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√ Стимулират големите чужди компании с приспадане на осигуровки 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/185662_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%
B0%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B
8++%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%
BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B
E%D0%B2%D0%BA%D0%B8 
Чуждите инвеститори вече да се стимулират не само с предоставянето на парцели и изграждането на инфраструктура до 
тях, но и чрез приспадане на част от парите за осигуровки – т.е. държавата да им връща дял от изплатените средства за 
определен период от време. Това е една от идеите, залегнали в новия проектозакон за насърчаване на чуждите 
инвестиции у нас, разказа пред „Класа“ шефът на БАИ Борислав Стефанов. „Така компаниите, най-вече от сферата на 
услугите, могат да се стимулират не само чрез земя и инфраструктура, а именно чрез неща, които ще са им от пряка 
полза“, коментира той. Тепърва обаче проектодокументът ще минава през комисиите в парламента.  
Новината, че се подготвя нов закон за инвестициите, който ще включи механизми за развитие на сектора на услугите, бе 
потвърдена по-рано вчера и от Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, по време на 
форум за управление на кредитния риск. Настоящият закон е правен през 2003-2004 г. и е с основен акцент сферата на 
производството, посочи още изпълнителният директор на БАИ. Затова и основните стимули за инвеститорите са 
свързани именно с предоставянето на земя и изграждането на инфраструктура, които са от полза за производителите. 
Сега трябва да се помисли за алтернативни мерки, с които да привличаме инвеститори и от други сектори, като услугите, 
които стават все по-привлекателни след кризата, разказа Стефанов и даде пример с аутсорсинга.  
Друга слабост на настоящия закон е, че за да се оцени една инвестиция, се гледат само дълготрайните материални 
активи – т.е. смятат се само парите за построяване на завод и машини. Така се пренебрегват на практика фирми от ранга 
на HP, които наемат сградите, в които работят, и имат по-ниски разходи за оборудване. В същото време плащат милиони 
на месец като заплати, а според закона тези пари не се водят инвестиция. Затова в новия закон от БАИ искат и 
откриването на нови работни места да се включва в определянето на инвестицията.  
Според Стефанов преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 2011 г. ще достигнат около 1 млрд. евро. „Със сигурност 
отчитаме по-висока активност спрямо миналата година. Около 150 компании са изявили някакъв интерес, а около 10-15 
вече са посетили страната ни“, посочи още той. За първите осем месеца на годината у нас са влезли около 225,6 млн. 
евро, докато за същия период на миналата година те са били 926,5 млн. евро. Последните два месеца на годината са 
„традиционно силни“ за инвестиции, отбеляза шефът на БАИ в интервю за investor.bg. По думите му, ако се имат 
предвид данните за края на миналата година, то и тази би могло да се очакват около 400-500 млн. евро в последните 
месеци. Към тях ще се прибавят и получените от приватизацията на „Булгартабак холдинг“ 100 млн. евро, както и 
постъпленията от някои други сделки.  
Шефът на БАИ обясни спада в ПЧИ досега с върнатите от родните фирми заеми към компаниите майки. „За последните 
10 години сега за първи път размерът на върнатите заеми превишава този на взетите“, посочи експертът.  
Според зам.-министър Евгени Ангелов кризата е накарала компаниите у нас да се замислят и да работят по-ефективно. 
Това кореспондира и с основната цел на страната да се постави приоритет върху иновациите. Затова ще се създаде и 
научноизследователски парк в София, който ще стартира в началото на 2012 г. Заедно с Министерството на 
образованието, на икономиката и бизнеса се разработват механизми за нови дисциплини в университетите, които са 
нужни за развитието на икономиката, посочи още Ангелов.  
 
√ Необслужваните заеми гонят нов пик през 2012 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/185716_%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8
F%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2012+%D0%B3. 
Необслужваните кредити ще достигнат своя пик през 2012 г., сочат прогнози на банкери в страната. Според УниКредит 
Булбанк върховата точка на проблемните заеми ще бъде в края на следващата или в началото на 2013 г. Според 
експертите размерът им ще достигне 17-18 на сто от общия обем кредити. Причината за забавянето в най-високите 
стойности е, че при кредитите на физически лица достигането на пика на необслужваните заеми изисква повече време в 
сравнение с корпоративния сектор. Добрата новина е, че въпреки очакванията за още няколко месеца на ръст на 
проблемните кредити провизиите за лоши кредити намаляват. Причината е признаването на по-големи обезпечения по 
заемите вследствие на намаляване на риска, заяви Левон Хампарцумян, изпълнителен директор на УниКредит Булбанк 
и председател на Асоциацията на българските банки, по време на форум за управление на кредитния риск. Той обясни, 
че качеството на кредитите ще започне да се подобрява, ако няма сериозни сътресения в европейската икономика. 
Финансовите институции в момента се учат как да обслужват малкия и средния бизнес, тъй като този тип компании все 
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още са нови за пазара, допълни той.  
Подобни очаквания за ръст на лошите кредити споделят и от МКБ Юнионбанк. Главният изпълнителен директор на 
трезора Мария Илиева коментира пред "Класа", че пикът ще бъде достигнат през 2012 г., ако няма сериозни външни 
затруднения. Като цяло ситуацията в глобален мащаб е твърде динамична и е много трудно в тези условия да се правят 
дори средносрочни прогнози, посочи експертът. От банката очакват доста бавен процес на възстановяването на 
ръстовете в системата през следващите години и особено през 2012 г. По отношение на финансирането на граждани 
смятаме, че ипотечното кредитиране ще остане основният двигател и през 2012 г., като прогнозите ни са спадовете, 
които сега се регистрират по отношение на потребителските кредити, постепенно да спрат и дори да отчетем малки 
ръстове през следващата година, обясни Илиева. Корпоративните кредити също увеличават своя ръст, като тази 
тенденция ще се запази и през 2012 г., но само ако няма големи външни сътресения.  
Относно необслужваните заеми експертите от Първа инвестиционна банка пък са на другия полюс. Пред "Класа" те 
посочиха, че пикът на просрочията в страната вече е достигнат. “Не очакваме да има ръст на необслужваните кредити 
през следващата година. Прогнозите ни като цяло са за ръст в развитието на сектора догодина, като водещи ще бъдат 
кредитите в подкрепа на инвестиционните програми на предприятията. Може да се очаква и раздвижване в ипотечното 
кредитиране”, посочиха от ПИБ.  
Припомняме, че необслужваните кредити в банковата система стигнаха нов рекорд в края на третото тримесечие. 
Данните на централната банка сочат, че в края на септември тези с просрочие над 90 дни достигат 14,45%. Три месеца 
по-рано процентът им бе 13,53 на сто, или с 0,92% по-малко, а в края на първото тримесечие обемът им бе 12,93 на сто 
от общите заеми. Въпреки ръста на лошите кредити от БНБ смятат, че темпът им на растеж се забавя.  
 
√ Режат със 100 млн. лв. парите за земеделие, министър Найденов иска цялата сума 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/185672_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%8A%D1%81+100
+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0
%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%2C++%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81
%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D0%B0+%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0 
Сумата, предвидена за национални доплащания за земеделие в бюджет 2012, е със 100 млн. лв. по-малко от тази, която 
се очакваше. Това съобщи за „Класа“ Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните, след приключване на 
редовното заседание на кабинета вчера. Той обясни, че за 2011 г. в хазната бяха предвидени 370 млн. лв. за национални 
доплащания за единица площ плюс 70 млн. лв. субсидии за тютюнопроизводителите, което прави общо 440 млн. лв. За 
следващата година обаче във финансовата рамка на държавата са заложени едва 340 млн. лв. „Надявам се при дебатите 
в парламента и в комисията по земеделие да се вземе някакво друго решение, защото при всички случаи това няма да 
удовлетвори исканията на земеделските производители. Успях да разговарям с премиера и се надявам дебатът да 
продължи в парламентарната земеделска комисия“, допълни агроминистърът.  
От Националната асоциация на зърнопроизводителите в България са изчислили, че догодина ще имат средно с 15% по-
високи производствени разходи за реколтата. Причината е в по-високата цена на семената, поскъпването на торове и 
препарати за растителна защита, както и повишаването на акциза на газьола. Затова от браншовата организация се 
заканиха да протестират срещу орязването на държавните субсидии.  
При пенсиониране военните ще продължат да получават 20 заплати като обезщетение, съобщи министърът на 
отбраната Аню Ангелов. По думите му тази привилегия ще важи и за полицаите, за Националната разузнавателна служба 
и Националната служба за охрана. Цивилните служители в силовите ведомства обаче ще получават по 10 заплати преди 
пенсия. Първоначално искането на финансовото министерство и на работодателите бе обезщетенията на всички 
пенсиониращи се от двете системи да се намалят от 20 на 15 заплати. Ангелов съобщи още, че е решено да се вдигне 
пенсионната възраст за военните средно с две години, а за някои звания - с три, за да се намали натискът върху 
пенсионната система. Той допълни, че ако това не бъде направено, българската армия ще остане без военни летци, а 
това би затруднило както нейната работа, така и операциите на НАТО на наша територия. 
Военният министър съобщи също, че онези, които вече са получили обезщетения по Закона за отбраната и въоръжените 
сили, по Закона за МВР, няма да имат право на повторно обезщетение като държавни служители, ако продължат да 
работят след пенсионирането си в МО или в МВР. В момента от 44 хил. души в армията 9 хил. са цивилни служители, а 
останалите са военнослужещи. „Около 2500 души щяха да напуснат системата през последните два месеца, при 
обезщетения средно 20 хил. лева направете си сметка колко би се натоварил държавният бюджет и бюджетът на 
Министерството на отбраната, чрез който ние плащаме обезщетенията“, посочи министърът. 
 
Вестник Труд 
 
√ Кабинетът се готви да реже привилегии 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1099535 
Правителството запазва високите обезщетения при пенсиониране на военни и полицаи, но вдига еднократно още от 
догодина възрастта за излизане от системата. В същото време ще се орежат бонусите за държавните служители, които се 
пенсионират. Това стана ясно от изявленията на финансовия министър Симеон Дянков и военния Аню Ангелов в сряда. 
Пенсиониращите се военни и полицаи ще продължат да получават по една заплата за всяка прослужена година, но 
максимум 20. Пенсионираните военни обаче, които продължават да работят като държавни служители, няма да имат 
право на второ обезщетение за трудовия им стаж като цивилни чиновници (виж долу). 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/185672_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%8A%D1%81+100+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%2C++%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/185672_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%8A%D1%81+100+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%2C++%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/185672_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%8A%D1%81+100+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%2C++%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/185672_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%8A%D1%81+100+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%2C++%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/185672_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%8A%D1%81+100+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%2C++%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1099535
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1098636


В момента и държавните служители имат право при пенсиониране да получат до 20 заплати. От догодина то се орязва 
на 10. На практика до момента няма човек, взел максималното обезщетение, защото Законът за държавния служител бе 
приет от правителството на Иван Костов през 1999 г. Специалният статут влезе в сила следващата година, т. е. 
пенсиониращите се в момента не могат да вземат повече от 10 заплати (по една за всяка година). Стажът им отпреди 
1999 г. не се брои при изчисляването на това обезщетение. Излиза, че орязването на бонусите ще има бъдещо действие. 
Държавните служители по щат са 81 219. 
Според пенсионната реформа, приета в края на миналата година, от 1 януари 2012 г. възрастта за пенсиониране за 
всички ще започне да се увеличава плавно, с по 4 месеца на година. Намерението на правителството е за военни и 
полицаи стажът да се увеличи еднократно и рязко. За МВР осигурителният стаж за пенсия се увеличава от 25 на 27 
години.Обезщетенията при пенсиониране, които се полагат на пазителите на реда от вътрешното ведомство, ще се 
раздават подосегашния ред. В момента щатният състав на МВР е 58 170 души, но 5649 места стоят незаети. Чиновниците 
от администрацията, упоменати в закона като “работещи по трудово правоотношение”, саоколо 6000. 
Възрастта за придобиване на пенсия при военните се вдига от една до три години в зависимост от чина и званието. 
Сержантите ще се пенсионират с две години по-късно, майорите - с три, подполковниците - с две, полковниците - с една, 
бригадните генерали - с една, а на единствения четиризвезден генерал в армията, началникът на отбраната - с две. 
Финансовото министерство се отказа от идеята на работодателите обезщетенията да бъдат намалени на до 15 заплати и 
за всяка година да се калкулира не цяла заплата, а 75% от брутното възнаграждение. 
По време на заседанието на кабинета в понеделник вицепремиерът Симеон Дянков е аргументирал орязването на 
финансовите обезщетения с мотива, че така ще има повече пари за майчински. А премиерът Бойко Борисов нарежда на 
ресорните министри да се съберат и предложат пакета от мерки. 
 
 


