Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова телевизия
√ Еднакво увеличение на всички пенсии искат социалните партньори
http://novatv.bg/news/view/2012/02/13/26866/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8/
Актуализиране на всички пенсии, нови критерии, по които се изчисляват инвалидните, както и различни правила при
осигуряването на държавните служители. Това са част от темите, които обсъдиха социалните партньори.
Едно от предложенията на социалните партньори е държавните служители да поемат част от осигурителните си вноски.
В момента тази сума се изплаща изцяло от работодателя, тоест от държавата.
Целта е чрез увеличението на заплатата да се покрие именно вноската, която ще отива под формата на осигуровки. Във
връзка с пенсиите, социалните партньори са на мнение, че при увеличението на пенсиите трябва да има
равнопоставеност.
Това означава, че ако се вдигнат например минималните пенсии, със същия размер трябва да има повишение и на
останалите. Освен това, според социалните партньори трябва да се преразгледат и начините, по които се отпускат
инвалидните пенсии.
В момента над 800 хиляди българи получават пенсия по болест. Освен паричните средства, имат право на различни
улеснения като например безплатна винетка, както и да паркират на определени места с предимство. Дали част от тези
преференции ще отпаднат, все още не е ясно.
Друг вид преференция предлагат от КТ "Подкрепа" – според тях, държавата трябва да се откаже от ДДС-то, което се
начислява върху СМС-даренията.
bTV
√ bTV Новините - Късна емисия - 13.02.2012 г.
Начало на репортажа на 2,20 мин. от началото
http://www.btv.bg/videos/emisii/video/615228709-bTV_Novinite__Kasna_emisiya__13022012_g.html
Вестник 24 часа
√ Вдигат всички пенсии и заплатите на чиновниците от 1-ви януари
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1229340
От 1-ви януари догодина правителството ще увеличи всички пенсии с определен процент, според възможностите на
бюджета. Заплатите на държавните служители също ще бъдат увеличени еднократно, за да поемат плащането на
личните осигурителни вноски, съобщи "Дарик".
Обмисля се държавните служители сами да плащат 40% от осигуровките си.
Сега държавата им ги плаща изцяло. Ако предложението се приеме, то възнагражденията на служителите ще
бъде еднократно увеличено, така че реалният доход, който получават, да не бъде намален, коментира председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред "Фокус".
За тези и други мерки са се договорили кабинетът и социалните партньори по време на днешното заседание на съвета
за тристранно сътрудничество.
Трите страни подкрепят също от началото на следващата година да се криминализира укриването на осигурителни
вноски, да се намали санкцията при забавеното им плащане, а всички плащания с характер на социални помощи да
преминат от НОИ към Агенцията за социално подпомагане.
Държавата, бизнесът и синдикатите са съгласни от началото на следващата година държавните служители да плащат
сами личните си вноски, като доходите им бъдат еднократно компенсирани.
Колкото до вноските за ранно пенсиониращите се служители на МВР, отбраната, правосъдието и ДАНС, правителството
се ангажира те да бъдат актуализирани и да отговарят на размера и продължителността на получаваните от тях пенсии.
Подкрепя се и предложението на бизнеса за намаляване на санкционните лихви върху забавени осигурителни
плащания, които да станат основният лихвен процент плюс 10 на сто, обясни Божидар Данев от БСК.
До края на април ще бъдат предложени конкретни мерки за затягане на контрола при отпускане на инвалидните пенсии.
Синдикатите настояват за обсъждане и на предложението за възстановяване на увеличената тежест на всяка година
стаж във формулата за изчисляване на пенсията.

„Увеличаването на тежестта на годината стаж във формулата да стане факт още от сега за всички пенсии и всички хора,
които получават пенсия, а не само за тези, които ще бъдат от 2017-а", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
На следващото заседание на съвета ще бъдат коментирани и възможностите за увеличаване на доходността на
Сребърния фонд.
КНСБ подкрепя по-консервативното управление на фонда, като се постига сравнително добра, но не непременно висока
доходност. Бизнесът поставя като проблем кой ще понесе отговорността за ниската доходност на фонда, тъй като не се
използват всички инструменти за повече приходи.
Вестник Труд
√ Чиновниците ще плащат за пенсия от 2013 г.
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1229917
Пенсионноосигурителните промени за служителите на МВР, МО и държавната администрация, планирани за средата на
2012 г., ще се забавят до догодина. Това беше решено на първото заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС) след 2-месечен бойкот на синдикатите. Профсъюзите напуснаха тристранката заради
едностранното решение на МС за повишаване на пенсионната възраст от т.г.
Държавните служители ще започнат да се осигуряват от собствения си джоб най-рано от 2013 г. В момента вноските им
се покриват от държавата с пари от данъците на всички работещи.
В края на м.г. министърът на финансите Симеон Дянков каза, че “е реалистично държавните служители, вкл. и тези в
силовите ведомства”, да поемат осигуровките си от средата на 2012 г. Това трябваше да стане с актуализация на
бюджета от началото на май или юни т.г. Социалните партньори не са поставили въпроса на какво се дължи забавянето.
Някои от тях коментираха, че прекрояването на бюджета в средата на годината е излишно. На практика промяната няма
да спести средства, тъй като заплатите на чиновниците ще бъдат увеличени с около 12%, колкото е нужно за
осигуровките.
В бюджета за 2013 г. ще бъдат повишени и осигуровките на полицаи и военни, за да може приходите от тях да покриват
разходите за пенсиите им, каза шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. През т.г.
постъпленията ще са с около 350 млн. лв. по-малко, което раздува огромния недостиг на средства в бюджета на НОИ.
Основната причина за разликата е ранното пенсиониране на служителите на силовите ведомства. Те вземат пенсия в
продължение на повече години, а внасят осигуровки по-кратко в сравнение с обикновените хора.
Вчера промените не са обсъждани от НСТС в детайли. “Това ще направи комисията по осигурителни отношения към
тристранката. След това поправките ще бъдат обсъдени по същество”, каза Румяна Георгиева, експерт от
Конфедерацията на работодателите в България (КРИБ).
Министърът на финансите подкрепил и предложението наказателната лихва за просрочените осигуровки да бъде
намалена до основния лихвен процент на БНБ плюс 10 процентни пункта (сега е плюс 20 п.п.). Идеята е санкцията да се
изравни с тази за забавени данъци. Паралелно с намаляването на лихвата ще се криминализира умишленото укриване
на осигуровки, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Вестник Монитор
√ Вдигат всички пенсии от догодина
http://www.monitor.bg/article?id=326350
Всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 януари 2013 г., стана ясно след среща на тристранния съвет вчера. От БСК
настояват бъдещите повишения да бъдат с еднакъв процент за всички 2,2 млн. пенсионери независимо от размера на
сумите, които получават.
Общо виждане е всички пенсии да бъдат актуализирани независимо с какъв процент. Министър Дянков подкрепя тази
идея, обясни след тристранката председателят на БСК Божидар Данев. Всички участници в съвета са съгласни също така
от началото на следващата година държавните служители сами да плащат осигуровките си, а правителството да ги
компенсира, като повиши заплатите им. Предвижда се да се самоосигуряват така, както останалите. За да не пострада
нетното заплащане, на тези служителите ще има еднократко, целево повишаване на възнаграждаването в системата,
съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Дължимите вноски за служителите на силовите министерства пък ще бъдат вдигнати, за да съответстват на пенсията,
която получават.
Синдикатите, бизнесът и правителството са единодушни, че трябва да се криминализира умишленото укриване на
осигуровки. Профсъюзите настояват за възстановяване на увеличената тежест на всяка година стаж във формулата за
изчисляване на пенсията, при това още отсега. От бизнеса пък предлагат промени в Закона за инвалидните пенсии, чрез
които да се завиши контролът при отпускането им. 800 000 получават инвалидни пенсии у нас.
Вестник Капитал дейли
√ Държавата отново ще опита да махне пенсионните привилегии
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/02/13/1765810_durjavata_otnovo_shte_opita_da_mahne_pension
nite/
Правителството ще направи пореден опит да премахне част от осигурителните привилегии на служителите в силовите
ведомства. Това стана ясно след първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) за тази

година. На него работодатели и синдикати предложиха пакет от мерки за допълнително стабилизиране на пенсионната
система, които получиха принципното съгласие на управляващите. Повечето от идеите обаче ще бъдат реализирани найрано през предизборната 2013 г.
Предложенията не са нови, но досега не намираха достатъчно политическа подкрепа. Част от тях предвиждат
държавните служители да започнат да плащат осигурителни вноски както всички останали работещи, евентуално да се
увеличат осигуровките на работещите в силовите ведомства, както и да се криминализира умишленото укриване на
осигуровки. Следващото заседание на тристранния съвет е насрочено за след две седмици. Дотогава мерките трябва да
бъдат обсъдени по-детайлно в комисиите към НСТС.
Специалните държавни служители
Едно от исканията на работодателите е държавните служители да започнат да плащат 40% от своите осигуровки, а
държавата - останалите 60%, какъвто е моделът и в реалния сектор. В момента вноските им се покриват изцяло от
бюджета. Тази идея обаче ще стане възможна най-рано от началото на 2013 г. Причината е, че в настоящия бюджет не са
предвидени средства за допълнителното увеличение на заплатите на чиновниците, с което да се компенсират доходите
им, коментираха след срещата участниците.
За последно идеята се обсъждаше преди няколко месеца, когато правителството направи поредните промени в
пенсионната система. Тогава икономисти коментираха, че подобна мярка може да има отрицателен ефект за бюджета в
краткосрочен план. В интервю за "Дневник" в понеделник обаче управителят на Националния осигурителен институт
(НОИ) Бисер Петков заяви, че по последни разчети през първата година след въвеждането на мярката допълнителните
постъпления ще са повече от допълнителните разходи, т.е. ще има нетен положителен ефект.
15% повече?
В момента за пенсиите на военни, полицаи и съдии държавното обществено осигуряване харчи с 15% повече средства,
отколкото получава като вноски. Затова и една от мерките, които са обсъждали тристранните партньори, е как да се
компенсира това разминаване. "Би трябвало да се завишат с 15% и плащаните осигуровки, за да се получи баланс",
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Алтернатива на това предложение е да се преразгледат длъжностите, които дават право на ранно пенсиониране в тези
ведомства. Така поне административните и помощните длъжности ще бъдат квалифицирани като масова категория
труд. По този начин ще се избегне ранното пенсиониране с големи обезщетения на част от служителите.
Друга мярка е военните и полицаите да имат минимална пенсионна възраст, както всички останали категории труд. По
него обаче не е постигнато съгласие. В момента един полицай например може да придобие право на пенсия много
рано, стига да е изпълнил условието за стаж. Данните на НОИ от миналата година показват, че заетите в сектор
"Сигурност" се пенсионират средно на 50 години и няколко месеца.
Частичен напредък
В края на мината година финансовият министър Симеон Дянков заяви, че е твърдо решен да предприеме реформи в
силовия сектор още през 2012 г. "Ако не стане през 2012 г., няма да стане и след това", заяви тогава той. Тези идеи обаче
срещнаха отпор както сред работещите в МВР, така и сред неговото ръководство.
"Въпреки напредъка сега това са просто микромерки. Те са важни и абсолютно необходими, но няма да решат
основните проблеми на пенсионната система", твърди Светла Костадинова от Института за пазарна икономика. По
думите й има нужда от радикална промяна - преминаване от солидарен към модел на лични пенсионноосигурителни
вноски. "Това е истинската реформа, тя обаче се отлага и вместо това се търсят някакви мерки, които да позакърпят
положението", казва тя.
Криминализирай това
Друга стара идея е да се криминализира умишленото укриване на осигуровки. Това може да стане чрез промяна в
Наказателния кодекс, като се спазва същият подход както при укриването на данъци. Едновременно с това синдикатите
и работодателите са предложили да се намали лихвата за забавяне на плащанията за осигуровки. В момента тя е ОЛП
плюс 20 пункта, докато за всички останали държавни вземания като данъци е ОЛП плюс 10 пункта.
"Криминализирането е един вид бягство от отговорност", смята обаче Светла Костадинова. По думите й масово не е
плащат осигуровки, защото хората не виждат смисъл да го правят. "Вместо да се потърси причината за това и да се
намери истинско решение, се взима някакво крайно решение, което просто няма да има нужния ефект", убедена е тя.
mediapool.bg
√ Лидерът на КТ "Подкрепа" обяви, че е настоял пред Симеон Дянков ДДС-то по дарителските есемеси да се връща
обратно под формата на дарение за хората към които са предназначени парите.
Тежките осигурителни промени в силовите ведомства остават за изборната 2013-та
http://www.mediapool.bg/%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2013-%D1%82%D0%B0-news189511.html
Държавата приема в голяма степен предложенията на работодателите и синдикатите за продължаване на промените в
пенсионната система и по-специално в МВР, Министерството на отбраната и държавната администрация. Всички

евентуални промени обаче ще бъдат въведени от 2013 година, стана ясно в понеделник след първото заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) за тази година.
Идеите за слагането на ред в осигуряването на полицаи и военни отдавна се коментират, но правителството на ГЕРБ не
се реши да ги въведе при нито едната от двете “пенсионни реформи“, които прие през 2010 и 2011 година. През
декември миналата година финансовият министър Симеон Дянков заяви, че е решен да предприеме промени в
осигуряването в силовите сектори през тази година, дори ако се налага актуализиране на бюджета. Тогава той заяви, че
промяната е голяма и, ако не стане през 2012 г., няма да стане и след това.
Сега обаче става ясно, че мерките ще се обсъждат напролет, за да залегнат в бюджет 2013 в година на парламентарни
избори. Представителите на синдикатите и работодателите обявиха, че пак за 2013 година е постигнато и принципно
съгласие да има актуализация на всички пенсии според възможностите на бюджета.
“За пенсионната система имаме общо девет предложения, някои от които на място получиха отговор. Така например
несъразмерните осигурителни вноски, които плащат ранно пенсиониращите се в системата на сигурността още в
следващия бюджетен цикъл – 2013 година, този въпрос се предвижда да бъде уреден. Т. е. да се внасят такива
осигуровки от държавата за тези лица, които съответстват на размера и продължителността на получаваните от тях
пенсии. Също така се предвижда в следващия бюджетен цикъл да залегне и предложението, което многократно е
правено, държавните служители да си внасят личните осигурителни вноски като това бъде съпроводено с еднократно
целево повишаване на възнагражденията“, заяви след заседанието Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал.
Според Божидар Данев от БСК всички мерки за промени в пенсионната система се приемат като единствено КРИБ има
някои забележки.
“Имаме пълен консенсус по тези девет мерки, които смятаме, че са изключително важни за оздравяване на пенсионната
система. Както каза министър Дянков те имат вече необходимата готовност и актюерски разчети по тези наши
предложения“, посочи Данев. Конкретните разчети обаче така и не са били представени на заседанието в понеделник и
се очаква те да бъдат обсъждани на някое от следващите заседания. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че
Дянков е поел ангажимента да представи анализ как силовите ведомства ще се реформират. Той припомни, че по
разчети на бизнеса и синдикатите вноските в силовите ведомства трябва да се вдигнат с 15 процентни пункта, за да
покриват разходите на НОИ за пенсии на тези категории. “Освен това при някои категории служители все още няма
пенсионна възраст, нещо което трябва да бъде променено“, каза още Димитров. На днешното заседание на съвета
обаче не е постигнато съгласие за въвеждане на възраст за пенсиониране за полицаите и военните.
И от трите страни се подкрепя предложението да се криминализира умишленото укриване на осигуровки като
едновременно с това се намали лихвата за забавяне на плащанията за осигуровки. В момента тя е основен лихвен
процент плюс 20 пункта, докато за всички останали държавни вземания е основен лихвен процент плюс 10 пункта.
Друго предложение, по което има консенсус между трите страни, е слагането на ред при инвалидните пенсии.
“Бяхме информирани, че се работи по инвалидните пенсии и ще се внесат до следващото заседание предложения и
разчети. Министър Тотю Младенов увери, че всички социални плащания, които нямат осигурителен характер, ще бъдат
извадени от НОИ от 1 януари 2013 година и вкарвани в системата за социално подпомагане“, съобщи Димитров.
Дянков не бил готов с предложения за Сребърния фонд
На следващото заседание социалните партньори очакват да чуят и намеренията за промени в Закона за Сребърния
фонд. На този етап Дянков ги уверил, че няма изготвени окончателно промени. “Има различни текстове и работни
варианти, но няма окончателен вариант“, заяви Димитров. “Тогава ще коментираме заедно с него доколко
либерализирането или отварянето на възможностите за инвестиране са адекватни и целесъобразни“, посочи той.
“Едно от обвиненията към Сребърния фонд е, че има ниска доходност, а той се оглавява от зам.-министъра на
финансите. А отговорност за ниската доходност носят тези, които управляват фонда. Защо се инвестира само в един от
инструментите, при положение, че има пет възможни инструмента, в които да се инвестира? Трябва да се поеме
отговорност, че фондът е лошо управляван“, коментира Божидар Данев.
Димитров допълни, че фондът трябва да бъде управляван наистина консервативно и да постига една доходност, която
да е прилична, но не непременно най-високата. “За нас е важно наистина да бъдат гарантирани средствата. Ако с тях
можем да подпомогнем допълнително инвестиции в българската икономика е добре дошло. Ако обаче това значи
непременно финансиране на вътрешен дълг от държавата, не знам дали това е най-добрият вариант“, каза още
Димитров.
focus-news.net
√ От 2013 г. държавните служители може да получат увеличение на заплатите, за да плащат 40 % от осигуровките си
http://www.focus-news.net/?id=n1620562
От следващата година държавните служители може да плащат 40 % от осигуровките си. Това е едно от предложенията за
стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система на работодатели и
синдикати, обсъдени на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Сега държавата плаща изцяло осигуровките, предвижда се както е в реалния сектор, в икономиката, държавните
служители да плащат 40 %, държавата 60 %, като това бъде съпроводено с еднократно целево увеличаване на техните
възнаграждения, така че реалният доход, който получават, да не бъде намален, каза за Агенция „Фокус” Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Друго предложение е да се прецизира начинът, по който се определя размерът на дължимите осигурителни вноски в
солидарната пенсионна система за работещите в системите на специалните ведомства. Известно е, че и там плащаните

осигуровки не съответстват на продължителността и размера на получаваните след това пенсии. Оценката е, че би
трябвало там да се завишат от порядъка на 15 процентни пункта плащаните осигуровки, за да се получи такова
съответствие. Беше изказана позиция, че в хода на подготовката на бюджета за следващата година тези предложения
ще бъдат взети предвид – както това, така и за въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители, каза
Васил Велев.
Съвместните предложения на работодатели и синдикати, обсъдени на заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество са били в два раздела. Първият е за стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и
развитие на пенсионната система. Втората тема е свързана с предложения за промени в Кодекса на труда за
подобряване на социалния диалог. Те ще бъдат внесени за работно обсъждане в Комисията по трудовите отношения
към НСТС.
На първо четене нямаше нито едно отхвърляне на предложение, каза Васил Велев.
Обсъдено е криминализиране на умишленото укриване на осигурителни вноски да се осъществи чрез промяна в
Наказателния кодекс, като се спазва същият подход, както при укриване на дължимите данъци, тоест тази практика при
укриване на данъци да се разпростре законодателно и при умишлено укриване на осигурителни вноски. Едновременно
с това предложението на социалните партньори е лихвата, която се плаща при забава на осигуровки, която в момента е
основен лихвен процент плюс 20 пункта, да се намали на основен лихвен процент, плюс 10 пункта или законовата лихва,
по която се олихвяват всички забавени други държавни вземания.
НСТС е разгледал и пет проекта за постановления на Министерския съвет за изменения и допълнения на различни
наредби. Промените се налагат най-вече в резултат на промените в Кодекса за социалното осигуряване.
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√ Увеличават заплатите на чиновници, за да си плащат осигуровките
http://dnes.dir.bg/news/sporat-zaplatite-10528209?nt=9
Повишение на всички пенсии от 2013 г., плащане на осигурителни вноски от държавните служители за сметка на
еднократно вдигане на заплатите им и криминализиране на избягването на осигуряването.
Тези въпроси бяха обсъдени по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) от
синдикати и работодатели.
Обсъдени са били пет проекта за изменение и допълнение на наредби, свързани с вече направени промени в
законодателството, както и техни предложения за продължаване на реформите в пенсионната система и за промени в
Кодекса на труда, с които да се подобри дейността на НСТС. Според работодателите не е имало възражение от
синдикатите по направените предложения. Последните напуснаха тристранния съвет преди 3 месеца в знак на протест
срещу фунансовия министър, който наложи промените в пенсионната система.
Имаме общо виждане всички пенсии да бъдат актуализирани от 1 януари 2013 г., независимо с какъв процент. Това
обяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев след заседанието на НСТС, предаде БГНЕС. Той обясни,
че Симеон Дянков е подкрепил идеята, а повишението ще е в зависимост от възможностите на бюджета.
По-късно в специално изявление от БСК заявиха, че в никакъв случай не може да се говори индексацията на всички
пенсии да стане с Бюджет 2013, а само тогава, когато е възможно. Изявлението бе по повод изказване на изпълнителния
председател на камарата Божидар Данев в НСТС. Според камарата трябва да се води политика за равнопоставена
индексация на всички пенсии. Тоест - при съществуваща възможност за увеличение на пенсиите, да се индексират с
определения процент всички пенсии. През миналата година бе гласувано увеличение само на минималните и вдовишки
пенсии.
Обсъдено е и от началото на следващата година държавните служители вече сами да плащат осигурителните си
вноски, като това да е съпроводено с еднократно повишаване на възнагражденията им, обяви Васил Велев от
Асоциацията на иднустриалния капитал в България (АИКБ). Сега държавата плаща изцяло осигуровките, предвижда се,
както е за останалите сектори, държавните служители да плащат 40%, държавата - 60%, допълни той.
Друго предложение е да се въведе криминализирането на умишленото укриване на осигурителните вноски и
едновременно с това да се намали наказателната лихва за забавяне на осигурителните вноски и тя да стане основният
лихвен процент плюс 10%.
Обсъдено е още да се прецизира начинът, по който се определя размерът на дължимите осигурителни вноски за
работещите в специалните ведомства (армията, полицията, правосъдието и пр.). Известно е, че и там плащаните
осигуровки не съответстват на продължителността и размера на получаваните след това пенсии. Оценката е, че би
трябвало да се завишат с около 15 процентни пункта плащаните осигуровки, за да се получи такова съответствие.
До края на април ще бъдат предложени конкретни мерки за затягане на контрола при отпускане на инвалидните пенсии.
Синдикатите настояват и за обсъждане и на предложението за възстановяване на увеличената тежест на всяка година
стаж във формулата за изчисляване на пенсията. „Увеличаването на тежестта на годината стаж във формулата да стане
факт още от сега за всички пенсии и всички хора, които получават пенсия, а не само за тези, които ще бъдат от 2017-а",
каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от Дарик радио.
Сребърният фонд е част от фискалния резерв и не е много уместно да насочваме средства от него към вътрешния
дълг или към плащането на външния дълг, каза още той. Синдикалистът коментира идеята на министър Дянков за
промени в закона за Сребърния фонд, които да позволят средствата му да бъдат инвестирани в държавни ценни книжа
и на борсите.
Добре е, ако с парите от фонда могат да бъдат подпомогнати допълнително инвестиции в българската икономика, но не
и ако с него се финансира вътрешният дълг, добави лидерът на КНСБ.
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√ Вдигат заплатите на чиновниците догодина
http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=63921
От 1-ви януари догодина заплатите на държавните служители ще бъдат увеличени еднократно, за да могат да плащат
личните си осигурителни вноски.
Това е една от мерките, по които социалните партньори постигнаха принципно съгласие за промени в осигурителната
ситема.
На заседанието на Националния тристранен съвет е било обсъдено още в силовите ведомства освен изисквания стаж да
се въведе възраст за пенсиониране. Укриването на осигуровки ще се криминализира.
Синдикатите и работодателите са предложили и увеличаване на всички пенсии с определен процент според
възможностите на бюджета.
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал коментира, че вноските на работещите в
системата на отбраната и на МВР ще се повишат, тъй като размерите на пенсиите там не отговарят на внасяното сега от
държавата. Укриването на осигуровки ще се криминализира, но ще се намали с 10 % лихвата по просрочените плащания
на осигуровки. Тези две мерки, по предварителни разчети, ще "вкарат" в осигурителната система стотици милиони
левове.
Председателят на КНСБ Пламен Димитров каза, че вече се работи по преминаване на Техническо - експертните лекарски
комисии от здравеопазването към НОИ. Той разкритикува идеята с част от натрупаните в "Сребърния фонд" 1 милиард и
800 хиляди лева да се финансира вътрешния дълг.
Тук бизнесът по скоро е на позицията за отговорността за ниската доходност , обясни Божидар Данев от БСК.
Промените в Закона за управление на средствата от така наречения "Сребърен фонд" ще бъдат представени на бизнеса
и синдикатите следващата седмица, е обещал вицепремиерът Симеон Дянков.
Синдикатите се върнаха на заседанията на тристранния съвет след личните уверения на премиера Бойко Борисов, че ще
има промяна в диалога и че той ще е продуктивен.
Симеон Дянков се срещна и с банкерите Левон Хампарцумян, директорите на ДСК и на Първа инвестиционна банка.
Темата на срещата бяха предлаганите от вицепремиера промени, които би трябвало да намаляват банковите лихви. Още
в аванс Божидар Данев подкрепи намеренията на финансовия министър и настоя да се приеме предложение на
камарата банките да не могат едностранно да променят условията по депозити и кредити, а ако това се налага да се
прави чрез договаряне.
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√ Обсъждат вдигане на пенсии и заплати от 1 януари 2013 г.
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4559311
Държавните служители ще получат еднократно увеличение на заплатите догодина, но ще плащат сами 40% от
осигуровките си.
Това е едно от предложенията за стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на
пенсионната система, обсъдено днес от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Сега държавата плаща изцяло осигуровките, предвижда се - както е в реалния сектор, и държавните служители да
плащат вече 40%, а държавата 60% от осигуровките, като това бъде съпроводено с еднократно целево увеличаване на
техните възнаграждения, така че реалният доход, който получават, да не бъде намален, съобщи Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Друго предложение е да се прецизира начинът, по който се определя размерът на дължимите осигурителни вноски в
солидарната пенсионна система за работещите в системите на специалните ведомства - МВР и Министерството на
отбраната. Плащаните там осигуровки не съответстват на продължителността и размера на получаваните след това
пенсии.
Оценката е, че би трябвало там да се завишат от порядъка на 15 процентни пункта плащаните осигуровки, за да се
получи такова съответствие.
Беше изказана позиция, че в хода на подготовката на бюджета за следващата година тези предложения ще бъдат взети
предвид, каза Васил Велев.
Съвместните предложения на работодатели и синдикати, обсъдени на заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество са били в два раздела. Първият е за стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и
развитие на пенсионната система. Втората тема е свързана с предложения за промени в Кодекса на труда за
подобряване на социалния диалог.
Постигнато е съгласие всички пенсии да бъдат актуализирани
независимо с какъв процент, съобщи след заседанието изпълнителният председател на Българската стопанска камара
Божидар Данев.
Вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков е подкрепил идеята всички пенсии да бъдат променени с еднакъв
процент, в зависимост от възможностите на бюджета.
Божидар Данев обаче подчерта, че увеличението на пенсиите ще става според възможностите на приходите в бюджета,
които, по думите му, драстично намаляват. Той отбеляза, че последното тримесечие на миналата година са закрити 56
хил. работни места, инвестициите намаляват, напрежението се засилва.

От стопанската камара уточниха, че в никакъв случай не може да се говори това да се случи с бюджет 2013, а само
тогава, когато е възможно.
Обсъдено е било
криминализиране на умишленото укриване на осигурителни вноски
да се осъществи чрез промяна в Наказателния кодекс, като се спазва същият подход, както при укриване на дължимите
данъци, тоест тази практика при укриване на данъци да се разпростре законодателно и при умишлено укриване на
осигурителни вноски.
Едновременно с това предложението на социалните партньори е лихвата, която се плаща при забава на осигуровки,
която в момента е основен лихвен процент плюс 20 пункта, да се намали на основен лихвен процент, плюс 10 пункта или
законовата лихва, по която се олихвяват всички забавени други държавни вземания.
dnes.bg
√ Вдигат пенсиите догодина, ама ако има пари
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2012/02/13/vdigat-pensiite-dogodina-ama-ako-ima-pari.151269,11
Всички пенсии ще бъдат актуализирани от 1 януари 2013 г. с определен процент, но само ако има пари в бюджета.
От началото на следващата година ще бъдат увеличени еднократно заплатите на държавните служители, за да поемат
плащането на личните осигурителни вноски.
Това са част от мерките, за които са се договорили кабинетът и социалните партньори по време на днешното заседание
на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
"Сега държавата плаща изцяло осигуровките, предвижда се както е в реалния сектор в икономиката, държавните
служители да плащат 40%, държавата 60%, като това бъде съпроводено с еднократно целево увеличаване на техните
възнаграждения, така че реалният доход, който получават, да не бъде намален", съобщи Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал.
Актуализирането на пенсиите ще става според възможностите на приходите в бюджета.
БСК е заявила на заседанието на тристранката своята позиция, че трябва да се води политика за равнопоставената
индексация на всички пенсии.
Това означава, че когато държавата увеличава минималната пенсия, със същия процент би трябвало да бъдат увеличени
и останалите пенсии, без значение от техния размер.
На заседанието на Националния тристранен съвет е било обсъдено още в силовите ведомства да се въведе възраст за
пенсиониране, освен изисквания стаж.
Васил Велев коментира, че вноските на работещите в системата на отбраната и на МВР ще се повишат, тъй като
размерите на пенсиите там не отговарят на внасяното сега от държавата. Оценката е, че би трябвало да се завишат от
порядъка на 15% от плащаните осигуровки, за да се получи такова съответствие.
И от трите страни се подкрепя предложението да се криминализира умишленото укриване на осигуровки като
едновременно с това се намали лихвата за забавяне на плащанията за осигуровки. В момента тя е основен лихвен
процент плюс 20 пункта, докато за всички останали държавни вземания е основен лихвен процент плюс 10 пункта.
До края на април ще бъдат предложени конкретни мерки за затягане на контрола при отпускане на инвалидните пенсии.
"Бяхме информирани, че се работи по инвалидните пенсии и ще се внесат до следващото заседание предложения и
разчети. Министър Тотю Младенов увери, че всички социални плащания, които нямат осигурителен характер, ще бъдат
извадени от НОИ от 1 януари 2013 година и вкарвани в системата за социално подпомагане", съобщи президентът на
КНСБ Пламен Димитров.
В Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се предлагат промени във връзка с
удължаването на периода, от който се изчисляват паричните обезщетения за безработица - от 18 на 24 календарни
месеца.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров се обяви против идеите на финансовия министър Симеон Дянков за промени в
закона за Сребърния фонд.
"Сребърният фонд е част от фискалния резерв и не е много уместно да насочваме средства от него към вътрешния дълг
или към плащането на външния дълг. Няма държава в ЕС, която да финансира своя вътрешен дълг от собствения си
държавен резерв", коментира Димитров.
Сред идеите са средствата от фонда да бъдат инвестирани в държавни ценни книжа, както и на български и на
световни фондови борси.
Според Пламен Димитров фондът трябва да бъде управляван консервативно и да носи прилична, не непременно висока
доходност.
Важно е да бъдат гарантирани средствата на Сребърния фонд, които в момента възлизат на 1 млрд. и 800 млн. лева,
смята Димитров.
profit.bg
√ Принципна договорка за промени в осигурителната система от догодина
http://profit.bg/news/article/nid-88110.html
От 1-ви януари догодина заплатите на държавните служители ще бъдат увеличени еднократно, за да могат да плащат
личните си осигурителни вноски. Това е една от мерките, по които социалните партньори постигнаха принципно
съгласие за промени в осигурителната ситема.

На заседанието на Националния тристранен съвет е било обсъдено още в силовите ведомства освен изисквания стаж да
се въведе възраст за пенсиониране, съобщи БНР. Укриването на осигуровки ще се криминализира.
Синдикатите и работодателите са предложили и увеличаване на всички пенсии с определен процент според
възможностите на бюджета.
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал коментира, че вноските на работещите в
системата на отбраната и на МВР ще се повишат, тъй като размерите на пенсиите там не отговарят на внасяното сега от
държавата.
Укриването на осигуровки ще се криминализира, но ще се намали с 10 % лихвата по просрочените плащания на
осигуровки. Тези две мерки, по предварителни разчети, ще "вкарат" в осигурителната система стотици милиони левове.
Председателят на КНСБ Пламен Димитров каза, че вече се работи по преминаване на Техническо - експертните лекарски
комисии от здравеопазването към НОИ. Той разкритикува идеята с част от натрупаните в "Сребърния фонд" 1 милиард и
800 хиляди лева да се финансира вътрешния дълг.
Тук бизнесът по скоро е на позицията за отговорността за ниската доходност , обясни Божидар Данев от БСК:
„Каква е отговорността на ниската доходност на този Сребърен фонд- на тези, които управляват фонда. Създават се един
конфликт на интереси. Тоз конфликт на интереси трябва да бъде разчупен. Защо се инвестира само в един от
инструментите, като има пет възможни, в които да се инвестира“.
Промените в Закона за управление на средствата от така наречения "Сребърен фонд" ще бъдат представени на бизнеса
и синдикатите следващата седмица, е обещал вицепремиерът Симеон Дянков.
Синдикатите и работодателите са предложили на управляващите и увеличаване на всички пенсии с определен процент,
според възможностите на бюджета.
Синдикатите се върнаха на заседанията на тристранния съвет след личните уверения на премиера Бойко Борисов, че ще
има промяна в диалога и че той ще е продуктивен.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Икономическите очаквания на българите паднаха до ниво от 2009 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/195340_%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%B4
%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82+2009+%D0%B3.
Икономическите очаквания на българите в края на 2011 г. се върнаха на рекордно ниски нива от май 2009 г. Това сочат
данни от проучване на нюрнбергския институт GfK. Оказва се, че индексът на икономическите очаквания у нас през
последното тримесечие на миналата година е на ниво от -25.5 пункта. Въпреки огромната доза песимизъм обаче
страната ни е сред държавите с най-нисък дял на отрицателните нагласи. Пред нас са единствено Германия, където
показателят е на ниво -0.3 пункта, и Испания с -3.6 пункта.
От GfK посочват, че местните и президентските избори са били основна тема в България в края на 2011 г. и са повлияли
не само на политическия дебат, но и на икономическата политика. Двете стачки в БДЖ и в „Мини „Марица-изток“ са
доминирали на политическата сцена и са предизвикали по-големи от очакваните загуби. Тези събития са стимулирали
дискусията за бъдещото развитие на едни от най-старите икономически сектори, които все още не са реформирали. В
проучването се посочва и амбицията на управляващите промените в тези сфери да се случат през 2012 г. Населението
обаче се чувства неуверено към икономическата и финансовата ситуация. Възстановяването се води от износа, който
разчита основно на страни от ЕС. Потребителите не вярват, че българската икономика ще успее да се дистанцира от
случващото се в Европа и по-скоро очакват икономическият ръст да се понижи в следващите месеци.
Но черногледите нагласи не са запазена марка само за нашата страна. Според данните в проучването повечето
потребители на Стария континент продължават да се притесняват за икономическата ситуация. Това води до
ограничаване в разходите им.
Най-уплашени са хората в Чехия, Гърция и Португалия. В тези страни са най-ниските данни за икономическите
очаквания. Песимизмът е налегнал сериозно и британците. На Острова потребителите изпитват най-малкото желание да
купуват. Индексът, измерващ този показател, там е спаднал с 54.8 пункта. Португалия заема второто място по този
критерий с понижение от 44.1 пункта. Франция също влиза в тройката - с 29.8 пункта надолу. Най-високите стойности са
отчетени в Австрия – 35.6 пункта повишение на намерението за покупки. Германците са втори с ръст 27.4 пункта.
По отношение на доходите си отново германците са останали най-оптимистично настроени. Показателят им достига 34
пункта. Въпреки европейската дългова криза те са насърчени от ръста в икономиката. Испанците и австрийците също не
дават вид на много отчаяни за бъдещите си парични постъпления. Най-ниските очаквания за доходите напълно
естествено имат жителите на потъналата в дългове Гърция, където понижението в индекса е около 65 пункта. В Италия е
-60.7 пункта, докато във Франция то достига -60.4 пункта. Изследването на нюрнбергския институт за пазарни
проучвания GfK е обхванало около 40 хил. души от 12 страни.
Припомняме, че преди около месец „Галъп интернешънъл” направи сходно проучване, според което около една трета
от българите имат оптимистични очаквания за 2012 г. Те предполагат, че тази година ще бъде по-добра от 2011-а. В това
изследване най-положителни нагласи имат хората в Източна Азия и Южна Америка. Подобно на предишни проучвания,
най-бедните са се доказали и като най-големите оптимисти. Жителите на Западна Европа и Северна Америка
традиционно са черногледи в икономическите си планове.

√ 180 общини могат да останат без площадки за рециклиране на метали
http://www.klassa.bg/news/Read/article/195341_180+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%BE
%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%B1%D0%B5
%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86
%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D0%BB%D0%B8
Близо 180 общини са застрашени да останат без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали след 15
февруари. Причината за това е, че те нямат актуален действащ общ устройствен план /ОУП/, който се изисква след
промените в Закона за управление на отпадъците. Само в 87 общини, които имат такива планове за цялата община или
за част от нея, фирмите, които търгуват с черни и цветни метали, ще могат да продължат работата си и ще имат право да
откриват нови площадки. Металните отпадъци от цялата страна ще могат да се събират и рециклират само на
лицензираните площадки там. Разпоредбите предвиждат още дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се
извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени
и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.
Общините трябва да изработят ОУП и ясно да се дефинират зоните за отпадъци, както и да минат екологична оценка,
защото това е изключително важна тема и трябва да бъде разгледана от всички гледни точки. По време на
разглеждането на проекта за ОУП в София беше направена именно екологична оценка. След това за всяка една от
площадките беше активиран подробен устройствен план съгласно наредбите на екоминистерството. Това заяви
заместник-кметът на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Мария Бояджийска.
Според експерти промените в нормативите противоречат на разпоредбите на Закона за устройството на територията
/ЗУТ/, който според тях допуска в определени случаи подборният устройствен план да изпълнява същата роля както
общия устройствен план на населеното място. Това по своята същност създава условия за порочна практика по
прилагане на законови разпоредби и способства за административен произвол.
Отговорността за изработването на общ устройствен план е изцяло в правомощията на общинските власти. Бизнесът
няма никакви лостове за въздействие на този процес. В същото време именно фирмите са наказвани с най-тежки
санкции, като им се отказва възможността да работят, защото общините нямат общ устройствен план, коментира Иво
Георгиев -председател на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране.
Според него съгласно готвените промени близо 80% от изградени вече площадки на територията на общини, които
нямат ОУП, трябва да бъдат закрити, което от своя страна означава, че и направените инвестиции в тях ще бъдат
безвъзвратно изгубени.
Градоустройственият план на община Хасково например е приет през 1979 г. и е изтекъл през 2000 г., без след това да е
актуализиран. Така 16 фирми, работещи там, не могат да представят документите, изисквани по закона, е становището
на Българската стопанска камара /БСК/.
Всички резки движения не могат да бъдат приветствани. В същото време позицията на държавата може да бъде
разбрана в посока да вкара ред в този бранш, за да се ограничат кражбите и да се пресече дейността на сивия сектор,
коментира Филип Алексиев - изпълнителен директор на „Мак метал холдинг“ АД. Според него всичко това не е
приемливо за обществото, но и за самия бранш и фирмите, които се занимават със събиране и рециклиране на
отпадъци. Едни недостатъчно премислени мерки по-скоро биха навредили на легалния бизнес. От една страна, тези
фирми дават огромен брой работни места, от друга страна, рециклирането, втората употреба на вторични суровини, е
много по-икономически ефективно, посочи Алексиев. По думите му, трябва да се намери компромис от гледна точка на
това, че във всяка една община и населено място, където населението и бизнесът генерират отпадъци, трябва да бъде
дадена адекватна възможност тези отпадъци да бъдат събирани, рециклирани и повторно употребявани. По
информация от Гинка Чавдарова -изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република
България, при последното гледане на законопроекта в НС министър Нона Караджова е казала, че предложението за
отпадане на спорния текст е прието. Съществуването и дейността на площадки за събиране и рециклиране на черни и
цветни метали не е е свързано с наличието или неналичието на устройствени планове, текстът е по-различен, но какъв е
окончателният вариант, ние не знаем, защото още се дебатира в НС, коментира още Чавдарова.
√ Лъчезар Богданов, управляващ партньор, Industry Watch: Не всеки банков депозит означава спестяване
http://www.klassa.bg/news/Read/article/195318_%D0%9B%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80+%D0%91%D0
%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D
0%B2%D0%B0%D1%89+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%2C+Industry+Watch%3A+%D0
%9D%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0
%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82+%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%
81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
- Г-н Богданов, проучване на Асоциацията на колекторските фирми показа, че средната класа у нас продължава да
затъва в дългове. Докога ще се задълбочава кризата за домакинствата?
- Според мен не става дума толкова за задълбочаване на кризата, колкото за неразрешаване на проблеми, възникнали
още в началото на глобалната икономическа криза. С други думи, ако дадено домакинство е имало трудност да погасява
ипотечен кредит в края на 2009 г. - началото на 2010 г. заради рязък спад на доходите, продължаваме да виждаме
същите последици. Основната причина за тези проблеми е, че част от домакинствата и работещите съответно получиха
относително добро увеличение на доходите няколко години поред заради бързата експанзия на някои сектори в

икономиката преди 2008 г. Оттам, естествено, се стимулира потреблението и тегленето на по-големи кредити. Но в
резултат на кризата доходите на този кръг хора спаднаха, а задълженията им остават на дневен ред. Най-често това са
големи заеми, свързани с жилища, автомобили, друг тип дълготрайни продукти. Решението оттук нататък е в две посоки
– или те да търсят друг източник на доходи, или да се премине към ликвидация или продажба на съответния актив с
кредит и отказ от ползване на определени блага.
- В тази връзка проблемите с натрупани стари дългове ли свиват апетита на домакинствата за тегленето на нови, или
по-скоро става дума за несигурност по отношение на заплатите и работното място?
- Като говорим за домакинства, те не са едно хомогенно множество. Има домакинства с доходи, които не са спадали по
време на кризата. Чисто психологически хората, които са най-склонни да потребяват на кредит, обикновено са тези,
които в относително кратък период усещат динамика в личния си доход или кариерно развитие. И след кризата се
вижда, че за голяма част от професиите няма такива бързи израствания и съответно хората стават по-предпазливи. Друга
причина за по-ниския апетит за кредити е свиването на инвестиционния мотив - т.е. хора, които взимаха заем за
апартамент с идеята, че той ще поскъпне и съответно ще могат да го продадат на печалба. Но в крайна сметка, ако
погледнем общата картина, кредитът за жилища продължава да нараства, макар и бавно. По-рязкото свиване е при
потребителските заеми, което показва по-здравото благоразумие по отношение на покупката на техника, мебели,
автомобили.
- Според последния анализ на Industry Watch за финансово богатство към края на септември то се увеличава до 42,6
млрд. лв. Растат и депозитите. Все още ли говорим за пестене на „бели пари за черни дни“ или по-скоро за отложено
потребление?
- Нека не забравяме, че и икономиката на страната също се увеличава номинално, т.е., макар че непрекъснато говорим
за криза, в последните години създаденият БВП, съответно и доходи продължават да нарастват, измерени в левове. Така
че нямаме кой знае какво увеличаване на спестовността, каквото на пръв поглед изглежда. Освен това депозитите са
неравномерно разпределени както за домакинствата, така и за бизнесите. Има фирми в тежко положение, но има и
такива, които работят добре и съответно рязко са увеличили депозитите си. Пак казвам, не трябва да се смесва
наличието на депозитите в банковата система само със спестяване или със задържане на потребление. В голяма степен
ръстът им показва увеличение на наличностите паралелно с растежа на икономиката, измерена в номинално
изражение. Съвсем различно е да имаме значително нарастване в дългосрочни спестовни инструменти, като вложения в
пенсионни или взаимни фондове, които в страни с по-развита финансова система наричаме именно дългосрочни
спестявания.
- В тази връзка какво смятате по идеите на финансовия министър Симеон Дянков за регулиране на лихвите по
кредитите?
- Представата, че банковият сектор не е достатъчно регулиран, е доста невярна. А що се отнася до регулациите на
лихвите, има един съществен проблем. Идеята да се обвържат ставките у нас пряко с европейски пазарен индекс като
EURIBOR би предполагала, че българските банки безпроблемно могат да получат заеми при текущите нива на лихва,
измерена през него, което на практика не е така. Това важи само за страните - членки на еврозоната. Така че е много
странно да обвързваме българските лихви с индекс, който не дава възможност да се получава ресурс с такава доходност.
Има генерално неразбиране, че банките могат да бъдат натиснати да направят кредитите по-изгодни, при положение че
в условия на доста силна конкуренция на пазара у нас кредитите са толкова изгодни, колкото могат да бъдат. Ако се
наложат формални ограничения, банките ще намерят начин да ги заобикалят. Цялата битка за по-ниски кредити за мен е
доста безсмислена. Просто няма как да се накара глобалният финансов пазар да дава на българската домакиня поизгодни заеми, за да си купи пералня или печка. А ако се види статистиката за лихвите, тя показва трайно сваляне на
нивата както за домакинствата, така и за бизнеса от началото на 2010 г. с 1,5-2%.
Вестник Капитал дейли
√ "Моите пари": 2012 г. започва с масови намаления на лихвите по депозити
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/02/13/1765481_moite_pari_2012_g_zapochva_s_masovi_namaleniia_na/
Mасови намаления на лихвите по депозити, предлагани от българските банки, отчита финансовият портал "Моите пари".
Според събираната от компанията информация за пазара на банкови продукти за домакинствата, през януари общо 10
от опериращите на пазара 31 банки са променили условията по спестовните си продукти, като в девет от случаите
промяната е била в посока понижаване на лихвите.
"Усиленото депозиране, на което ставаме свидетели напоследък, продължава да рефлектира върху лихвите",
коментират от "Моите пари".
По данни на БНБ през 2011 г. спестяванията на населението са се увеличили с общо 3.86 млрд. лв. до 31.9 млрд. лв. По
изчисления на банкери около 1.25 млрд. лв. от тази сума са начислени лихви, а останалите над 2.5 млрд. лв. са реално
внесени в банките пари. Само за последното тримесечие на годината обемът на привлечените от домакинствата
средства е нараснал с 1.4 млрд. лв., показва статистиката на БНБ. При депозитите на корпоративния сектор също е
отчетено нарастване през изминалата година – с 2.02 млрд. лв. до 20.9 млрд. лв. в края на 2011 г.
"Голямото предлагане на ресурс от страна на фирми и домакинства логично сваля цената, която банките са склонни да
платят", посочват анализаторите от финансовия портал. Според представените от компанията данни в половината
десетте случая на корекции по условията става дума за прекратяване на промоционални оферти.
Увеличаването на спестяванията в банкови депозити се подхранва от продължаващата несигурност, породена от
дълговата криза в еврозоната, както и от увеличаващите се икономически прогнози за нова рецесия. В началото на
месеца от НСИ също отчетоха продължаващ спад на потребителското доверие в страната. Според данните на

националната статистика към края на януари 2012 г. стойността на общия показател на доверие се е понижила с 2.2
пункта спрямо октомври 2011 г. Очакванията за настоящото развитие на общата икономическа ситуация, както и тези
предстоящите 12 месеца също се влошават.
Така, влошаващата се икономическа среда и увеличаването на скептичните прогнози за бъдещето, дават основания за
запазване на тенденцията на свито потребление и увеличаване на спестяванията на населението.
Същевременно, дълговите проблеми в еврозоната, както и необходимостта на банките от паричния съюз да наберат
допълнително капитал, за да покрият новите регулаторни изисквания, ще продължат да оказват ефект върху бизнес
модела на финансовите институции в България. Поради ограничения достъп до външен ресурс, банките в страната
разчитат основно на средствата, които набират от местния пазар. По данни на БНБ към края на 2011 г. делът на
привлечените средства от местни източници вече достига 80.7% от общия обем от 65.6 млрд. лв.
Според представената миналата седмица прогноза на Ernst&Young за еврозоната и България, тенденцията ще се запази
и през следващите месеци. "Ожесточената борба между българските банки за набирането на потребителски депозити
ще продължи и през 2012 г.", коментира съдружникът в компанията Николай Гърнев. По думите му недостигът на
ресурс, който изпитват банките, в съчетание с намаляващите им печалби, ще продължи да оказва влияние и за
задържането на високата цена на кредитирането. "Прогнозите на някои анализатори, че лихвите по заемите ще паднат,
няма да се сбъднат", изтъкна той при представянето на прогнозата.
От своя страна, наблюденията на "Моите пари" върху пазара за момента не отчитат съществени движения по отношение
на лихвените условия по заемите. "Новостите по жилищни и потребителски кредити отново бяха отложени за бъдещ
момент", посочват от компанията. "За пореден път актуалните промоции бяха удължени за нов период – още 2-3
месеца", допълват от "Моите пари". Анализаторите от портала подчертават, че на практика вече почти година няма
промяна по предлаганите от банките условията по заемите. Очакванията им за раздвижване на пазара са за периода
към края на февруари или началото на март.
√ Наша основна цел е да подобрим имиджа на топлофикациите
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/02/13/1765808_nasha_osnovna_cel_e_da_podobrim_imidja_na/
Какво показа опитът на "Далкия" в управлението на "Топлофикация Варна" и според вас кое е най-важно за доброто
управление на една топлофикация в България?
- Дейността на "Далкия" в "Топлофикация Варна" имаше две насоки. Едната е свързана с енергийната ефективност като
подмяна на абонатни станции и др., което да рефлектира върху цената, която потребителите плащат. Второто е да
върнем доверието на нашите клиенти. Тази връзка е много важна, затова ние използвахме различни кампании, за да
подобрим отношенията си с клиентите. Наша основна цел е да подобрим имиджа на топлофикациите в България, който
е много влошен. Една от основните причини за това е, че на времето не е имало достатъчно прозрачност при
управлението, фактуририрането и инвестициите на тези дружества. Всички топлофикации обаче вече са оптимизирали
своето производство и сега е моментът това да се покаже на потребителите.
В момента във Варна работим по посока да предложим на клиентите си хоризонтална инсталация чрез изготвяне на
техническо и търговско предложение. По този начин клиентите ще плащат много по-малко за сградна инсталация, което
ще намали сметките им.
"Далкия" притежава топлофикационни дружества в различни европейски страни. Каква е разликата с управлението
на топлофикация в България?
В другите страни, в които "Далкия" управлява топлификационни дружества, всички наематели консумират топлоенергия
и е много рядко да се види сграда, в която половината обитатели ползват топлоенергия, а останалите се отопляват с
електроенергия. Това е нещо много специфично за България, но нещата тук стоят така. Наша работа е заедно с
енергийния регулатор и с потребителите да променим това. Във връзка с това ние сме предприели подход, който е
ориентиран изцяло към клиентите, за да спечелим тяхното доверие. Асоциацията на топлофикациите, която създадохме,
също има за цел да подбри този имидж, като въведем всички добри практики, които са използвани на други места. Това
са използването на биомаса в топлофикациите, което може да доведе до много отговори. Наскоро започнахме и
разговори с федерацията на потребителите, за да изградим общ план за работа за това как да подобрим условията за
клиентите. Предвиждаме също да въведем различни търговски отстъпки за нашите клиенти.
Освен това бихме искали да предложим на ДКЕВР да стимулира фирмите чрез нови модели за регулиране, които дават
знак на инвеститорите, че могат да инвестират в България в дългосрочен план.
Доколко са атрактивни преференциите, които се дават в България за биомаса, в сравнение с тези в други страни?
- Преференциалните цени за биомаса в България не са най-високите, но при всички случаи това е нормативна рамка с
дългосрочна визия. Разбира се, цената на биомасата ще повлияе на икономическата ефективност на проектите. Може да
се каже, че вече е създадена солидна рамка, която създава добри условия за реализацията на когенерации на биомаса.
Поради тази причина "Далкия" ще се включи в организирането на снабдителската дейност за такива централи. Разбира
се, има още неща, които трябва да бъдат решени, тъй като законодателната рамка не е перфектна. За нас остава да
дадем идеите и да организираме нещата и наистина да имаме гаранция, когато започваме един проект, да имаме
сигурност за преференциалната тарифа, която ще получим. Има и други неща, които трябва да се подобрят, но се
работи в правилната посока.
Разкажете за идеята ви да инвестирате в проекти на биомаса?
- Ще участваме в изграждането на такива проекти, като някои от тях ще бъдат направени в партньорство. За доставката и
организирането на цялата снабдителска мрежа също ще имаме нуждата от партньор, специално в горите. Така че това е
комплексен процес, който трябва да съчетае различни компетенции. Участниците в снабдителската мрежа често са
малки дружества. Целта е да постигнем обединение и да организираме нещата по индустриален начин. Идеята е да се

изграждат когенерации, които да произвеждат едновременно електро- и топлоенергия, а не само електроенергия.
В град като Варна необходимо ли е да се изгради една нова централа за биомаса, или може със същия ефект да се
използва съществуващата инфраструктура на топлофикацията?
- Топлофикацията във Варна покрива около 10% от потребителите на града, като сме въвели и решение за когенерация
на газ. Вече разглеждаме, разбира се, възможността за решение на биомаса, но трябва да се има предвид, че това са
сериозни инвестиции. Когенерацията, която сме въвели, е едно ефективно решение и би било трудно да го заменим с
друго ефективно. По-добре е да инсталираме ефективно решение там, където няма такова.
Вестник 24 часа
√ Конфискуват над 50% от незаконните пари и имоти, за които сме завели дела
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1230125
С Тодор Коларов, шеф на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, разговаря АНИ
ПАРМАКСИЗЯН:
- Г-н Коларов, в последния си доклад Европейската комисия даде препоръки към последния законопроект за
гражданска конфискация. Защо това се възприема като критика към оглавяваната от вас комисия?
- Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е единствената институция, за която
Брюксел каза, че "постига значителни резултати". Тези оценка е голям успех за България, който не трябва да се
омаловажава, премълчава или преиначава. Никъде не е посочено, че комисията не изпълнява една или друга препоръка
- констатация, която фигурираше във всички предишни доклади на европейските ни партньори.
При положение че работим по закон, за който всички признават, че не е особено ефективен, през 2011 г. окончателно
сме спечелили дела за конфискация на имущества за близо 5 млн. евро.
Европейската комисия отчита, че това е "съществено увеличение в сравнение с предишни години". Тя отбелязва още, че
резултатите са постигнати благодарение на реорганизацията на комисията, която от април м.г. има нов ръководител (от
създаването й в средата на 2005 г. дотогава неин шеф бе Стоян Кушлев - бел. ред.).
Така докладът дава отговор на въпроса, който задаваха опонентите ми в комисията и извън нея и покровителите им удачен ли е наложеният от мен стил на управление. За европартньорите ни той не е само удачен, а е и моделът, който
трябва да се следва.
- Какви точно са препоръките на Брюксел към последния законопроект за гражданска конфискация?
- Препоръките са четири - комисията да може по своя инициатива да проверява имуществото на висши държавни
служители и политици и изобщо да започва проверки служебно по своя инициатива - възможност, която предложих, но
не бе възприета в законопроекта.
Третата препоръка е за оперативна независимост на комисията - въпрос, върху който акцентира и главният секретар на
Европейската комисия Катрин Дей в писмо до правосъдния министър в края на м.г. Четвъртата е периодът от време,
който обхваща проверката, да е достатъчно дълъг. Сегашният законопроект за гражданската конфискация предвижда
проверката да е 10 г. назад, според мен 15 г. назад е по-удачно.
Европейските партньори подчертават, че ще оценяват този закон въз основа на два критерия - "увеличение в бъдеще на
съдебни решения за отнемане на имущество" и "независимостта на комисията".
- За да проверявате хора с необясними богатства по своя инициатива, трябва да отпадне ограничението в закона - сега
може да ровите из имуществото на хора, които прокуратурата е обвинила, и то за определени, а не за всички
престъпления.
- Точно така. И по действащия закон, и в последния законопроект прокуратурата е пазач на портата за дейността на
комисията. Има аргументи, че е удачно комисията да може по своя инициатива да започва проверки, каквато е и
препоръката на Брюксел. Това обаче е разговор между партньори и ако смятаме, че идеята не е добра, трябва да се
аргументираме защо.
- Защо не ви се дава тази възможност - от страх или заради скандалите около Кушлев?
- Не мога да отговоря на този въпрос. Но мога да кажа, че в последния си доклад Еврокомисията гласува много високо
доверие на комисията заради начина, по който тя е реорганизирана, ръководена и функционира днес, поради
независимостта, която отстоява, а аз - за нея. Заради това тя е спечелила доверието на партньорите ни в Брюксел и те
препоръчват да бъде натоварена с повече правомощия.
- Ако можехте да започвате проверки по своя инициатива, хората нямаше да се питат какво прави комисията
"Коларов" за палатите на Цар Киро например.
- Ако хората очакват комисията да е по-активна, да бъде острието на бръснача в противодействието на организираната
престъпност и корупцията по високите етажи на властта, тя трябва да има повече правомощия. Иначе ние ще
продължим да надстрояваме над успехите на прокуратурата - ще искаме конфискация на имущество на граждани, които
прокуратурата вече е привлякла като обвиняеми.
- Самият обвинител №1 Борис Велчев призна, че прокуратурата е разследвала половинчато финансовите ресурси на
мафията. Това не ограничава ли ефективността на комисията, след като не можете да проверявате по своя
инициатива?
- В борбата с организираната престъпност централна роля има ефективната и добре ръководена прокуратура. Също и за
работата на комисията - така ще продължи да бъде и по обсъждания сега законопроект. Имаме добро сътрудничество с
прокуратурата, но трябва още много да се работи в тази насока.
- Трудно ли се пише закон за гражданска конфискация, че почти три години се прави?

- Материята е сложна и относително нова. У нас се дискутира от три години, мина през различни варианти, събра се
достатъчно експертно мнение и сега би могло да се направи закон, който да отговаря на най-добрите световни
тенденции - ефективен и същевременно гарантиращ правата на гражданите.
- По световните тенденции кога се отнема незаконно имане - след влязла в сила присъда, след повдигане на
обвинение или изобщо без наказателно дело?
- Вариантите са различни. В момента в Европейския съюз се обсъжда и предстои приемане на директива, която ще
задължи държавите членки да прилагат гражданска конфискация без влязла в сила присъда по отношение на лица,
които са починали, изпаднали в трайно разстройство на съзнанието и укриващи се от правосъдието. На жаргон я наричат
"директивата за мъртвия, лудия и избягалия".
- Вие искате конфискация на незаконно имущество, но съдът решава. Колко време отнема процедурата?
- Различно. Има съдебни решения за отнемане на имущество, които не се обжалват, други стигат до последната
инстанция - Върховния касационен съд.
Комисията принадлежи към изпълнителната власт, пред съда ние сме просители. Съдебните решения са меродавни.
Понякога може да не сме съгласни с тях, това е наше право, но е наше задължение да се съобразяваме с тях. Ние си
вършим нашата работа, съдът - своята. Печелим над 50% от делата за конфискация на незаконно имущество, които сме
завели. Такъв е и процентът в другите държави - Италия, Франция. Съвсем нормално е да има дела, които губим.
Именно този факт показва, че съдът контролира ефективно работата на комисията.
- Не трябва ли да се помисли и за стопанисването на имотите, чиято конфискация искате? Оказа се, че са нужни близо
2 млн. лв. за ремонт на хотела на Ванко 1, който му бе отнет.
- Световната практика показва, че не е удачно конфискуваното имущество да се разпродава, защото не може да се
продаде на реалната му цена. Това е и мнението на Европейската комисия, която ще направи такава препоръка на
държавите членки. То трябва да се дава за обществени нужди.
С конфискуваното имущество се занимава Националната агенция за приходите, а не комисията. Но тъй като проблемът
ни е известен, с Центъра за изследване на демокрацията изготвихме препоръки как да се стопанисват и какво да се
прави с отнетите имоти. Те могат да бъдат разгледани между двете четения на законопроекта за гражданската
конфискация. Във Франция например има специален държавен орган, който се занимава с опазването и управлението
на имуществото, за да не се обезцени.

