина и регулаторът отказа да подкрепи масовото 
въвеждане на уредите. Фокусът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е единствено върху 
цената, която ще коства въвеждането на подобни измервателни уреди. 
И така, от прегледа на текстовете за промяната в Закона за енергетиката изглежда, че те са изготвени, за да покажем на 
Брюксел, че транспонираме директиви, но изпълнението на заложените изисквания явно остава в бъдещето. Отделно 
остава въпросът защо такива важни и за потребителите, и за енергийните дружества промени, се правят с преходни и 
заключителни разпоредби в един закон, а не директно със законопроект за изменение на Закона за енергетиката. 
 
√ Пенсионните фондове оспорват методиката на КФН за изчисляване на доходността 
Намерението на дружествата да сезират европейския небанков регулатор идва в отговор на многобройните 
обвинения към тях, че реализират отрицателна възвръщаемост 
Пенсионните фондове ще сезират Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) 
относно методиката, която Комисията за финансов надзор (КФН) използва, за да изчислява реалната доходност, която 
постигат фондовете. 
Това разкри главният изпълнителен директор на ПОК „Доверие“ Даниела Петкова по време на семинар, посветен на 
промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и въздействието им върху пенсионната система и икономиката на 
страната, организиран от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). 
„Ще сезираме EIOPA за методиката, която КФН използва, за изчисление на доходността. Нека органът да прецени кой 
метод е правилният – този, които КФН използва, или този на пенсионните компании“, заяви Петкова. 
Намерението на дружествата идва в отговор на многобройните обвинения към тях, че реализират отрицателна 
доходност и по този начин не успяват да съхранят средствата по индивидуалните партиди на осигурените. 
Припомняме, че по време на заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание от края на януари 
КФН представи информация, според която за последните десет години средната реална доходност на универсалните 
пенсионни фондове е -0,16% на годишна база, а за периода от 30 март 2012 г. до 30 септември 2014 г. е -1,75%. 
След изнесените данни от пенсионните компании се защитиха, като посочиха в отворено писмо, че реалната доходност, 
разпределена по партидите на осигурените лица в пенсионните фондове за периода 30.03.2002-30.09.2014 г., е 
положителна, като е в размер на 5,56% за периода, или 0,464% годишно. 
Изпълнителният директор на „ДСК-Родина“ Николай Марев обясни разликата в използваните методи. Според него КФН 
използва т.нар. временна-претеглена възвръщаемост, докато пенсионните компании – парично-претеглена 
възвръщаемост. 
Времева-претеглената възвръщаемост се пресмята, като се съединят много на брой възвръщаемости за всеки 
подпериод, като се приема, че е инвестиран 1 лев в началото на всеки подпериод. Резултатът е еквивалентен на 
инвестиция от 1 лев в началото на периода без последващи входящ иили изходящи парични потоци. 
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От своя страна парично-претеглената възвръщаемост се пресмята, като се вземат предвид първоначалната инвестиция, 
крайната стойност и всички входящи и изходящи парични потоци. Показателят представлява средната възвръщаемост на 
всички инвестирани средства, докато времева-претеглената възвръщаемост представя възвръщаемост на 1 лев 
инвестиция в началото на периода. Според Марев парично-претеглената възвръщаемост е подходящ метод за оценка на 
нарастването на средствата на осигурените лица. 
„Като стане ясно, че доходността е положителна, ще постигнем това медийно насищане, което бе постигнато през 
предходния месец“, коментира Петкова по повод обясненията на фондовете пред медиите, че доходността е 
положителна. 
След като регулаторът на небанковия финансов сектор в Европа EIOPA се произнесе, Петкова заяви, че ще бъде 
потърсена отговорност на заместник-председателя на КФН с ресор „Осигурителен надзор“ „за заблуждение на цялото 
население и немалък брой политици“ относно доходността на фондовете. 
 
√ Марев: Доходността по УПФ от началото на 2015 г. е над 2% 
Предложението на КФН за създаване на консервативни фондове ще ограничи още инвестициите на пенсионните 
фондове, смята директорът на „ДСК-Родина“ 
От началото на 2015 г. постигната от универсалните пенсионни фондове (УПФ) доходност е над 2%, изчисли 
изпълнителният директор на ПОК „ДСК-Родина“ Николай Марев по време на семинар, посветен на промените в Кодекса 
за социално осигуряване (КСО) и въздействието им върху пенсионната система и икономиката на страната, организиран 
от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). 
От 1 януари до 24 февруари 2015 г. включително универсалните пенсионни фондове са постигнали над 2% доходност, а 
двугодишната доходност, изчислена от Комисията за финансов надзор, е доста над 6%. „Някои фондове дори преминаха 
границата от 7% годишна доходност“, посочи Марев по време на своята презентация относно доходността, управлението 
и сигурността на средствата във втория стълб на пенсионното осигуряване. 
„Доходността е доста добра в сравнение с лихвените проценти по депозитите, които в момента предлагат търговските 
банки“, коментира той. 
Според Марев КСО ограничава инвестициите на задължителните пенсионни фондове (тези от втория стълб на 
пенсионната система) в сравнение с вложенията, които могат да правят доброволните пенсионни фондове, т.е. тези от 
третия стълб на системата. По негови думи предложението на КФН за създаване на консервативен фонд ще ограничи 
още инвестициите на пенсионните фондове. Марев смята, че ролята на консервативният фонд ще бъде само да съхрани 
натрупаните средства по индивидуалната партида на дадено лице. 
Относно регулациите директорът на „ДСК-Родина“ посочи, че всекидневно пенсионните компании изпращат над 30 
справки в КФН относно инвестициите на фондовете, сключените сделки, промените в активите и други, което е 
доказателство за строгия контрол. Марев допълни, че контролна функция върху пенсионното дружество - освен 
данъчните и одитните органи - има и банката попечител, с която то работи. 
„Банката попечител не може да премести нито един лев без пенсионната компания да й каже“, каза Марев. От своя 
страна одобрението на банките попечители, от които пенсионните компании могат да избират, се прави от Българска 
народна банка, съгласувано с КФН. 
„Дори и банките попечители изпращат всекидневни отчети в КФН и БНБ“, допълни в тази връзка главният изпълнителен 
директор на „ING“ ПОД Атанас Петров. И двамата подчертаха, че не всяка банка може да бъде банка попечител на 
пенсионно дружество. Към ноември 2014 г. тази роля изпълняват 11 банки, показва бърза справка в сайта на централната 
банка. 
Отделно – пенсионната компания сключва договор с инвестиционен посредник, който обслужва сключването на 
сделките с ценни книжа. 
Марев обърна внимание и на същността и ролята на цената на един дял. Тя е въведена на 1 юли 2004 г. и се публикува 
всеки работен ден малко след 18:30 часа на сайта на КФН. 
„Целта на въвеждането й бе да даде сравнимост, публичност и прозрачност на резултатите на пенсионно-осигурителните 
компании и управляваните от тях фондове пред обществото“, каза той. 
 
√ Вноските за пенсия на младежите, започнали работа за пръв път, са вече в НОИ 
Лъжа е, че промените в КСО, касаещи правото на избор на младежите, не действат, заяви София Христова от ПОД 
„Алианц България“ 
Осигурителните вноски на младежите, които през тази година са започнали работа за пръв път в своя живот, вече са 
постъпили в Националния осигурителен институт (НОИ). Това разкриха представители на пенсионно-осигурителните 
компании по време на семинар, посветен на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и въздействието им 
върху пенсионната система и икономиката на страната, организиран от Българската асоциация на дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). 
Това вече е така заради влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени в КСО, които дават възможност на започващите за 
пръв път работа в рамките на 12-месечен срок да изберат дали да се осигуряват във втория стълб на пенсионната 
система или изцяло в първия. Това се случа на фона на твърденията, че промените не са влезли в сила и не действат. 
„Лъжа е, че промените в КСО в тази част, не действат“, коментира главният изпълнителен директор на ПОД „Алианц 
България“ София Христова. Тя допълни, че, ако младежът изпусне 12-месечния срок, в който може да заяви дали иска да 
се осигурява в универсален пенсионен фонд (УПФ) или изцяло в първия стълб, „той остава доживот в НОИ“. 
Като цяло срокът за внасяне на вноските в Института е 25-о число на всеки месец, следващ месеца, за който се отнасят. 
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Христова посочи, че от 25 февруари 2015 г. първите вноски на младежите са вече в НОИ, като до 24 февруари 2016 г. те 
имат време да направят своя избор дали да останат там. 
„Всеки месец забавяне води до пропуск на доходност от потенциални инвестиции на средства във втория стълб“, изтъкна 
тя. 
Всички участници в семинара посочиха, че на тази възраст младежите не се интересуват много от пенсионно осигуряване 
и ги определиха като „първите жертви“ на този закон. 
„Ще се опитаме да опазим младежите, но няма сила, която да накара млад човек да мисли за пенсионното си 
осигуряване. Но все пак много от тях обърнаха внимание“, отговори Христова на въпрос дали пенсионните дружества ще 
проведат разяснителна кампания за ползите и негативите за младите хора. 
„Много младежи са започнали да се осигуряват, след като са чули, че парите им ще отидат в държавата“, допълни 
директорът на Алианц България. 
Според участниците в семинара, ако не се промени нищо в КСО, всичко ще отшуми до три месеца и никой няма да 
предупреди младежите за това, което следва. 
Поради това изпълнителният директор на ПОК „Доверие“ Даниела Петкова заяви, че дружествата ще сезират 
омбудсмана на Република България Константин Пенчев. 
„Ще сезираме омбудсмана, но като физически лица. При него има хиляди жалби във връзка с този закон“, каза Петкова. 
По нейни думи Пенчев е дал срок до 31 март 2015 г. да се проведе дискусия по повод на приетите в края на миналата 
година изменения в КСО. 
„Ще го уведомим, че каквито и впечатления да се създават, че се води дискусия, в нито една не се коментира точно тази 
точка от закона. Коментират се другите промени, свързани с гаранционния фонд, с намаляването на таксите и други“, 
аргументира се Петкова. Тя визира най-вече дискусиите в социалната и бюджетната комисии в Народното събрание и 
новосъздадената временна комисия, която да оцени дейността на пенсионните компании. 
Директорът на ПОК „Доверие“ е категорична, че „ако няма обществено съгласие, Пенчев ще сезира Конституционния 
съд“. А едно от заключенията на семинара, проведен от БАДДПО, е, че промените в КСО противоречат на Решение 
7/2011 на Конституционния съд, което определя солидарният и частният стълб като допълващи се, а не като 
конкурентни. 
 
√ Пенсионните фондове: Да се обърне по-голямо внимание на неплащането на вноски 
Сборът на двете пенсии от първи и втори стълб ще бъде по-голям от единствената пенсия, предоставяна от 
държавата, изчислява проф. Йордан Христосков от БАН 
Да се обърне по-голямо внимание на неплащането на осигурителни вноски и то не само в универсалните пенсионни 
фондове (УПФ), а и в системата на държавното обществено осигуряване (ДОО). За това призовават представители на 
пенсионните компании и участници в семинар, посветен на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и 
въздействието им върху пенсионната система и икономиката на страната, организиран от Българската асоциация на 
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). 
Според участниците темата за декларирането, но неплащането на вноски, се пренебрегва на фона на дебатите за това 
дали да се даде възможност на родените след 31.12.1959 г. на избор да прехвърлят средствата си за втора пенсия в 
първия стълб на пенсионната система. 
Проф. Йордан Христосков от Института за икономически изследвания при БАН коментира, че чрез идеята си 
управляващите на практика целят „противопоставяне на две взаимнодопълващи се части от едно цяло“, като така се 
сменя изцяло пенсионният модел – от тристълбов става двустълбов. 
Той допълни, че ако дадено лице участва и в трите стълба на системата, то след пенсионирането си ще получава пенсия, 
равняваща се на 70-80% от дохода, получаван преди това. 
Според Христосков истинският избор трябва да бъде изборът на добър фонд, на предпочитан инвестиционен портфейл, 
на пенсионен продукт, на право на гъвкаво пенсиониране, а не предлаганият от управляващите. 
Професорът изтъкна, че зад прокламираното право на избор между НОИ и УПФ „стоят определени интереси и 
неизпълними ангажименти“. Сред тях са опитите на правителството да привлече ресурси от индивидуалните партиди на 
осигурените в УПФ, за да покрие растящите бюджетни дефицити. Христосков счита, че губещата страна е НОИ, защото се 
натоварва по линията на моралния риск с трудно изпълними задължения. 
„Дори да остане правото на избор, и ако той наистина е информиран, решение за това ще вземат само хора, които имат 
много малко спестявания и на които, прехвърляйки ги, НОИ ще им гарантира само минимална пенсия. Но в дългосрочен 
план моделът едва ли ще сработи“, заяви в тази връзка професорът от БАН. 
Той определи ролята на синдикатите по време на дебатите за „странна“. „Те договориха замразяването на пенсионната 
възраст и бетонираха ранното пенсиониране на работещите в първа и втория категория труд“, отбеляза още Христосков. 
По време на презентацията си относно последиците от промените в КСО Христосков представи изчисления, с които 
защити тезата, че сборът на двете пенсии е по-голям от единствената пенсия, предоставяна от ДОО. Той все пак обясни, 
че изключенията от това правило могат да се дължат на неправилно приложение на първоначалния замисъл на 
промените в КСО или на неплащане на осигурителни вноски в УПФ. При по-продължително участие в системата на 
пенсионно осигуряване обаче и при участие с по-високи вноски в УПФ ефектът от двете пенсии е още по-значим. 
По темата за доходността Христосков посочи, че доходността в Сребърния фонд е почти нулева, а реалната доходност на 
пенсионните фондове е положителна. Той определи като „опит за спасяване на честта“ идеята на управляващите 
средствата от втори стълб да не отиват в НОИ, а в Сребърния фонд. Но при обратно прехвърляне на средствата – от 
Сребърния фонд в УПФ - те се възстановяват без доходност. 
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„Правото на многократен избор е нещо трудно изпълнимо с негативни последици за капиталовия пазар и бюджета на 
НОИ“, продължи коментара си той. Професорът описа и като „компромис, равен на признаване на грешката“ идеята 
осигурените за пръв път да останат в УПФ, ако изрично не заявят това. 
Участниците отново заявиха, че са необходими промени в пенсионната система и подчертаха, че измененията, които се 
предлагат от КФН сега, са още от преди 3-4 години. 
Те поставиха и следните въпроси - защо не е направена оценка на въздействието преди да се предложат промените в 
КСО, ще бъде ли в състояние държавата да плаща по-високи пенсии при намаляващо младо население и дали се отчита 
ефектът от инвестирането на активите в УПФ в икономиката, финансирането на държавния дълг, приносът за развитието 
на капиталовия пазар, инфраструктурата и други? 
Йордан Христосков недоумява и защо не се разбира, че плащането на пенсии от втория стълб намалява публичните 
разходи, a намаляването на публичните разходи освобождава резерви в бюджета. „Да се намали делът на средствата за 
пенсии, които се преразпределят чрез бюджета, за да има повече средства за образование и здравеопазване, 
например“, каза той. 
В тази връзка главният изпълнителен директор на „ДСК–Родина“ Николай Марев добави, че за 2015 г. се предвижда 
разходите за пенсии да бъдат в размер на 8,4 млрд. лв., като 4,4 млрд. лв от тях ще се финансират чрез осигурителни 
вноски, а при очаквани общи бюджетни приходи от около 18 млрд. лв., 5 млрд. лв. от тях ще бъде трансферът от 
бюджета към ДОО. 
С други думи - 28% от приходите в бюджета са трансфер към ДОО, а разходите за пенсии в размер на 8,4 млрд. лв. 
възлизат на 10,6% от брутния вътрешен продукт. По думите на Марев съотношенията са едни от най-високите в Европа. 
 


