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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Прекомерната админитративна намеса на пазара на труда ще забави растежа на икономиката и 
ръста на заетостта 
Прекомерната административна намеса на пазара на труда с драстичния скок на минималната работна заплата, 
административното покачване на минимални прагове ще забави растежа на икономиката и ръста на заетостта. Това каза 
председателят на АИКБ Васил Велев по време на заседание на НСТС, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Смятаме, че 
ефектът от бежанската криза не е калкулиран, а вече дава отражение", добави Велев. Той коментира, че АИКБ предвижда 
ръст на БВП от 1,3 %. "Много ще се радваме да сме сбъркали, но в последните 5 години прогнозите ни се сбъдват, когато 
сме песимистични", коментира Велев.  
"Подкрепяме усилията за реформи, но те, като че ли, са усилия отвън - от Министерство на финансите и не толкова отвътре 
за реформи в сектор "Сигурност". Не можем да подкрепим тези бюджети и ръста в тях. Тези сектори у нас са 
префинансирани по относителни показатели спрямо средното за ЕС", подчерта Васил Велев. По думите му в тази посока 
са много от възраженията, които АИКБ получава от свои членове и отделни граждани.  
"Не се възприема добре това увеличаване в актуализацията на разходите за тези сектори, както и актуализацията за 
следващата година", каза още Васил Велев. 
 
√ Васил Велев: АИКБ подкрепи усилията за по-бърза бюджетна консолидация 
АИКБ подкрепи усилията за по-бърза бюджетна консолидация и за ограничаване на бюджетния дефицит в проекта за 
бюджет за следващата година. Това каза пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев след проведения 
Национален съвет за тристранно сътрудничество, предаде репортер на Агенция "Фокус". Велев обясни, че АИКБ са 
подкрепили, също така и стремежа за преразпределението на БВП през бюджета да не надвишава 40%, както и ниското 
ниво на преките данъци и запазването на данъчната стабилност. „Ние бихме подкрепили и един по-амбициозен бюджет 
насочен към реформи, по-бърза консолидация, свиване на бюджетния дефицит и неговото нулиране“, посочи той. 
„Изразихме известни опасения за това, че прогнозираният ръст на БПВ няма да се състои“, заяви председателят на АИК и 
каза, че предвид това са препоръчали да се създаде буфер в бюджета за неутрализиране на такъв ефект. „Ние 
предвиждаме БВП да нарасне 1,3-1,5%, а не 2,1%,“, заяви той. Велев каза, че са имали препоръки относно квази данъци. 
Той заяви, че относно секторните политики АИКБ се придържа към тезата, че в България са префинансирани секторите 
„Сигурност“ и „Отбрана“ . „В тази връзка не подкрепяме актуализацията на бюджета с близо четвърт милиард лева в тази 
сфера“, заяви той. 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Без съгласие на Тристранния съвет за “Бюджет 2016″ 
Парите за МВР, Министерството на отбраната и пенсии препънаха социалните партньори. И синдикати, и работодатели са 
категорично против актуализация на бюджета за 2015-та година с 880 млн. лева разходи, голяма част от които ще отидат 
за дефицита в МВР. 
Темата следи Александър Марков. 
Социалните партньори се съгласиха, че философията на “Бюджет 2016″ е правилна в стремежа да се свие драстично 
бюджетният дефицит, но имат огромни забележки. 
Синдикатите настояват за повече разходи, подкрепени с мерки за повишаване на приходите и по-висок бюджетен дефицит 
от 2,5%. Това развързване на кесията, според тях, щяло да стимулира вътрешното търсене, което ще се окаже основният 
двигател на икономиката за догодина. 
Работодателите са против данък “Уикенд” и отново призоваха за промяна в определянето на “Такса смет”. Против са и 
увеличението на МРЗ, което смятат за прекомерно. 
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И двете страни са убедени, че страната ни няма да успее да постигне заложения 2-процентен растеж догодина и възразиха 
категорично против актуализацията на бюджета за 2015-а с нови 880 млн. лв. разходи. Половината за довършване на 
европроекти, останалата половина – за финансиране дупката в МВР и МО. 
Самият финансов министър Владислав Горанов заяви, че целта да свият административните разходи в тези ведомства не 
е постигната. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Би могло експертният екип на министерството да подготви законодателни 
промени в законите, регламентиращи работата на отделни ведомства, но независимо, че е вярно, че ако се мести гробище 
не можеш да разчиташ на помощ отвътре. Все пак тази инициатива за промяна в отделните сектори би трябвало да среща 
подкрепа в самите ресорни министри.  
Васил Велев, предс. на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Не подкрепяме актуализацията на бюджета с 
близо четвърт милиард лева за тази сфера. Като смятаме, че причината за това е отказът от реформи или бавно 
извършващите се реформи. На въпроса въоръжаване или образование, ние избираме образование.  
Пламен Димитров, президент на КНСБ: В сектор “Сигурност” продължава да се отделя много сериозен ресурс, който може 
да бъде използван както за социалните системи, така и за подпомагане, ако щете косвено, на икономиката.  
ю 
Т.н. “данък вредни храни” разгорещи страстите в НСТС. Работодателите и синдикатите застанаха категорично против 
налога върху групи храни, които съдържат определени вредни вещества. 
Според тях данъкът ще убие бизнеса и ще доведе до редица негативни ефекти. Щяло да оскъпи храните, което ще принуди 
най-бедните хора да купуват още по-евтини и некачествени стоки. Синдикатите пък предложиха да се обложат именно 
вредните вещества, а не определени храни. 
Министър Москов контрира, че целта на данъка не е да доведе до приходи в хазната, а да принуди компаниите да слагат 
все по-малко вредни вещества в хранителните стоки. Той направи сравнение с Унгария, където консумацията на вредни 
вещества след въвеждането на този данък спаднала с 27%. 
Димитър Бранков, БСК: Освен ефектът върху жизненото равнище, поради това искахме дебат в НСТС по този въпрос, и се 
радвам на подкрепата на синдикатите, и второ – за нас това означа удар по износа на нашата икономика, специално на 
сектор – хранително-питейна индустрия.  
Петър Москов, министър на здравеопазването: Той не е свързан с определена храна, която е вредна или полезна, а с 
количеството вредни вещества в нея. Когато е над определено ниво, което гарантирано, по логиката на цялата медицинска 
наука, че нашите деца и ние боледуваме, това съответно вдига в обхвата на данъка за общественото здраве.  
След дебати, в крайна сметка стана ясно, че правителството предлага на НЗОК увеличение на бюджета със 129 милиона 
лева. Опасенията на Касата обаче са, че част от тези пари ще отидат за покриване на текущия дефицит там. Настояването 
им парите да се използват само и единствено за разходи през 2016 г. 
Москов увери, че това са парите, които правителството предлага. 
Видеото може да видите тук. 
 
√ НСТС не прие “Бюджет 2016″ (ОБЗОР) 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не прие Бюджет 2016, бюджетът на Държавното обществено 
осигуряване и на Здравната каса. 
И синдикати, и работодатели са категорично против актуализацията на бюджета за 2015 с нови 880 млн. лв., голяма част 
от които отиват за покриване финансовата дупка в МВР и военното министерство. 
Данък “вредни храни” също беше отхвърлен. Защо съгласието се оказа трудно за социалните партньори. 
Похвално е, че “Бюджет 2016″ цели свиване на дефицита, но има пропуски, смятат и синдикати, и работодатели. 
Минималната работна заплата скача прекомерно, според работодателите. Синдикатите искат по-голямо увеличение. И 
двете страни са против прекрояването на “Бюджет 2015″ заради дефицита в МВР и МО. Финансовият министър призна, че 
свиването на разходите в двете силови ведомства не се е случило. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Би могло експертният екип на министерството да подготви законодателни 
промени във законите, регламентиращи работата на отделни ведомства, но независимо, че е вярно, че ако се мести 
гробище не можеш да разчиташ на помощ отвътре. Все пак тази инициатива за промяна в отделните сектори би трябвало 
да среща подкрепа в самите ресорни министри.  
Без консенсус остана и бюджетът на НОИ. Работодателите напомниха за дългогодишния проблем с инвалидните пенсии, 
който, според тях, не намира разрешение и в бюджета за догодина. 
Васил Велев, предс. на АИКБ: Изказахме нашите съображения по повод бюджета на ДОО за неподкрепа на бюджета 
поради липса на реформа в медицинската и трудовата експертиза. Отново се предвижда ръст на инвалидните пенсии, и 
то с най-висок темп. 
Работодателите настояха още да спрат да плащат първите 3 дни болнични на работника, тъй като това било временна 
антикризисна мярка от 2010-а. Против са и увеличението на минималния осигурителен доход със 7,5% – трябвало да е 6,2. 
Приходите в системата можели да се увеличат с други мерки. 
Димитър Бранков, Българска стопанска камара:  Категорично наше искане е подобряване рязко ефективността на 
контролните органи, въпреки всичко виждаме известна пасивност спрямо сивия сектор. 
Повече приходи в системата ще дойдат, като се увеличи максималният осигурителен доход до 2850 лв., смятат 
синдикатите. Така можело да се увеличи обезщетението за безработица. 

http://bnt.bg/news/ikonomika/bez-sa-glasie-na-tristranniya-sa-vet-za-byudzhet-2016
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Пламен Димитров, президент на КНСБ: Тези около 30 млн., които се търсят, за да се случи това и да увеличим минималното 
обезщетение за безработица поне на 12 лева на ден, колкото значат 60% от новата МРЗ, както казва законът, всъщност е 
възможно да бъдат получени в с-мата на ДОО с тия допълнителни мерки.  
За да се реши спорът за минималните доходи, социалният министър Ивайло Калфин ще предложи промяна в подхода за 
определянето им. 
Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика: Заедно ще помислим какво трябва да допълнително да се 
направи, за да може този диалог да е ефективен и държавата да не се бърка с административни решения.  
Синдикатите отхвърлиха бюджета и заради замразяването на социалните плащания. 
Димитър Манолов, президент на КТ “Подкрепа”: Ние не приемаме също така схемата за изчисляване на майчинството 
между първата и втората година, което остава на ниво 340 лева. Което е по-малко от МРЗ.  
В бюджета на НОИ за догодина са предвидени почти 9 млрд. лева за пенсии – с 318 милиона повече от миналата година. 
Пенсиите ще се индексират с 2,5% от първи юли. Като извънредна точка социалните партньори спориха по т.н. “данък 
вредни храни”. Работодателите и синдикатите са категорично против данъка с аргумента, че няма да превъзпита хората да 
се хранят по-здравословно и ще направи така, че бедните да ядат още по-евтини и вредни храни. 
Видеото може да видите тук. 
 
Телевизия БТВ 
 
√ Работодателите са против и догодина да плащат първите три дни болнични 
Работодателите са против и догодина да плащат първите три дни болнични. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза по време на заседанието на 
Тристранния съвет, че бизнесът не може да подкрепи запазването на плащането на първите три дни болнични, тъй като 
мярката е въведена като антикризисна и е трябвало да действа до края на 2010 година. 
Социалните партньори обсъдиха проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване. 
Работодателите се обявиха и против административното увеличение на минималните осигурителни доходи в дейностите, 
в които не е постигнато споразумение със средния процент в договорените дейности - 7,5 процента, тъй като по думите на 
Велев това увеличение не е изчислено правилно. 
Ръстът реално е 6,2 на сто, припомни позицията на бизнеса Велев. Според него би могло да се коригират праговете със 
средния индекс на средния осигурителен доход в тези икономически дейности. 
 
ТВ Плюс 
 
√ Синдикати и работодатели се скараха за минималната работна заплата 
Ако се увеличава минималната работна заплата, да отпадне клас "прослужено време". Предложението е на Асоциацията 
на индустриалния капитал. Темата с увеличението на мнилалната работна заплата отново скара синдикати и 
работотодатели по време на обсъждането на параметрите на бюджета за догодина. Припомняме, че разчетите на 
правителството предвиждат размерът й да достигне 420 лев през 2016 година. 
Изчисленията на работодателите показват, че средно 12 процента е класа прослужено време, който се добавя към 
минималната работна заплата. Така реално възнаграждението става не 420, а 470 лева. Това от своя страна е повече от 
средния осигурителен доход в 5 икономомически дейсности и натоварва допълнително бизнеса. 
Васил Велев - председател на АИКБ: 
„ В държавния сектор няма задължителен процент за прослужено време – класовете. Има в реалния- частния сектор. 
Затова предлагаме да отпаднат и там, защото така се дискриминират хората, особено по-младите“ 
Пламен Димитров - президент на КНСБ: 
„ Моят съвет в настъпването на зимните месеци към работодателите е да не ни дърпат за опашката, защото миньорите 
само това чакат да чуят “ 
Ивайло Калфин - министър на труда и социалната политика 
„ Моето лично мнение, е че доходите трябва да растат нагоре. Тук с господин Велев имаме спор за класа прослужено 
време....аз не бих правил тази пряка връзка между двете “ 
Финансовият министър представи пред социалните партньори бюджета за 2016 година. В него е заложено запазване на 
нивото на безработицата и инфлация от половина процент. Заложеният икономически растеж от 2,1 процента отново 
противопостави работодатели и синдикати. 
Според профсъюзите икономиката ни може да постигне и по-голям ръст - от 2,5%, докато според бизнеса реално той може 
да е около процнет и половина. И работодателите, и синикатите отправиха критики за увеличения бюджет за сигурност и 
отбрана, който е малко над 3 милиарда лева и то при липсата на реформи. Финансовият министър пък отговори 
метафорично. 
Владислав Горанов - министър на финансите: 
„Бюджетът не прави реформи, той създава предпоставки. Независимо, че е вярно, че ако се мести гробище, не може да 
разчиташ на помощ отвътре, все пак тази инициатива за промяна в отделните сектори би трябвало да среща подкрепа от 
самите ресорни министри. “ 
На днешното заседание на тристрания съвет стана ясно още, че бюджета на здравната каса догодина ще се увеличи с 129 
млн лева. Общо парите за здравеопазване за 2016 та ще са 3 млрд. и 900 млн лева. Най-сериозното перо са социалните 
плащания, за които са предвидени близо 12 милиарда лева. 

http://bnt.bg/news/ikonomika/nsts-ne-prie-byudzhet-2016-obzor
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Видеото може да видите тук. 
 
Българско национално радио 
 
√ Бизнесът и синдикатите категорично не приемат избрания подход за актуализация на тазгодишния бюджет 
Бизнесът ще настоява за повече пари за образование и за премахване на промените в основните данъчни закони 
Бизнес организациите категорично не приемат избрания подход за актуализация на тазгодишния бюджет, който, според 
тях, ще осигури средства за сектори без реформи, като посочват МВР и отбраната. Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал обяви, че не се приема и заложеният за догодина ръст за сектор "Отбрана": Особено разходи за 
въоръжаване, които са за сметка, може да се каже, на всичкото отгоре и на нов дълг. За сметка на това, образованието и 
науката са недофинансирани сектори, ние подкрепяме увеличаването на разходите там, но те не трябва да са свързани 
само с нарастване на заплатите. Бихме искали да видим повече грижа за техническото образование, за природо-
математическите науки, включително за държавни стипендии за тези сектори, тъй като има остър недостиг на пазара на 
труда. 
Димитър Бранков от БСК поиска допълнително финансиране за БАН през следващата година: Нивата на заплащане на 
млади учени, на специалисти с висше образование – там са на нивата, близки до минималната работна заплата. Така че 
колегите от БАН предлагат, и ние считаме за напълно обосновано, да се осигури масирано финансиране и възстановяване 
нивото още от 2016 година. Това ще изисква в порядъка на около 20-24 милиона лева. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява за повече средства за ваучери през 2016 
година: Тази година ваучерите свършиха в края на септември, догодина вероятно ще свършат юли-август, тъй като тази 
практика, която е изключително полезна и положителна, се разширява, но за съжаление лимитът седи на едно и също 
място. Нашето предложение е лимитът да бъде увеличен на триста милиона за следващата година. 
По-рано в предаването "Преди всички" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев предупреди, 
че догодина икономиката ни няма да расте с толкова бързи темпове, колкото е предвидено в макрорамката. 
От своя страна президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов поиска повече пари за възнаграждения в ключови сектори 
за страната ни. 
Правителството пропусна възможността да премахне дефицита в хазната с актуализацията на бюджета за тази година, 
която ще бъде направена през финансовата рамка за 2016-а, коментира в "Преди всички" Васил Велев: Последните 
няколко години, въпреки ръста на БВП, поддържаме немалки дефицити, от което нараства външният дълг. 
Тази година по-добрата събираемост на приходите ще отиде основно за заплати в МВР и сектора на отбраната, но в 
социалната сфера доходите остават на критичен минимум. Димитър Манолов каза за "Хоризонт": Например, в Агенцията 
за социално подпомагане, където се раздават социални помощи, хората получават заплати, сходни с помощите, които 
раздават. Трябва да бъде направено нещо, тези аномалии да бъдат превъзмогнати. Теоретично господин Велев е прав, че 
този подход не е верен, нещата щяха да бъдат съвсем верни, ако през годините се постъпваше нормално. 
Бизнесът ще настоява за повече пари за образование и за премахване на промените в основните данъчни закони. Това е, 
на практика, увеличаване на данъчната тежест чрез частично ползване на данъчен кредит за автомобили и недвижими 
имоти над 5000 лева. Не виждаме решение на дългогодишния проблем за такса "битови отпадъци". Принципът – 
замърсителят плаща, каза още Велев. 
Работодателите са против и въвеждането на акциз върху пропан-бутана, докато синдикатите категорично се 
противопоставят срещу данък "вредни храни": Ние ще предложим тази мярка да бъде търсена чрез намаляване на ДДС 
върху храните, уточни Манолов.  
Догодина ръстът на икономиката няма да надхвърли 2%, а напротив – ще се ограничи около 1,3 до 1,5 на сто. 
Интервютата на Марта Младенова с Васил Велев и Димитър Манолов можете да чуете от звуковия файл тук. 
 
√ Бизнесът иска с ръста на минималната заплата да отпадне добавката "клас прослужено време" 
Бизнес, синдикати и държава обсъдиха новия, по-висок размер на минималната заплата през следващата година. Бизнесът 
възрази срещу предлаганите 420 лева и поиска в замяна от заплатите да отпадне добавката "клас прослужено време". 
След облагане с данъци и осигуровки на сума от 420 лева, чисто на най-ниско възнаградените работници ще остават 329 
лева при праг на бедност догодина от 300 лева. Повишаването на минималната заплата за държавата и синдикатите е 
борба с бедността, но за бизнеса е затруднение в най-малко 5 сектора, в които няма благоприятно развитие. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал поиска щом ще има ръст на минималното възнаграждение, да няма 
добавка "клас прослужено време" в частния сектор, както такава няма и при държавните служители: 
Приложен към минималната работна заплата, която се предлага, средният процент е 12 на сто за прослужено време в 
страната ни и минимална става фактически не 420, а 470. Това е повече от средния осигурителен доход в 5 икономически 
дейности, където са заети над 200 хил. души. 
Синдикатите категорично възразиха: 
Повечето от нещата, направени от Дянков, бяха глупави и вредни. Премахването на класовете в администрацията е едно 
от тях. По-добре  би било да се опитаме да върнем там класовете, отколкото да ги махнем на другото място. 
Вицепремиерът и министър на труда у социалната политика Ивайло Калфин също не видя логика в предложението: 
Тук става въпрос за хора, които имат стаж преди това. Предполагам, че минималната работна заплата е за хора, които 
тепърва сега започват, имат ниска квалификация и няма как да си увеличат доходите. Аз не бих правил тази пряка връзка 
между двете. 
Той обеща през 2017 година да има механизъм, който да отчита как се формира минималното възнаграждение. 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=21189
http://bnr.bg/post/100619543/biznesat-i-sindikatite-se-obavavat-sreshtu-uvelichavane-na-danachnata-tejest-pri-obsajdaneto-na-proektobudjeta-v-tristrannia-savet
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Списание Мениджър 
 
√ АИКБ се обяви против драстичния скок на минималната заплата 
Не подкрепя прекомерната административна намеса на пазара на труда с драстичния скок на минималната работна 
заплата и административното покачване на минималните осигурителни доходи. Това ще се отрази на в посока забавяне 
ръста на заетостта. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по 
време на Тристранния съвет. 
В проектобюджета за 2016 г. е заложен ръст на работната заплата до 420 лв. и увеличение на осигурителните прагове 
средно с 7,5 на сто. 
По думите на Велев АИКБ подкрепя усилията за данъчна стабилност, ниски нива на данъците и стремежа за по-бърза 
консолидация, отразени в проектобюджета за 2016 г. 
Велев поиска повече пари за националния план по заетостта, които да са за допълнителна квалификация на безработните. 
От АИКБ предвиждат ръст на БВП от 1,3-1,5 на сто. „Ще се радваме, ако сме сбъркали, но последните пет години прогнозите 
ни се сбъдват, когато са песимистични", коментира Велев, цитиран от БТА. 
От БТПП заявиха, че подкрепят проекта на бюджет за 2016 година и го намират за по-добър от този за 2015 година. 
Работодателската организация подкрепя и увеличението на минималната работна заплата и минималните осигурителни 
доходи за 2016 г. 
 
√ Бизнесът иска да махне „клас прослужено време” 
Бизнес организациите възразиха срещу предлаганите 420 лева и поиска в замяна от заплатите да отпадне добавката "клас 
прослужено време". 
След облагане с данъци и осигуровки на сума от 420 лева, чисто на най-ниско възнаградените работници ще остават 329 
лева при праг на бедност догодина от 300 лева. Повишаването на минималната заплата за държавата и синдикатите е 
борба с бедността, но за бизнеса е затруднение в най-малко 5 сектора, в които няма благоприятно развитие. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал поиска щом ще има ръст на минималното възнаграждение, да няма 
добавка "клас прослужено време" в частния сектор, както такава няма и при държавните служители. 
„Приложен към минималната работна заплата, която се предлага, средният процент е 12 на сто за прослужено време в 
страната ни и минимална става фактически не 420, а 470. Това е повече от средния осигурителен доход в 5 икономически 
дейности, където са заети над 200 хил. души”, коментира Велев, цитиран от БНР. 
Синдикатите категорично възразиха. 
„Повечето от нещата, направени от Дянков, бяха глупави и вредни. Премахването на класовете в администрацията е едно 
от тях. По-добре  би било да се опитаме да върнем там класовете, отколкото да ги махнем на другото място”, заявиха от 
КНСБ. 
Вицепремиерът и министър на труда у социалната политика Ивайло Калфин също не видя логика в предложението. 
„Тук става въпрос за хора, които имат стаж преди това. Предполагам, че минималната работна заплата е за хора, които 
тепърва сега започват, имат ниска квалификация и няма как да си увеличат доходите. Аз не бих правил тази пряка връзка 
между двете”, заяви Калфин. 
 
vesti.bg 
 
√ НСТС не се разбра за размера на минималната заплата 
Министерството на финансите предлага тя да се увеличи до 420 лв, бизнесът и синдикатите обаче са на различно 
мнение 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие за размера на минималната работа заплата през 
следващата година 
Министерството на финансите предлага тя да се увеличи до 420 лв. 
Представителите на работодателските организации смятат, че ще стане прекомерно висока и прави фирмите 
неконкурентоспособни, а пък от синдикатите заявиха, че минималната заплата остава твърде ниска спрямо съседните 
държави и особено спрямо страните от ЕС, закъдето и заминават българските специалисти. 
Около 11% от заетите в страната получават минимална работна заплата, сочи статистиката. 
Вицепремиерът Ивайло Калфин предложи да има широк дебат и определяне на критерии за размера на минималната 
заплата, така че тя да не се налага по административен път. 
НСТС не постигна съгласие и по проектите за държавен бюджет за 2016 г., за бюджет за Държавното обществено 
осигуряване, за бюджет на НЗОК. 
Въпреки различията между правителство, синдикати и работодатели, вицепремиерът и председател на НСТС Ивайло 
Калфин, определи дебатите по проектите като задълбочени, обективни и добронамерени. 
Запазването на данъчната среда и стремежът към консолидация е основното, което се оценява като положително в закона 
за държавния бюджет, каза вицепремиерът. По думите му обща е претенцията на работодатели и синдикати за 
необходимост от засилване и ускоряване на промените в различни сектори. 
По отношение на бюджета на НЗОК, Калфин обобщи, че има различия между министерството и Надзорния съвет на касата, 
които се измерват със 130 милиона лева. 
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От всички страни се отчита, че в бюджета на ДОО вече започват да влияят положително промените в пенсионната система, 
намалява субсидията от държавния бюджет, отбеляза социалният министър и допълни, че ефектите ще бъдат по-видими 
през следващите години. 
Забележките са в частта с недовършените промени по частните пенсионни фондове, както и промените, свързани с 
инвалидните пенсии, каза Калфин. Той припомни, че до края на есента ще предложи концепция за реформа, която ще 
бъде обсъдена както от организациите на хората с увреждания, така и в НСТС. 
Предстои и работа за механизъм за определянето на минималните осигурителни доходи в дейностите, които не са 
договорени, като трябва да се уточнят кои икономически параметри ще са водещи, посочи Калфин. 
Работодателите подкрепят усилията за по-бърза бюджетна консолидация, но биха подкрепили и по-амбициозен план за 
реформи, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той припомни 
исканията на бизнеса да не плащат първите три дни болнични. 
На въпроса "въоръжаване или образование, ние избираме образованието, заяви Велев и каза, че от бизнеса не се чувстват 
застрашени нито от север, нито от юг, за да не бъдат използвани парите, които допълнително се отделят за сектор 
сигурност за образование. 
Синдикатите също споделят мнението, че в сектор "сигурност" се заделя сериозен ресурс, който може да бъде използван 
както в социалните системи, така и за подпомагане на икономиката, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Димитров смята, че в бюджета за 2016 година най-накрая има "глътка въздух" за част от бюджетните системи, но са 
необходими пари за поне петпроцентно увеличение на заплатите в НОИ и НЗОК. По думите на президента на КТ 
"Подкрепа" днес е постигнато съгласие за петпроцентното увеличение на възнагражденията на работещите в двете 
системи. 
От синдикатите поискаха и увеличаване на максималния осигурителен доход на 2850 лева, както и удвояване на размера 
на обезщетението за безработица. Те искат и увеличаване на гарантирания минимален доход.   
Видеото може да видите тук. 
 
dariknews.bg 
 
√ Бизнесът срещу драстичния скок на минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя усилията за данъчна стабилност, ниски нива на данъците и 
стремежа за по-бърза консолидация, отразени в проектобюджета за 2016 година, но разкритикува повечето пари за 
сигурност и вътрешен ред. 
Председателят на Асоциацията Васил Велев посочи по време на заседанието на Тристранния съвет, че образованието и 
науката са недофинансирани сектори. По думите на Велев разходите не трябва да са свързани само с нарастване на 
заплатите, а са необходими повече грижи за техническото образование, природоматематическите науки, включително и 
да се увеличат парите за държавни стипендии, поради липсата на кадри. 
Велев поиска повече пари за националния план по заетостта, които да са за допълнителна квалификация на безработните. 
БСК също смята, че е недофинансирана науката и в частност - Българската академия на науките. Позицията беше изразена 
от заместник-председателя на Камарата Димитър Бранков. 
АИКБ не подкрепя прекомерната административна намеса на пазара на труда с драстичния скок на минималната работна 
заплата и административното покачване на минималните осигурителни доходи, което според Велев ще се отрази в посока 
забавяне ръста на заетостта. 
От АИКБ предвиждат ръст на БВП от 1,3-1,5 на сто. „Ще се радваме, ако сме сбъркали, но последните пет години прогнозите 
ни се сбъдват, когато са песимистични", коментира председателят на Асоциацията Васил Велев. 
От БТПП заявиха, че подкрепят проекта на бюджет за 2016 година и го намират за по-добър от този за 2015 година. 
Работодателската организация подкрепя и увеличението на минималната работна заплата и минималните осигурителни 
доходи за 2016 година. 
 
Вестник Дума 
 
√ Тристранката отхвърли бюджета на ДОО 
Социалните партньори не постигнаха съгласие за размера на минималната работна заплата за 2016 г. по време на 
вчерашното заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Предложението на Министерството 
на финансите е тя да стане 420 лв., но представителите на работодателските организации смятат, че ще стане прекалено 
висока, а според синдикатите тя остава твърде малка спрямо съседните държави. Социалният министър Ивайло Калфин 
предложи да има широк дебат за определяне на критерии за МРЗ, за да не се налага тя по административен път. Около 
11% от заетите в страната получават МРЗ. Представителите на бизнеса не се съгласиха и с това, че и за 2016 г. остава първите 
3 дни от болничните да се плащат от работодателите. Тази мярка бе приета през 2010 г. като антикризисна с обещанието 
да бъде отменена през 2012 г., припомни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. Неговото мнение е, че образованието и науката са недофинансирани сектори и разходите занапред не трябва да са 
свързани само с нарастване на заплатите, а с повече грижа за техническото образование, природоматематическите науки, 
увеличаване на парите за държавни стипендии. Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков също заяви, че науката и 
образованието и в частност дейностите на БАН са недофинансирани. Работодателите са и против увеличаването на 
минималните осигурителни прагове, както и разпростирането им над браншове, в които не е била постигната 
договореност. За 2016 г. осигурителните прагове се увеличават средно със 7,5%.  

http://www.vesti.bg/pari/finansova-politika/nsts-ne-se-razbra-za-razmera-na-minimalnata-zaplata-6044572


7 

 

 

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов се обяви против замразяването на социални плащания и на 
минималното дневно обезщетение за безработица от 7,20 лв., защото месечно това прави около 150 лв., което е 
половината от линията на бедност. Манолов предложи за догодина тази сума поне да се удвои. Още от 2008 г. не е 
актуализиран и гарантираният минимален доход, който продължава да е 65 лв. В същото време обезщетението за 
отглеждане на малко дете (майчинство между първата и втората годинка на детето) продължава да е 340 лв. и вече е под 
минималната заплата.  
И синдикати, и работодатели припомниха, че парите по Националния план за действия по заетостта за пета година са 73 
млн. лв., което е недостатъчно.  
По време на заседанието на тристранката вчера Калфин заяви, че има съгласие сред социалните партньори линията на 
бедност през 2016 г. да е 300 лв. (в момента е 286 лв.). 
Днес проектът за линията на бедността, както и проектобюджетът на ДОО ще бъдат внесени на извънредното заседание 
на кабинета. 
 
big5.bg  
 
√ Работодатели отказват да плащат 3-те дни болнични 
Това било кризисна мярка и валидна до 2010 г., казва Васил Велев, шеф на АИКБ 
Работодателите отказват да плащат първите 3 дни от отпуска по болест. Това обяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев на днешното заседание на Тристранния съвет. Според него бизнесът не 
може да подкрепи запазването на това плащане, тъа като това е мярка въведена като антикризисна и е трябвало да действа 
до края на 2010 година. 
Социалните партньори обсъдиха проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Работодателите се обявиха 
и против административното увеличение на минималните осигурителни доходи в дейностите, в които не е постигнато 
споразумение със средния процент в договорените дейности - 7,5%. Според Велев това увеличение не е изчислено 
правилно. 
 
economymagazine.bg 
 
√ Бизнесът със сериозни забележки към бюджет 2016 
Прогнозите на МФ са твърде оптимистични 
Прекалено оптимистична е прогнозата на финансовото министерство по отношение на ръста в икономиката. Това заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведен днес. Според 
него ръстът ще е между 1,3 и 1,5 %, тъй като ще бъде повлиян от негативни фактори като кризата в Гърция, забавянето на 
китайската икономика, санкциите срещу Русия. Минималната работна заплата и административното покачване на 
минималните прагове пък ще ударят заетостта, прогнозира Велев. 
"Подкрепяме усилията за реформи, но те, като че ли, са усилия отвън - от Министерство на финансите и не толкова отвътре 
за реформи в сектор "Сигурност". Не можем да подкрепим тези бюджети и ръста в тях. Тези сектори у нас са 
префинансирани по относителни показатели спрямо средното за ЕС", допълни председателят на АИКБ, цитиран от „24 
часа”. 
Камен Велчев от КРИБ заяви, организацията не подкрепя актуализацията на бюджет 2015 заради пълния отказ от реформи, 
както и идеята за частичен данъчен кредит и таксата за отпадъци. 
Не виждаме причина за увеличаване на бюджета на сектор "Сигурност", заяви по време на обсъждането председателят на 
КНСБ Пламен Димитров. "Синдикатът не е съгласен с допълнителните 160 млн. лева за МВР. За 2015 г. е очевидно, че 
завишените приходи, благодарение на усилията на администрацията, така и на работодателите, направиха възможно 
събирането на повече от 1,7 млрд. лева данъчни приходи", коментира Пламен Димитров. Той подчерта, че основната 
критика за бюджет 2016 г. на КНСБ минава през бюджетната философия. "Според нас може да бъде построена по друг 
начин", допълни президентът на КНСБ. 
От своя страна финансовият министър заяви, че приоритет на фискалната политика ще бъде намаляване на дефицита и 
повишаване на стабилността. "Очакваме нарастване на потреблението и забавяне на растежа на инвестициите. 
Идентифицирани са и предизвикателства - невъзможността от пряко свиване на персонала в някои сфери, изплащане на 
обезщетения за освободени служители в съответните администрации”, каза Горанов. Той обясни още, че една от 
причините за генерирането на допълнителен дефицит са допълнителните разходи по бюджетите на общините, свързани с 
програмния период и изборния цикъл, в който местните власти се намират. "Необходими са промени в приходната част, 
които да отразят реални оценки", добави Горанов. 
По думите му се очакват още законодателни инициативи за повече приходи като удължаване начисляването на ДДС за 
селско стопански култури, въвеждане на данък "уикенд", увеличаване на акциза. 
В бюджета за 2016 г. са предвидени 3,9 млрд. лв. за здравеопазване, 3,1 млрд. лева за образование, 3,3 млрд. лв. за 
отбрана и сигурност, 11,9 млрд. лева за социално осигуряване, за жилищно строителство и околна среда - 2,4 млрд. лв., 
508 млн. лева за култура, 5 млрд. лева за икономически дейности и общи държавни разходи - 2,4 млрд. лева, припомни 
министърът. 
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√ Бизнесът иска отпадане на класовете за прослужено време 
Синдикати и работодатели в спор за МРЗ 
Бизнесът се обяви против скока на минималната работна заплата. Работодателите и синдикатите влязоха в спор заради 
цифрите в бюджет 2016, в който е предвидено минималното заплащане у нас да стане 420 лв. 
Работодателите обясниха, че икономиката ще расте по-бавно. Те очакват не повече от 1,5% растеж, а не 2,1%, каквито са 
прогнозите на финансовото министерство. По план разходите за догодина трябва да превишат приходите с не повече от 
2% от БВП. 
През 2016 г. за пенсии са заложени 8,7 млрд. лв., а за здраве - със 130 млн. лв. отгоре за НЗОК, или 3,3 млрд. лв. 
Бизнесът поиска отпадане на класовете за прослужено време, ако се вдигне минималната работна заплата. Това стане ясно 
по време на вчерашното заседание на Тристранката. Синдикатите обаче не са съгласни с подобно предложение. 
Работодателите са на мнение, че предвиденото увеличение на минималната работна заплата от догодина е голямо. 
"Административната намеса на пазара на труда с драстичния скок на минималната работна, с административното 
покачване на минималните осигурителни прагове също ще се отрази в посока на забавяне на растежа, забавяне на ръста 
на заетостта", заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Те настояват за отпадане на класа за прослужено време, ако правителството вдигне минималната заплата на 420 лева. 
"Държавният сектор всъщност няма задължителни проценти за прослужено време - т.нар. класове. Има в реалния и частен 
сектор, затова предлагаме да отпаднат и там, защото там са дискриминационни към по-младите хора", аргументират се от 
Асоциацията. 
От Асоциацията на индустриалния капитал изложиха опасения, че заложеният за догодина двупроцентов икономически 
растеж няма да достигне този размер поради редица фактори, като гръцката криза и руското ембарго. 
От своя страна синдикатите смятат, че предвиденото увеличение на минималната заплата е недостатъчно. От КНСБ 
поискаха увеличение поне с 5% на заплатите в НОИ и Здравната каса и предложиха ръст на минималното обезщетение. 
Сред предложенията на синдиката е и увеличаване на минималното обезщетение за безработица. 
Работодатели и синдикати се обединиха за повече пари за наука и образование и по-малко за отбрана и сигурност за 
догодина. Те обаче разкритикуваха предстоящата актуализация на бюджет 2015, сред причината за която е осигуряване на 
заплатите за военните и полицаите за ноември и декември.  
 „Съгласете се, че би могло експертният екип на Министерство на финансите да подготви законодателни промени в 
законите, регламентиращи работата на отделни ведомства, но независимо, че е вярно, че ако се мести гробище, не можеш 
да разчиташ на помощ отвътре, все пак тази инициатива за промяна в отделните сектори би трябвало да среща подкрепа 
от самите ресорни министри", заяви финансовият министър Владислав Горанов. 
Днес кабинетът ще заседава извънредно, за да приеме бюджетите на НОИ и Здравната каса, както и проектът за държавния 
бюджет за 2016 година. 
 
vsichkitenovini.eu 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Прекомерната админитративна намеса на пазара на труда ще забави растежа на икономиката и 
ръста на заетостта 
Прекомерната административна намеса на пазара на труда с драстичния скок на минималната работна заплата, 
административното покачване на минимални прагове ще забави растежа на икономиката и ръста на заетостта. Това каза 
председателят на АИКБ Васил Велев по време на заседание на НСТС, предаде репортер на Агенция „Фокус“ . „Смятаме, че 
ефектът от бежанската криза не е калкулиран, а вече дава отражение“, добави Велев. Той коментира, че АИКБ предвижда 
ръст на БВП от 1,3 %. „Много ще се радваме да сме сбъркали, но в последните 5 години прогнозите ни се сбъдват, когато 
сме песимистични“, коментира Велев. „Подкрепяме усилията за реформи, но те, като че ли, са усилия отвън – от 
Министерство на финансите и не толкова отвътре за реформи в сектор „Сигурност“. Не можем да подкрепим тези бюджети 
и ръста в тях. Тези сектори у нас са префинансирани по относителни показатели спрямо средното за ЕС“, подчерта Васил 
Велев. По думите му в тази посока са много от възраженията, които АИКБ получава от свои членове и отделни граждани. 
„Не се възприема добре това увеличаване в актуализацията на разходите за тези сектори, както и актуализацията за 
следващата година“, каза още Васил Велев. 
 
pariteni.bg 
 
√ Работодателите с много забележки по новия бюджет 
Те не подкрепят актуализацията заради пълния отказ от реформи 
Прекалено оптимистична е прогнозата на финансовото министерство по отношение на ръста в икономиката. Това заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведен днес.  
Според него ръстът ще е между 1,3 и 1,5 %, тъй като ще бъде повлиян от негативни фактори като кризата в Гърция, 
забавянето на китайската икономика, санкциите срещу Русия. Минималната работна заплата и административното 
покачване на минималните прагове пък ще ударят заетостта, прогнозира Велев. 
"Подкрепяме усилията за реформи, но те, като че ли, са усилия отвън - от Министерство на финансите и не толкова отвътре 
за реформи в сектор "Сигурност". Не можем да подкрепим тези бюджети и ръста в тях. Тези сектори у нас са 
префинансирани по относителни показатели спрямо средното за ЕС", допълни председателят на АИКБ, цитиран от „24 
часа”. 
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Камен Велчев от КРИБ заяви, организацията не подкрепя актуализацията на бюджет 2015 заради пълния отказ от реформи, 
както и идеята за частичен данъчен кредит и таксата за отпадъци. 
Не виждаме причина за увеличаване на бюджета на сектор "Сигурност", заяви по време на обсъждането председателят на 
КНСБ Пламен Димитров. "Синдикатът не е съгласен с допълнителните 160 млн. лева за МВР. За 2015 г. е очевидно, че 
завишените приходи, благодарение на усилията на администрацията, така и на работодателите, направиха възможно 
събирането на повече от 1,7 млрд. лева данъчни приходи", коментира Пламен Димитров. Той подчерта, че основната 
критика за бюджет 2016 г. на КНСБ минава през бюджетната философия. "Според нас може да бъде построена по друг 
начин", допълни президентът на КНСБ. 
От своя страна финансовият министър заяви, че приоритет на фискалната политика ще бъде намаляване на дефицита и 
повишаване на стабилността. "Очакваме нарастване на потреблението и забавяне на растежа на инвестициите. 
Идентифицирани са и предизвикателства - невъзможността от пряко свиване на персонала в някои сфери, изплащане на 
обезщетения за освободени служители в съответните администрации”, каза Горанов.  
Той обясни още, че една от причините за генерирането на допълнителен дефицит са допълнителните разходи по 
бюджетите на общините, свързани с програмния период и изборния цикъл, в който местните власти се намират.  
"Необходими са промени в приходната част, които да отразят реални оценки", добави Горанов. 
По думите му се очакват още законодателни инициативи за повече приходи като удължаване начисляването на ДДС за 
селско стопански култури, въвеждане на данък "уикенд", увеличаване на акциза. 
В бюджета за 2016 г. са предвидени 3,9 млрд. лв. за здравеопазване, 3,1 млрд. лева за образование, 3,3 млрд. лв. за 
отбрана и сигурност, 11,9 млрд. лева за социално осигуряване, за жилищно строителство и околна среда - 2,4 млрд. лв., 
508 млн. лева за култура, 5 млрд. лева за икономически дейности и общи държавни разходи - 2,4 млрд. лева, припомни 
министърът. 
 
mediapool.bg 
 
√ Тристранката отхвърли бюджета на осигуряването заради праговете и отпуските 
Националният съвет за тристранно сътрудничество отхвърли в четвъртък бюджета на Националния осигурителен институт. 
Работодателите се обявиха против вдигането на минималните осигурителни прагове и оставането на антикризисната 
мярка да плащат първите три дни от болничните, а синдикатите са против запазването размерите на обезщетения и 
помощи. 
Бизнесът не е съгласен да плаща и догодина за първите три дни от болничния лист, при положение, че тази антикризисна 
мярка трябваше да действа до края на 2010, но остана постоянна, стана ясно от думите на председателя на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин коментира, че в тази посока може да се търси 
решение, но няма как тежестта да се прехвърли изцяло към НОИ, а по-скоро трябва да се пресекат злоупотребите. 
Работодателите се обявиха и срещу административното увеличение на минималните осигурителни доходи в дейностите, 
в които не е постигнато споразумение, със 7.5%, колкото е средният договорен ръст по сектори. 
Калфин заяви, че сегашната система на договаряне на праговете наистина не е добра и трябва да започнат разговори още 
тази година за промяната й, като се обсъди кои икономически параметри да влияят върху определянето на праговете, в 
секторите без договореност. 
Синдикатите от своя страна обявиха, че не могат да подкрепят бюджет, в който прекалено често се използват думите 
“запазва се“. 
Президентът на КТ “Подкрепа“ Димитър Манолов даде пример, че дневният минимален размер на обезщетението за 
безработица отново се запазва в размер на 7.20 лева, а обезщетението за втората година от майчинството остава 340 лева, 
въпреки, че минималната заплата продължава да расте. Синдикатът настоява за удвояване на обезщетението за 
безработица, обвързване на майчинството с минималната заплата и актуализация на гарантирания минимален доход, 
който е базов за определяне на месечни социални помощи, и размерът му от 65 лева не е пипан от 2009 година. 
В крайна сметка заради критиките на социалните партньори бюджетът на НОИ не беше одобрен, но това не пречи да бъде 
гласуван в петък от правителството, тъй като кабинетът е длъжен само да консултира законите с Тристранката, но не и да 
се съобразява със становищата й. 
 
investor.bg 
 
√ Социалните партньори не постигнаха общо становище за Бюджет 2016 
Бизнесът и синдикатите имат различни забележки към трите проектобюджета - на държавата, на Здравната каса 
и на Държавното обществено осигуряване 
Обсъждането на трите проектобюджета - на държавата, на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване за 
2016 година, приключи без общо становище от социалните партньори. Това каза вицепремиерът и социален министър 
Ивайло Калфин на брифинг за журналисти след приключването на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Различни са бележките на бизнеса и синдикатите, но най-общо положително се оценява запазването на данъчната среда 
за следващата година и стремежът за консолидация на бюджетните разходи и ограничаването на дефицита, обобщи 
Калфин. Обща претенция към Бюджет 2016 беше нуждата от ускоряване и засилване на промените в различните сектори, 
които да се отразят в публичните финанси, допълни той. 
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По отношение на бюджета на Здравната каса Калфин обобщи, че основният спор е в исканите от Касата допълнителни 130 
милиона лева за догодина, които обаче държавата не е предвидила. 
По думите на вицепремиера относно бюджета на ДОО положителното, което са отчели партньорите, е, че макар и скромно, 
промените в пенсионната система започват да дават някакъв ефект за балансиране на системата – намалява държавната 
субсидия в бюджета на ДОО и НОИ ще поеме разходите със собствени приходи. 
Забележки имаше по отношение на частните пенсионни фондове, като се очаква да бъдат актуализирани предложенията 
на КФН. Другата бележка е по промените, свързани с подхода към инвалидните пенсии. Предстои предлагането на 
концепция, която ще бъде обсъдена със социалните партньори, заяви министърът на труда. 
Бюджетът на ДОО не беше подкрепен от партньорите, защото синдикатите имаха възражения към разходната част, а 
работодателите имаха забележки по отношение на административното определяне на минималния осигурителен доход 
(МОД). Калфин предлага от догодина договарянето на МОД да е двупартитно между бизнес и синдикати. 
По постановлението за минималната работна заплата (МРЗ), предвиждащо ръст с по 20 лева в следващите три години, 
също не беше постигнато общо съгласие по различни причини. 
Синдикатите отбелязаха, че ръстът не е достатъчно голям, докато работодателите твърдяха, че ръстът не е обоснован. В 
коментар Ивайло Калфин заяви, че ще предложи Народното събрание да ратифицира Конвенция 131 на Международната 
организация по труда, която задава широка рамка за определяне на МРЗ, като тук има съгласие на партньорите. Ще се  
работи по избора на набор от показатели, които да са валидни за определянето на МРЗ. Възможно е най-рано по този 
метод да се определя МРЗ през 2017 г., като целта не е да има автоматичен механизъм, а максимално обективен, каза 
Калфин. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) посочи, че подкрепят предлаганата от МФ 
ускорена консолидация за ограничаването на бюджетния дефицит, ниското ниво на преките данъци и запазването на 
данъчната стабилност, както и преразпределението на БВП през бюджета да не надвишава 40%. Опасяват се обаче, че 
прогнозираният ръст на БВП няма да се състои и препоръчват да се заложи буфер в бюджета, който да послужи за 
неутрализиране на такъв ефект. Подценен е ефектът от разменените санкции между Русия и ЕС, както и от бежанската 
криза, смята Велев. 
Не е отчетено увеличението на цената на тока за индустрията, както и ръстът на МРЗ и МОД, смятат още от асоциацията. 
Оттам имат и възражение по отношение на косвените данъци като такса битови отпадъци, плащането на първите три дни 
болнични от работодателя, акциза върху пропан-бутана и др. 
АИКБ не одобрява и бюджета на ДОО заради липсата на подкрепа за медицинската и трудова експертиза, както и 
запазването на трите дни болнични и административното разпростиране на минималните прагове. 
Пламен Димитров от КНСБ посочи, че огромният допълнителен ресурс, който МФ залага в новия бюджет за отбрана и 
сигурност, може да се насочи към инвестиции на пазара на труда и като цяло към икономиката. Прекалено бързата и 
стръмна фискална консолидация е основната критика на синдиката към проектобюджета на държавата, тоест бързото 
свиване на разходите за намаляване на дефицита, защото „половин милиард ще бъдат похарчени неадекватно“. 
Основно притеснение на КНСБ е, че заложените 2,1% ръст на икономиката са подценени заради бюджетната политика. 
Димитров подчерта, че няма кой да движи икономиката – наполовина ще бъде износът като ръст, ПЧИ ще са на същото 
ниво. На практика се ограничава потенциалът на икономиката да расте, заяви той. За него дефицитът може да е 2,5%, а не 
2%, което би дало възможност поне половин милиард лева да бъдат усвоени като ресурс и да финансират много дейности. 
Като плюс той определи завишените разходи за образование, социалните агенции, приходните агенции – става въпрос за 
230 млн. лв. повече в Бюджет 2016. 
Липсата на допълнителни приходи в ДОО е основната причина да не подкрепим проекта, каза Димитров. А такива могат 
да бъдат осигурени чрез минималните и максималните осигурителни доходи, уточни той. 
Димитър Бранков от БСК заяви и позицията на другите работодателски организации относно практиката за определяне на 
минималните осигурителни доходи – да се подобри работата на контролните органи спрямо сивия сектор, така че да се 
намали недекларираният труд и да се ограничат осигурителните измами. Предлагат и отмяна на текста от Кодекса за 
социално осигуряване, който залага определяне на МОД по длъжности и сектори. Относно определянето на МРЗ 
работодателите подкрепят предложението за обективни фактори за нейното определяне. 
Бюджетът за енергийни помощи за догодина е недоразчетен, заяви от своя страна Димитър Манолов, президент на КТ 
Подкрепа. А догодина предстои либерализация на цените в енергетиката и цената на тока ще е по-висока, така че тези 
средства трябва да бъдат преразчетени, допълни той. 
От синдиката са и за преразглеждане на размера на обезщетението за майчинство между първата и втората година, което 
отново остава замразено на ниво от 340 лева. Бюджетът за наука също е останал на “разгромните Дянкови нива“, а 
бюджетът на БАБХ не е разчетен да контролира данъка „Москов“, разкритикува Манолов. Той подчерта, че някои от 
принципите на бюджетиране трябва да се променят като философия и посочи за такива „парите следват пациента” или 
„парите следват ученика”. КТ Подкрепа настоява, че парите трябва да следват качествената здравна грижа, що се отнася 
до здравеопазването. 
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√ Горанов представи пред тристранката мотивите за актуализация на Бюджет 2015 г. 
Работодатели и синдикати разкритикуваха увеличените средства за сектор "Сигурност"  
Финансовият министър Владислав Горанов представи пред Националния съвет за тристранно сътрудничество мотивите на 
Министерството на финансите за актуализация на Бюджет 2015. Той посочи, че ще се наложи такава и по разходната, и по 
приходната част. 
Налага се ревизия на бюджетната рамка заради приключването на европроектите от стария програмен период, което 
оказва и най-големия натиск върху бюджета. Така че за финализирането на европейските проекти е необходим 
допълнителен ресурс до възстановяването на средствата от ЕК. Допълнителните разходи по бюджетите на общините 
заради приключването на европроекти също налагат актуализация, каза Горанов. 
Освен в разходната, са необходими и промени в приходната част – те напасват плана към очакваното по-добро изпълнение 
в размер на около 1% от прогнозния БВП на приходната част спрямо първоначалния план за 2015 година. 
Ще има нужда и от увеличение на разходите и трансферите от бюджета в същия порядък, като салдото по държавния 
бюджет остава номинално близко до първоначално планираното, а общото повишаване на КФП, което се предлага, е 
дефицит от 3,3% на касова основа при заложен първоначално 3%. 
Горанов направи уговорката, че това е най-консервативната прогноза. Министърът предположи, че няма да се уплътни 
този дефицит до края на годината. „Но преценихме, че е по-добре да създадем предпоставки за усвояването на 
европрограмите. Но е вероятно прогнозата да се окаже консервативна и да приключим с по-малък дефицит“, каза 
министърът. 
Със сигурност дефицитът на начислена основа ще е около 2,7% от БВП – под критичната допустима величина и така няма 
да има рискове за упрек към страната за дисбаланси. Дефицитът по КФП ще е 2% от БВП, като стъпката на консолидация 
за следващите две години се предлага да е 1,4% дефицит от БВП за 2017 и 1% за 2018 година. 
В средносрочен план се предвижда приходите по КФП да нараснат номинално до 33 млрд. лева през 2016 година и до 35 
млрд. лв. през 2018 година. 
През 2016 г. стигаме до 2% дефицит с мерки предимно в приходната част – 1,6% от БВП повече приходи и намаление с 0,3% 
от БВП над разходите по бюджета, каза Горанов. 
Нетният ръст на разходите се дължи и на увеличението на разходите, финансирани с държавни средства, основно в 
отбраната, социално-осигурителни плащания и за заплати в администрацията. 
Разнопосочни коментари от страна на социалните партньори 
В коментарите на социалните партньори по проектобюджета за догодина и по предлаганата актуализация на бюджета за 
тази година прозвучаха контрастни позиции. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази опасенията си от оптимистичната прогноза за ръста на 
БВП, като даде прогноза за ръст на икономиката от 1,3-1,5%. От АИКБ категорично не подкрепят заложените ръстове по 
бюджетите за сигурност и за отбрана, като подчертаха, че именно разходите за въоръжаване са за сметка на новия заложен 
дълг. Васил Велев предложи да се увеличи бюджетът по Националния план за действие по заетостта, което ще осигури 
преквалификация на много хора и обяви, че за поредна година образованието остава недофинансирано. От АИКБ не 
подкрепят въвеждането на акциз върху пропан-бутана, както и въвеждането на частичен данъчен кредит върху 
дълготрайни активи. 
От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също не подкрепиха предлаганата актуализация на Бюджет 2015, 
защото няма аргументи за увеличаването на разходите за персонал. Относно Бюджет 2016 заявиха, че той е по-добър от 
този през 2015 година и го подкрепят като цяло. Изразиха обаче притеснения от увеличението на някои такси за бизнеса, 
включително такса смет. От БТПП не подкрепят ръста на осигурителните доходи и на минималната работна заплата. 
От Българската стопанска камара (БСК) също не приемат актуализацията за тази година, защото според тях мотивът, че 
трябва да се съфинансират европроекти с национални средства не е издържан и това трябва да се отнесе към 2016 година. 
От БСК разкритикуваха и отказа от реформи в ключови сфери, което не се вижда в новия бюджет. Камарата счита 
прогнозата на МФ за БВП за умерено завишена. Не подкрепят и завишаването на разходите за сигурност и 
недофинансирането на образованието и науката. 
За Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Бюджет 2016 също показва пореден отказ от 
реформи. От организацията подчертаха, че отново се завишават разходите за персонал в администрацията, без да е налице 
подобряване на услугите. Против са и идеята за частичен данъчен кредит. Работодателите от организацията посочиха, че 
очевидно дефицитът, заложен за 2015 г., отново е насочен към допълнителни разходи за заплати на държавната 
администрация, което е неприемливо за тях. 
От КТ „Подкрепа“ не направиха конкретни коментари по Бюджет 2016, но обърнаха внимание, че правителството трябва 
да се фокусира върху намаляването на капиталовите разходи на държавните ведомства. Президентът на организацията 
Димитър Манолов подчерта, че въпреки предвиденото увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) оставаме с най-
ниските доходи в ЕС. Той припомни, че за догодина се залага по-висока производителност на труда спрямо ръста на 
доходите. По думите на Манолов постоянно се отлага разговорът за това, което трябва да се случи стратегически в 
държавата, а не „да си говорим от бюджет на бюджет“. 
Пламен Димитров от КНСБ обърна внимание, че завишените приходи очевидно са основание за актуализацията на Бюджет 
2015. Според него заложените пари за съфинансиране по европрограми са обосновани и ще се отразят позитивно на 
икономиката. Допълнителните разходи за ведомствата обаче отново са небалансирани - сектор „Сигурност“ би трябвало 
да ограничава разходите си за сметка на инвестиции в реалната икономика, каза Димитров. Той не вижда причина да се 
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харчат милиони допълнително за кораби и самолети. Относно бюджета за догодина Димитров каза, че има забележки 
като цяло по бюджетната философия. 
 
forumnews.bg 
 
√ Бизнесът: Ръстът на икономиката за 2016 г. е прекалено оптимистичен 
Прогнозата на финансовото министерство е за реален ръст на БВП от 2,1%, работодателите обаче залагат не 
повече от 1,5% 
Прекалено оптимистична е прогнозата за ръст в икономиката, заложена в бюджета за следващата година. Това е 
становището на работодателските организации, които се събраха днес на тристранката. 
Според прогнозата на финансовото министерство през следващата година се очаква реален ръст в икономиката в размер 
на 2,1%, реализацията на който може да стане при нарастване на потреблението и увеличение на инвестициите. 
Според председателя на Асоциация на индустриалния капитал Васил Велев има много фактори, които оказват негативно 
влияние върху тези прогнози като кризата в Гърция, забавянето на китайската икономика, санкциите срещу Русия и др. 
Според Велев реалният ръст в икономиката ни ще е около 1.3 – 1.5%. 
Димитър Бранков от БСК заяви, че камарата счита за умерено оптимистична прогнозата за ръст в икономиката. Той посочи 
и, че необходимостта от съфинансиране на европроектите трябва да се предвиди по-рано в бюджета, за да не се налага 
след това преразпределение на парите и актуализация на бюджета. Бранков заяви, че бюджетът трябва да бъде 
максимално напрегнат, за да може да се случват необходимите реформи, нещо, което като идея се проваля с правенето 
на актуализации. “Аз гледам на бюджета като на средство за натиск за провеждане на реформи”, посочи той. 
Основния приоритет в бюджета за следващата година ще бъде намалението на бюджетния дефицит и запазване на 
публичните средства, както и елиминирането на бюджетните дисбаланси, заяви на тристранката министърът на финансите 
Владислав Горанов. 
Той очаква да се запази спадът на потребителските цени и инфлацията да бъде около 0.5% като се ускори през следващия 
период до 1% до 2018 г. Безработицата се очаква през 2016 г. да бъде около 8.5%. Горанов посочи също, че са необходими 
средства за приключването на европрограмите, които са до 2018 г. 
В същото време е невъзможно и свиването на разходите за персонал, фактори, които се отразяват значително върху 
бюджета. Горанов посочи, че е се очаква следващата година дефицитът да бъде в размер на 3.3% от БВП на касова основа, 
което според него е най-консервативната прогноза. Дефицитът на начислена основа, според Горанов, ще бъде в рамките 
на 2.7 – 2.8% от БВП. През следващата година очакванията са за реален дефицит в размер на 2%, ако бъдат постигнати 
мерките в приходната част, както и при намаление с 0.3% от БВП на разходите в бюджета. Горанов смята, че още през 
октомври се отчита приключване с минимален ръст на приходите над разходите. Още веднъж той посочи, че максималните 
усилия са върху това да бъдат приключени европроектите. Очакванията на Горанов за дефицита през 2017 г. са 1.4%, а за 
2018 г. – 1%. Според финансовият министър недълговото финансиране ще бъде в размер на 28.9% от БВП. Той посочи, че 
се наблюдава тенденция за намаляване на разходите като това зависи от провеждането на структурни реформи. Горанов 
посочи също, че очакванията за приходите от данъци и осигуровки в хазната ще бъдат около 1.265 млрд. лв. 
Бизнесът обяви, че трябва да се подкрепят усилията за реформи в сектор сигурност и отбрана, но не подкрепят заложения 
за тези сектори бюджет, който бил по-голям от средния за този сектор бюджет, който имат страните в ЕС. Особено ги 
смущава и това, че тази реформа ще стане за сметка на нов външен дълг. В същото време пък сектори като здравеопазване 
и образование остават недофинансирани. Велев препоръча да се дадат повече средства за образование и то за отделни 
специализирани гимназии, които да произведат кадри, от които бизнесът се нуждае. Работодателите се обявиха и против 
таксата за отпадъци, защото според тях не замърсителят плаща повече, както трябва да бъде. От БТПП заявиха, че 
подкрепят усилията за намаляване на дефицита, но са притеснени, че се планира ръст в приходите от такси, което ще 
утежни бизнеса. От търговската палата също се обявиха против таксата за отпадъци, която се събира. Не подкрепят също и 
административното увеличение на минималната работна заплата, както и ръста на минималните осигурителни прагове. 
Въпреки критиките обаче смятат, че бюджетът за 2016 г. е по-добър от бюджета за миналата година. 
 
expert.bg 
 
√ Бизнесът разкритикува актуализацията на бюджета 
Работодателските организации у нас отправиха остри критики към избрания подход за актуализация на бюджета. Според 
тях той ще осигури средства за сектори без реформи като МВР и отбраната. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обяви, че не се приема и заложеният ръст за сектор отбрана 
догодина. 
"Особено разходи за въоръжаване, които са за сметка, може да се каже, на всичкото отгоре и на нов дълг. За сметка на 
това, образованието и науката са недофинансирани сектори ние подкрепяме увеличаването на разходите там, но те не 
трябва да свързани само с нарастване на заплатите. Бихме искали да видим повече грижа за техническото образование, 
за природо-математическите науки, включително за държавни стипендии за тези сектори, тъй като има остър недостиг на 
пазара на труда", каза той, цитиран от БНР. 
Димитър Бранков от БСК поиска допълнително финансиране за БАН през следващата година. 
"Нивата на заплащане на млади учени, на специалисти с висше образование там са на нивата близки до минималната 
работна заплата. Така че, колегите от БАН предлагат, и ние считаме за напълно обосновано, да се осигури масирано 



13 

 

 

финансиране и възстановяване нивото още от 2016-та година. Това ще изисква в порядъка на около 20-24 милиона лева", 
каза Бранков. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настоява за повече средства за ваучери през 2016 
та година. "Тази година ваучерите свършиха в края на септември, догодина вероятно ще свършат юли-август, тъй като тази 
практика, която е изключително полезна и положителна се разширява, но за съжаление лимитът седи на едно и също 
място. Нашето предложение е лимитът да бъде увеличен на триста милиона за следващата година", заявиха представители 
на КРИБ.  
Преди време Васил Велев предупреди, че догодина икономиката ни няма да расте с толкова бързи темпове, колкото е 
предвидено в макрорамката. 
От своя страна президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов поиска повече пари за възнаграждения в ключови сектори 
за страната ни. 
 
cross.bg 
 
√ Бизнесът е против висока такса „Смет“ и нови тежести за фирмите 
Четирите национално представителни работодателски организации се обявиха против плановете на Минисетрството на 
финансите за увеличаване на приходите от такси, които бизнесът ще трябва да плаща. Това стана по време на ясно след 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по проекта за Бюджет 2016 и за актуализация на 
държавния бюджет за тази година. 
Прекалено оптимистична е прогнозата за ръст в икономиката, смята председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от БГНЕС. Финансовото министерство залага на растеж от 2,1% догодина, 
докато Световната банка прогнозира 2,2%. 
По думите на Велев има много фактори, които оказват негативно влияние върху тези прогнози - кризата в Гърция, 
забавянето на китайската икономика, санкциите срещу Русия и други. Според него реалният ръст в икономиката ни ще е 
около 1,3 - 1,5%. 
По отношение на секторните политики той заяви, че трябва да се подкрепят усилията за реформи в сектор сигурност и 
отбрана, но не подкрепят заложения за тези сектори бюджет, който бил по-голям от средния за този сектор бюджет, който 
имат страните в ЕС. Особено ги смущава и това, че тази реформа ще стане за сметка на нов външен дълг. 
В същото време сектори като здравеопазване и образование остават недофинансирани. Велев препоръча да се дадат 
повече средства за образование и то за отделни специализирани гимназии, които да произведат кадри, от които бизнесът 
се нуждае. От АИКБ са против също и срещу таксата за отпадъци, защото според тях не замърсителят плаща повече, както 
трябва. 
От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) заявиха, че подкрепят усилията за намаляване на дефицита, но са 
притеснени, че се планира ръст в приходите от такси, което ще утежни бизнеса. От търговската палата също се обявиха 
против таксата за отпадъци, която се събира. Не подкрепят също и административното увеличение на минималната 
работна заплата, както и ръста на минималните осигурителни прагове. Въпреки критиките обаче смятат, че бюджетът за 
2016 г. е по-добър от предходния.  
Димитър Бранков от Българската стопанска камара (БСК) заяви, че камарата счита за умерено оптимистична прогнозата за 
ръст в икономиката. Той посочи, че необходимостта от съфинансиране на европроектите трябва да се предвиди по-рано в 
бюджета, за да не се налага след това преразпределение на парите и актуализация на бюджета. Бранков заяви, че 
бюджетът трябва да бъде максимално напрегнат, за да може да се случват необходимите реформи - нещо, което като идея 
се проваля с правенето на актуализации. "Аз гледам на бюджета като на средство за натиск за провеждане на реформи", 
посочи той.  
Камен Велчев от КРИБ заяви, че организацията не подкрепя идеята за частичен данъчен кредит, както и таксата за 
отпадъци. От КРИБ не подкрепят и ревизията, която е направена на бюджета за тази година.  
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че наличието на европроектите дава глътка въздух на бизнеса и ще окаже 
позитивно влияние на икономиката у нас. Според него обаче са твърде много средствата за отбрана, като по думите му с 
купуването на самолети или кораби няма да се подобри сигурността у нас. Синдикатите не приемат тези разходи на фона 
на редица недофинансирани сектори. Като цяло критиката на синдикатите е към самата бюджетна философия. 
 
inews.bg 
 
√ Провал на разговорите за бюджета в НСТС! Числата не се нравят нито на синдикати, нито на работодатели  
Въпреки това кабинетът ще гласува пакета проектозакони в петък, длъжен е само да ги консултира в Тристранката, 
но не и да се съобрази със становището й 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по проектите за държавен бюджет за 2016 година, 
за бюджет за Държавното обществено осигуряване, за бюджет на НЗОК и за постановление за определянето на нов размер 
на минималната работна заплата за следващата година. 
Това обаче не пречи проектозаконите да бъдат гласувани в петък от правителството, тъй като кабинетът е длъжен само да 
консултира законите с Тристранката, но не и да се съобразява със становищата й. 
Въпреки различията между правителство, синдикати и работодатели, вицепремиерът и председател на НСТС Ивайло 
Калфин определи дебатите по проектите като задълбочени, обективни и добронамерени. 
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Запазването на данъчната среда и стремежът към консолидация е основното, което се оценява като положително в закона 
за държавния бюджет, каза вицепремиерът. По думите му обща е претенцията на работодатели и синдикати за 
необходимост от засилване и ускоряване на промените в различни сектори. 
Работодателите подкрепят усилията за по-бърза бюджетна консолидация, но биха подкрепили и по-амбициозен план за 
реформи, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той припомни 
исканията на бизнеса да не плащат първите три дни болнични. 
На въпроса "въоръжаване или образование", ние избираме образованието, заяви Велев и каза, че от бизнеса не се чувстват 
застрашени нито от север, нито от юг, за да не бъдат използвани парите, които допълнително се отделят за сектор 
сигурност за образование. 
Синдикатите също споделят мнението, че в сектор "сигурност" се заделя сериозен ресурс, който може да бъде използван 
както в социалните системи, така и за подпомагане на икономиката, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
По отношение на бюджета на НЗОК, Калфин обобщи, че има различия между министерството и Надзорния съвет на касата, 
които се измерват със 130 милиона лева. 
Работодателите и синдикатите направо отхвърлиха бюджета на Националния осигурителен институт. 
От всички страни се отчита, че в бюджета на ДОО вече започват да влияят положително промените в пенсионната система, 
намалява субсидията от държавния бюджет, отбеляза социалният министър и допълни, че ефектите ще бъдат по-видими 
през следващите години. 
Забележките са в частта с недовършените промени по частните пенсионни фондове, както и промените, свързани с 
инвалидните пенсии, каза Калфин. Той припомни, че до края на есента ще предложи концепция за реформа, която ще 
бъде обсъдена както от организациите на хората с увреждания, така и в НСТС. 
Работодателските организации заявиха, че са против административното увеличение със 7.5% на минималните 
осигурителни доходи в дейностите, в които не е постигнато споразумение.  Социалният министър призна, че сегашната 
система на договаряне на праговете наистина не е добра и трябва да започнат разговори още тази година за промяната й, 
като се обсъди кои икономически параметри да влияят върху определянето на праговете, в секторите без договореност. 
Бизнесът не е  съгласен също така да плаща и догодина за първите три дни от болничния лист, при положение, че тази 
антикризисна мярка трябваше да действа до края на 2010, но остана постоянна, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.  
Ивайло Калфин коментира, че в тази посока може да се търси решение, но няма как тежестта да се прехвърли изцяло към 
НОИ, а по-скоро трябва да се пресекат злоупотребите. 
Предстои и работа за механизъм за определянето на минималните осигурителни доходи в дейностите, които не са 
договорени, като трябва да се уточнят кои икономически параметри ще са водещи, посочи Калфин. 
Ще има и широк дебат за механизъм за определяне на минималната работна заплата. Целта е не да се създаде 
автоматичен механизъм, а такъв, който е максимално обективен, отбеляза вицепремиерът. 
Синдикатите се обявиха против запазването размерите на обезщетения и помощи. Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов даде пример, че дневният минимален размер на обезщетението за безработица отново се запазва в размер на 
7.20 лева, а обезщетението за втората година от майчинството остава 340 лева, въпреки, че минималната заплата 
продължава да расте. Синдикатът настоява за удвояване на обезщетението за безработица, обвързване на майчинството 
с минималната заплата и актуализация на гарантирания минимален доход, който е базов за определяне на месечни 
социални помощи, и размерът му от 65 лева не е пипан от 2009 година. 
Димитров смята, че в бюджета за 2016 година най-накрая има "глътка въздух" за част от бюджетните системи, но са 
необходими пари за поне петпроцентно увеличение на заплатите в НОИ и НЗОК. По думите на президента на КТ 
"Подкрепа" днес е постигнато съгласие за петпроцентното увеличение на възнагражденията на работещите в двете 
системи. 
От синдикатите поискаха и увеличаване на максималния осигурителен доход на 2850 лева, както и удвояване на размера 
на обезщетението за безработица. Те искат и увеличаване на гарантирания минимален доход. 
 
enterprise.bg 
 
√ Бюджет 2016 г. – много пари за нищо 
Бюджет 2016 г. залага минималната работна заплата от 1 януари да стане 420 лв., като се предвижда през следващите две 
години тя да се увеличи до 460 лв. Бюджетът за следващата година залага още безработицата да спадне до 9.1%, 
инфлацията да стане 0.5% и растежът да достигне 2.1%.  
Също така се очаква от догодина или 1 юли пенсиите да нараснат с 2.5%, като това е увеличението по швейцарското 
правило, към което кабинетът се придържа. 
Осигурителната политика предвижда да се запазят размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на 
държавното обществено осигуряване за 2016 г., като за 2017 г. и 2018 г. ще се повиши размерът на осигурителната вноска 
за фонд „Пенсии” на ДОО с по един процентен пункт. 
Пенсионната политика пък предвижда от 1 юли 2017 г. да се извършва преизчисляване на всички пенсии за трудова 
дейност с по-голяма тежест на една година осигурителен стаж, като увеличението ще бъде с процент равен или по-голям 
от процента, определен по чл. 100 на КСО (Кодекса за социално осигуряване). Със същите проценти се предвижда да се 
увеличават и размерите на социалната пенсия за старост и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
За периода 2016-2018 г. процентите на увеличение на размерите на пенсиите от 1 юли всяка година са съответно: 
- 2016 г. – 2.5 % от осъвременяването по чл. 100 от КСО; 
- 2017 г. – 2.7 % при увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1.1 на 1.130; 
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- 2018 г. – 2.8 % при увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1.130 на 1.161. 
В същото време се прогнозира свиване на бюджетния дефицит в средносрочен план. За 2017 година дефицитът се очаква 
да достигне 1.4% от БВП, а за 2018 година да падне до 1% от БВП. 
Финансовият министър Владислав Горанов каза в това отношение, че ще бъдат предприети законодателни инициативи за 
повече приходикато например удължаване начисляването на ДДС за селскостопански култури, въвеждане на данък 
“уикенд” и увеличаване на акцизите. 
Има и голяма вероятност през следващата година летище „София” да бъде с концесия, като очакванията на 
Министерството на финансите е първоначалната концесионна такса за летището да е 600 млн. лв. 
Предвижда се още поетапно повишаване на частта от минималния осигурителен доход, върху която се определят 
здравноосигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, върху 55% от минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2016 г. За всяка следваща година увеличението е с 5% до 
достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което е съобразено при разработването на 
прогнозата за периода 2016-2018 г. 
Предложенията за бюджет 2016 г. влязоха за разглеждане в НСТС (Национален съвет за тристранно сътрудничество). От 
бизнеса и синдикатите остро възразиха срещу някои цифри в така предложения бюджет. Те настояват за съкращаване на 
разходите, свързани с националната сигурност. 
Изненадващо за всички министърът на финансите Владислав Горанов предложи актуализация и на бюджета за 2015 г. 
До края на годината няма да успеем да уплътним дефицита, който сме предложили, призна финансовият министър 
Владислав Горанов по време на заседанието на НСТС, като преди дни той обяви, че се налага актуализация на бюджета 
във връзка с повишени разходи за заплати и по – добро изпълнение на европейските програми, където участваме с 25% 
съфинансиране. 
Според Горанов последните дни на месеца показват, че и октомври ще приключи с минимално превишение на приходите 
над разходите, като обаче дефицитът няма да може да се уплътни до края на годината. 
Министърът отбеляза, че правителството е преценило, че е по-добре да се създадат предпоставки европейските програми 
да могат да бъдат приключени. 
По думите му се наблюдава увеличаване на разходите и трансферите в държавния бюджет и затова той предложи дефицит 
в размер на 3.1%, като заложеният първоначален размер е 3%. 
Според него това е най-консервативната прогноза и най-лошият сценарий, като той подчерта, че ревизираната цел за 2016 
г. е в размер на 2% от БВП. 
Министърът допълни, че се предлага през следващата година да се опитаме да се справим с дефицит от 2% в 
консолидираната фискална програма, като стъпката на консолидация, която се предлага за следващите две години е 1.4% 
дефицит от БВП и 1% от БВП дефицит за 2018 г. 
Горанов уточни, че е необходимо приходите да нараснат до 33 млрд. лева към 2016 г. и до 36.27 млрд. лв. към 2018 г., а 
разходите да бъдат 34.7 млрд. лв. за следващите две години, като намаляват с 400 млн. лв. 
Той смята, че се наблюдава тенденция за намаляване на разходите, като не може да гарантира, че всички структурни 
реформи ще се реализират с ефектите и успехите, които му се иска да очаква. Финансовият министър подчерта, че се 
работи върху осигуряване на ефективността на разходите, тъй като при ограничен ресурс само чрез ефективност в 
разходите могат да се увеличат ползите за обществото. 
Дефицитът в бюджета през 2016 г. може да спадне и под 2%, ако приходите се увеличат, като ще има повече пари за 
заплати, заяви министър Владислав Горанов. 
Той обяви, че се предвижда увеличение на разходите за персонал в средното образование и социалните системи, като са 
предложени с 5% да нараснат средствата за персонал в приходните агенции. Това е отражение на не малкото, което те 
постигнаха през 2015 г. и е допълнителен стимул за работа. 
Директорът на Агенция “Митници” Ваньо Танов пък каза, че към момента планът за приходите в управляваната от него 
система е преизпълнен с 220 млн. лв. 
По време на дебата в Тристранния съвет финансовият министър пусна в ход доброто си чувство за хумор, като разкри и 
разликата между алкохолизма и популизма. Първият бил индивидуален и се лекувал, а освен това и се изтрезнява, докато 
при втория последиците са дълбоки и разочароващи. 
Икономистът Георги Ганев смята от своя страна, че прекомерните харчове, заложени в актуализацията на Бюджет 2015, 
нарушават българското законодателство. Той припомни, че по закон е забранено разходите на хазната да надхвърлят 40% 
от брутния вътрешен продукт, а именно това ще се случи с предлаганите по-големи харчове до края на годината. 
Ако по-големите харчове за силовите министерства бъдат приети, това ще увеличи дефицита до повече от 3 %, коментира 
Ганев. 
Икономистът смята, че не би трябвало, като се провали едно министерство с реформи, да му се дават пари, а би трябвало 
да е точно обратното – да му се вземат. 
От АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България) предвиждат ръст на БВП от 1.3-1.5 на сто (при предвиден от 
Министерство на финансите 2%). Ще се радваме, ако сме сбъркали, но последните пет години прогнозите ни се сбъдват, 
когато са песимистични, коментира Васил Велев. 
От БТПП (Българска търговско-промишлена палата) заявиха, че подкрепят проекта на бюджет за 2016 година и го намират 
за по-добър от този за 2015 година. Работодателската организация подкрепя и увеличението на минималната работна 
заплата и минималните осигурителни доходи за 2016 година. 
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От БСК (Българска стопанска камара) пък смятат, че бюджетът за 2015 г. не е бюджет на реформи, а повтаря основната 
структура на приходи и разходи от предходни години. От там са обезпокоени от запазването на консервативността на 
бюджетните прогнози за периода 2016- 2017 г., което според тях е показателно, че не се предвиждат реформи. 
 
e-novinar.com 
 
√ Бизнес и синдикати силно притеснени от проекта за Бюджет 2016 
И четирите национално представени работодателски организации се обявиха против исканата актуализация на бюджета 
за тази година.По време на тристранката бизнесът описа пред финансовия министър Горанов и други пропуски, които съзря 
с проекта за Бюджет 2016.„Имаме опасения за прекалено оптимистичната прогноза за ръст на БВП, предвид забавянето на 
китайската икономика, гръцката криза, разменените санкции между Европейския съюз и Русия, тъй като се подценява 
негативният ефект за цели сектори от тези санкции", обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев.Растежът от 2..1% на БВП разчита на увеличени потребление и инвестиции. Бюджет 2016 
представи министър Горанов. Още...Той не пропусна да посочи и по-високата цена на електроенергията за бизнеса, като 
предупреди, че тя ще се усети сериозно в следващото тримесечие.„Подкрепяме усилията за реформи в сектор сигурност и 
отбрана, но те като че ли са усилия отвън - от страна на МФ, а не отвътре", изтъкна още Велев и отсече, че от АИКБ няма 
как да подкрепят предложените бюджети на тези ведомства и ръста в тях.„Все още мислим, че има време да се осъществи 
реформата за такса „битови отпадъци", така че замърсителят да плаща. Не подкрепяме и идеята за въвеждане на акциз 
върху пропан-бутана", описа още минуси на бюджета Велев.„Виждаме поредния отказ от реформи, увеличават се и 
разходите за издръжка на персонал", изтъкнаха от своя страна и от Конфедерацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ).„Виждаме тревожни моменти, но и добри попадения в бюджетната политика за 2016-та година", посочи 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. От синдиката критикуваха отново финансирането на сектор сигурност, като 
заявиха, че той би трябвало да ограничава своето място в бюджета за сметка на образование и инвестиции.„Много ми 
хареса тазгодишния дебат", заключи министърът на финансите Владислав Горанов и подчерта, че от години насам 
дебатите на Тристранката за бюджета са били повърхностни.„Намират се много общи позиции между работодателите и 
синдикатите", се похвали финансист номер 1. Той използва момента да призове и бизнеса, и синдикатите да не се впускат 
в политически дебати по темата за бюджета.„Популизмът е по-лош от алкохолизма, защото от алкохолизма все някога се 
изтрезнява. Популизмът е общонационална зараза и влияе върху цялото качество за правене на политика", предупреди 
министър Горанов и с това сложи край на обсъждането на Бюджет 2016 на НСТС.Междувременно от КТ „Подкрепа" 
изказват възмущението си от момента на изпращане на проекта - вечерта след провеждането на местните избори и от 
това, че времето за обсъждане е изключително малко. Синдикатът заявява, че обсъждането на проекта няма да приключи 
с днешното заседание на НСТС.По-конкретно от „Подкрепа" се противопоставят на предвиденото увеличение на 
държавния дълг с 2,1 млрд. лв. спрямо 2015 г. „Темповете на увеличаването на държавния дълг на България са 
обезпокоителни. За две години България успя да удвои държавния си дълг и да застане на първо място в ЕС по темпове на 
нарастване, се казва в становището. От „Подкрепа" диагностицират, че основният проблем за недостига на средства в 
разходната част на бюджета за основните публични системи, които са посочени като приоритет (образование, 
здравеопазване) е данъчната система на България. Според синдикатът плоският данък от 10% не генерира достатъчно 
средства за такива разходи. Нещо повече, независимо от ниската му ставка, той не привлича и чужди инвеститори. В тази 
връзка, в рамките на следващия тригодишен период трябва да се преосмисли данъчната политика. Подкрепа смята за 
неоснователно твърдението, че планираният ръст на БВП ще се осъществи чрез увеличение на потреблението. 
Инвестиционната дейност е на незадоволителни нива, геополитическата ситуация е тежка, а ръстът на икономиката в ЕС-
28 и Еврозоната е нисък. По темата за детски надбавки синдикатът смята, че семейните помощи за деца се увеличават 
символично от 1 януари 2016 г. до второ дете, надбавките за трето дете намаляват, а за следващите почти се премахват. 
Освен това бюджет 2016 обрича Българската академия на науките отново на тежко недофинансиране, според КТ 
„Подкрепа". Увеличението тази година е по-малко от половин милион лева и стига до 73,287 млн. лв.Синдикатът напомня, 
че сред основните заявени цели на България е икономическо развитие базирано на науката. Което не може да се случи 
без учени. 
 
Вестник Банкеръ 
 
√ Бизнесът е против повечето пари за отбрана в Бюджет 2016 
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя усилията за данъчна стабилност, ниски нива на данъците и 
стремежа за по-бърза консолидация, отразени в проектобюджета за 2016 година , но разкритикува повечето пари за 
сигурност, вътрешен ред и отбрана. 
"Особено разходите за въоръжаване, които са за сметка, може да се каже, на всичкото отгоре и на нов дълг", обясни 
председателят на Асоциацията Васил Велев 
Той посочи по време на заседанието на Тристранния съвет, че образованието и науката са недофинансирани сектори. По 
думите на Велев разходите не трябва да са свързани само с нарастване на заплатите, а са необходими повече грижи за 
техническото образование, природоматематическите науки, включително и да се увеличат парите за държавни стипендии, 
поради липсата на кадри. 
Велев поиска повече пари за националния план по заетостта, които да са за допълнителна квалификация на безработните. 
БСК също смята, че е недофинансирана науката и в частност - Българската академия на науките. Позицията беше изразена 
от заместник-председателя на Камарата Димитър Бранков. 
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АИКБ не подкрепя прекомерната административна намеса на пазара на труда с драстичния скок на минималната работна 
заплата и административното покачване на минималните осигурителни доходи, което според Велев ще се отрази в посока 
забавяне ръста на заетостта. 
От АИКБ предвиждат ръст на БВП от 1,3-1,5 на сто. „Ще се радваме, ако сме сбъркали, но последните пет години прогнозите 
ни се сбъдват, когато са песимистични", коментира председателят на Асоциацията Васил Велев. 
От БТПП заявиха, че подкрепят проекта на бюджет за 2016 година и го намират за по-добър от този за 2015 година. 
Работодателската организация подкрепя и увеличението на минималната работна заплата и минималните осигурителни 
доходи за 2016 година. 
 
gramophon.com 
 
√ Бизнесът е против висока такса „Смет“ и нови тежести за фирмите 
Четирите национално представителни работодателски организации се обявиха против плановете на Минисетрството на 
финансите за увеличаване на приходите от такси, които бизнесът ще трябва да плаща. Това стана по време на ясно след 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по проекта за Бюджет 2016 и за актуализация на 
държавния бюджет за тази година. Прекалено оптимистична е прогнозата за ръст в икономиката, смята председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от БГНЕС. Финансовото министерство 
залага на растеж от 2,1% догодина, докато Световната банка прогнозира 2,2%. По думите на Велев има много фактори, 
които оказват негативно влияние върху тези прогнози - кризата в Гърция, забавянето на китайската икономика, санкциите 
срещу Русия и други. Според него реалният ръст в икономиката ни ще е около 1,3 - 1,5%. По отношение на секторните 
политики той заяви, че трябва да се подкрепят усилията за реформи в сектор сигурност и отбрана, но не подкрепят 
заложения за тези сектори бюджет, който бил по-голям от средния за този сектор бюджет, който имат страните в ЕС. 
Особено ги смущава и това, че тази реформа ще стане за сметка на нов външен дълг. В същото време сектори като 
здравеопазване и образование остават недофинансирани. Велев препоръча да се дадат повече средства за образование 
и то за отделни специализирани гимназии, които да произведат кадри, от които бизнесът се нуждае. 
 
trafficnews.bg 
 
√ Работодателите искат повече пари за наука и образование 
Индустриални организации разкритикуваха държавата заради повечето отделени средства за сигурност 
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя усилията за данъчна стабилност, ниски нива на данъците и 
стремежа за по-бърза консолидация, отразени в проектобюджета за 2016 година, но разкритикува повечето пари за 
сигурност и вътрешен ред. 
Председателят на Асоциацията Васил Велев посочи по време на заседанието на Тристранния съвет, че образованието и 
науката са недофинансирани сектори. По думите на Велев разходите не трябва да са свързани само с нарастване на 
заплатите, а са необходими повече грижи за техническото образование, природоматематическите науки, включително и 
да се увеличат парите за държавни стипендии, поради липсата на кадри . Велев поиска повече пари за националния план 
по заетостта, които да са за допълнителна квалификация на безработните. 
БСК също смята, че е недофинансирана науката и в частност Българската академия на науките. Позицията беше изразена 
от заместник-председателя на Камарата Димитър Бранков. АИКБ не подкрепя прекомерната административна намеса на 
пазара на труда с драстичния скок на минималната работна заплата и административното покачване на минималните 
осигурителни доходи, което според Велев ще се отрази в посока забавяне ръста на заетостта. От АИКБ предвиждат ръст на 
БВП от 1,3-1,5 на сто. Ще се радваме, ако сме сбъркали, но последните пет години прогнозите ни се сбъдват, когато са 
песимистични, коментира председателят на Асоциацията Васил Велев, цитиран от БТА. 
От БТПП заявиха, че подкрепят проекта на бюджет за 2016 година и го намират за по-добър от този за 2015 година. 
Работодателската организация подкрепя и увеличението на минималната работна заплата и минималните осигурителни 
доходи за 2016 година. 
 
Вестник Сега 
 
√ Калфин обещава по-малко намеса в осигурителните прагове догодина 
По-справедлива и обективна система за увеличение на минималната заплата и осигурителните прагове обещава 
социалният вицепремиер Ивайло Калфин за 2016 г. Той направи заявката при обсъждането на размера на минималното 
заплащане за 2016 г. и бюджета на Държавното обществено осигуряване в тристранката. Двата проекта бяха критикувани 
и от синдикатите, и от работодателите. 
4-те работодателски организации са против административното увеличаване със 7.5% на минималните прагове в 37-те 
дейности, където не е имало преговори или съгласие. Против са и предлаганото увеличение на минималната заплата на 
420 лв. От ръста на праговете НОИ очаква 80 млн. лв. приходи за 2016 г. "Най-високият договорен ръст на минималните 
осигурителни прагове е 24%. Най-ниският е 0.3%. Защо налагаме средното увеличение? По-адекватно би било да се вземе 
ръстът на средния осигурителен доход за съответната дейност", коментира шефът на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. Синдикатите пък обвиниха работодателите в безотговорност, защото умишлено са отказвали да 
преговарят за праговете. 
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Социалните партньори отхвърлят и предлагания размер от 420 лв. на минималната заплата. Бизнесът смята, че 
увеличението е твърде голямо, а синдикатите - че е твърде малко. 11% от заетите у нас сега получават минимална заплата. 
"Заедно с 12% клас за прослужено време минималната заплата става 470 лв. Това е над 80% от средната във Видин. 
Предлагаме или да не се увеличава минималната заплата, или да отпадне класът за прослужено време", коментира Велев. 
"Този дебат го водим вече 25 г. и все едно е между глухи", ядоса се президентът на КНСБ Пламен Димитров и обвини 
колегата си в манипулация. 
"Системата по договарянето на праговете не е добра, трябва да измислим как да стимулираме разговорите и договарянето. 
Още от 2016 г. искам да създадем условия за преговори във всички икономически дейности, защото налагането на 
административно увеличаване не е добро. На базата на точни критерии и икономически показатели ще ви предложа да 
договаряте и минималната заплата", каза Калфин. 
КРИТИКИ 
Бизнесът и синдикатите разкритикуваха Калфин, че не е предложил мерки за ограничаване на злоупотребите с 
инвалидните пенсии. Подобни мерки трябваше да има през април. Вчера министърът обеща "още тази есен" да изложи 
концепцията си за промените в ТЕЛК. Работодателите не приемат бюджета на ДОО и заради запазването на трите дни 
болничен, който те трябва да плащат. "Ако болничните се върнат към НОИ, това ще доведе до безконтролен ръст и 
болничните ще се плащат от данъците ни. Готов съм да обсъдим варианти за по-добър контрол", каза Калфин. За поредна 
година НОИ залага ръст на разходите за болнични с 10% до близо 417 млн. лв. Бизнесът критикува и забавените промени 
във втория стълб. Синдикатите пък са недоволни, че за поредна година всички социални плащания замръзват - 
обезщетението за гледане на дете във втората година на 340 лв., обезщетението за безработица - 7.20 лв. на ден и др. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Икономиката няма да расте, колкото предвижда Бюджет 2016 
Бизнесът се опасява, че заложеният в проектобюджета ръст на икономиката догодина няма да се случи. Държавните 
сметки за догодина са направени при очаквания за 2,1 на сто ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП). В същото време 
предвижданията на бизнеса са за 1,3-1,5% увеличение на БВП. 
Прогнозата е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и беше обявена на заседанието на Националия 
съвет за тристранно сътрудничество, който обсъди бюджета. Според председателя на АИКБ Васил Велев основните 
фактори за по-песимистичните очаквания на бизнеса в сравнение с тези на държавата са забавянето на китайската 
икономика, кризата в Гърция и санкциите на ЕС срещу Русия. По думите на Велев негативният ефект от последните е 
подценен. Към тях трябва да се добави и драстичната цена на тока за индустрията, каза Велев. Ефектът от това вече се 
усеща, но в края на тази и началото на следващата ще се отчете и от статистиката. Негативно върху ръста ще се отрази и 
вдигането на минималната работна заплата на 420 лв. от 2016 г., както и вдигането на осигурителните прагове. За 
последните две години минималната заплата скочи с 24%, посочи Велев. Против вдигането на минималната заплата се 
обявиха и от БСК и БТПП. 
Според Димитър Бранков от БСК прогнозата на финансовото министерство е умерено завишена. Той обаче изтъкна, че с 
планираните разходи от 40,1% се нарушава Закона за публичните финанси, в които този процент е ограничен до 40 на сто.  
За поредна година всички работодателски организации настояха да се промени механизмът за начисляване на таксата за 
битови отпадъци на принципа „замърсителят плаща“. Те се обявиха и категорично против въвеждането на частичен 
данъчен кредит, който стана по-известен като данък „уикенд“. С предвижданите законодателни промени държавата ще 
връща 70% от ДДС при покупката на служебна кола, която се ползва и за лични нужди. 
Според БТПП, ако бъдат оптимизирани бюджетните разходи, догодина хазната може да за завърши на нула, вместо 
планирания дефицит от 2 на сто от БВП. Според КРИБ проблемът не е в това, че ще сме на дефицит, а в това, че той хазната 
ще е на минус не заради инвестиции, а поради по-високи разходи за персонал. 
Всички бизнес организации се обявиха противи готвената актуализация на бюджета за тази година. Като аргумент те 
изтъкнаха липсата на реформи в силовите ведомства, на които с актуализацията се отпускат около 170 млн. лв. 
допълнително разходи за персонала. 
 
√ Бизнесът поиска отпадане на класовете за прослужено време  
Бизнесът поиска да отпаднат класовете за прослужено време, ако минималната заплата скочи до 420 лв. от началото на 
2016 година. Преди няколко години класовете отпаднаха за държавните фирми и в момента се плащат само в частните 
компании. При среден процент от 12 на сто, който се начислява за класовете, това прави минимална заплата от 470 лв., 
изчислиха от бизнеса. Синдикатите обаче предупредиха да не се правят експерименти с класовете. 
В крайна сметка след близо 7-часово обсъждане тристранката не постигна съгласие по размера на минималната заплата 
за догодина. Съгласие не беше постигнато по нито един от трите разглеждани бюджета – на НЗОК, на НОИ и на държавния 
бюджет. 
Въпреки различията между правителство, синдикати и работодатели, вицепремиерът и председател на НСТС Ивайло 
Калфин, определи дебатите по проектите като задълбочени, обективни и добронамерени. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Бизнес и синдикати: Повече пари за образование, не за отбрана (ОБЗОР) 
Бизнесът и синдикатите се обявиха против отпускането на допълнителни средства за сектор Сигурност за тази и следващата 
година, без насреща да са извършени реформи. "За пореден път виждаме отказ от реформи, увеличават се разходите за 
издръжка на персонал без подобряване на услугата", каза Камен Колчев от КРИБ на заседание на тристранката, на което 
бяха обсъдени проектите за актуализация на бюджета за тази година, и проекта на бюджет за 2016 г. "Не възприемаме 
добре актуализацията на тазгодишния бюджет за издръжката на МВР и Министерство на отбраната с близо четвърт 
милиард, както и планираното увеличаване на разходите за догодина особено за въоръжаване, които ще бъдат за сметка 
на нов дълг", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. "В същото време образованието и науката остават 
недофинансирани, и ако трябва да избираме въоръжаване или образование, избираме образованието", каза Велев. 
Според работодателите заложеният икономически растеж за 2016 г. от 2,1% е прекалено оптимистичен и той едва ли ще 
надвиши 1,5%. "Подценени са редица външни фактори като забавянето на китайската икономика, гръцката криза, 
санкциите ЕС-Русия, бежанската криза и скокът на цената на тока за бизнеса", каза Васил Велев. Според бизнеса върху 
ръста на БВП негативно ще повлияе и вдигането на минималната заплата от 380 на 420 лв. Работодателските организации 
поискаха да се промени облагането с данък смет за бизнеса и то да бъде в зависимост от количеството отпадъци, вместо 
да зависи от данъчната оценка на имота. Бизнесът поиска да се завиши от 5000 лв. на 50 000 лв. прагът за частично ползване 
на данъчен кредит по ДДС за фирмени коли, които се ползват и за лични нужди. 
Тристранката отхвърли бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. Работодателите се обявиха против 
вдигането на минималните осигурителни прагове в секторите, в които не са водени преговори. "Посочените 7,5% не са 
правилно изчислени. Без влиянието на минималната заплата, която се вдига административно от догодина, реалният 
среден ръст е 6,2%", посочиха от АИКБ. Вицепремиерът Ивайло Калфин обеща да започнат разговори за нов механизъм за 
договаряне на осигурителните прагове и минимална заплата. "Трябва да се обединим около икономическите параметри, 
които да влияят върху определянето им", заяви Калфин. 
Бизнесът настоя и за отмяна на антикризисната мярка да плаща първите три дни от болничните. Друго тяхно искане е да 
не се отлага реформата в инвалидните пенсии. Имаме готовност скоро да представим мерки за затягане на контрола в 
инвалидните пенсии, каза Калфин. Синдикатите настояха да се завиши минималното обезщетение за безработица от 7,20 
лв. на ден на 12 лв. 
Може да намалим дефицита под 2% 
Владислав Горанов, министър на финансите 
Бюджет 2016 има за основна цел да запази фискалната стабилност и да намали разликата между приходната и разходната 
част, отворила се след неблагополучията през 2014 г. За догодина предлагам ускорено намаляване на дефицита на 2% 
вместо планираните 2,5%. Ако темпото на повишаване на събираемостта догодина запази резултатите си от тази, можем 
да слезем и под 2%. При липса на съществени активи, които да бъдат раздържавени, трябва да се стремим да намаляваме 
дефицита, защото със същия размер расте и държавният дълг. Разходите за отбрана не могат да останат на кризисните 
нива от 2015 г. и трябва да бъдат увеличени. Вярвам, че министерствата, които не са постигнали рамката за 2015 г., ще 
продължат усилията през 2016 г. Има подготвени законодателни промени, които ще доведат до ефективност на разходите. 
Бюджетът не прави реформи, а създава предпоставки за тях и 2016 г. ще бъде много по-благоприятна за реформи, защото 
т.г. работехме аварийно за спасяване на системите. 
Пускат през ноември нов дълг за 370 млн. 
Нов дълг в размер на 370 млн. лв. ще бъде пласиран на вътрешния пазар през ноември, предвижда емисионният календар 
на Министерството на финансите. За следващия месец е планирано провеждането на три аукциона, на които ще бъдат 
преотворени три емисии държавни ценни книжа (ДЦК) със срок от 3, 5 и 10 години. От началото на годината досега на 
вътрешния пазар са пласирани ДЦК точно за 1 млрд. лв. Набраните средства се използват за плащане по стария дълг на 
страната, тъй като бюджетът е с излишък. 
 
epicenter.bg 
 
√ Горещ дебат в Тристранния съвет: Бизнесът е против висока такса „Смет“ и нови тежести за фирмите 
Според Васил Велев (АИКБ), реалният ръст на икономиката ще е 1,3%-1,5%, а не заложения от БФ растеж от 2,1% 
Четирите национално представителни работодателски организации се обявиха против плановете на Минисетрството на 
финансите за увеличаване на приходите от такси, които бизнесът ще трябва да плаща. Това стана по време на ясно след 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по проекта за Бюджет 2016 и за актуализация на 
държавния бюджет за тази година. 
Прекалено оптимистична е прогнозата за ръст в икономиката, смята председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от БГНЕС. Финансовото министерство залага на растеж от 2,1% догодина, 
докато Световната банка прогнозира 2,2%. 
По думите на Велев има много фактори, които оказват негативно влияние върху тези прогнози - кризата в Гърция, 
забавянето на китайската икономика, санкциите срещу Русия и други. Според него реалният ръст в икономиката ни ще е 
около 1,3 – 1,5%. 
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По отношение на секторните политики той заяви, че трябва да се подкрепят усилията за реформи в сектор сигурност и 
отбрана, но не подкрепят заложения за тези сектори бюджет, който бил по-голям от средния за този сектор бюджет, който 
имат страните в ЕС. Особено ги смущава и това, че тази реформа ще стане за сметка на нов външен дълг. 
В същото време сектори като здравеопазване и образование остават недофинансирани. Велев препоръча да се дадат 
повече средства за образование и то за отделни специализирани гимназии, които да произведат кадри, от които бизнесът 
се нуждае. От АИКБ са против също и срещу таксата за отпадъци, защото според тях не замърсителят плаща повече, както 
трябва да бъде. 
От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) заявиха, че подкрепят усилията за намаляване на дефицита, но са 
притеснени, че се планира ръст в приходите от такси, което ще утежни бизнеса. От търговската палата също се обявиха 
против таксата за отпадъци, която се събира. Не подкрепят също и административното увеличение на минималната 
работна заплата, както и ръста на минималните осигурителни прагове. Въпреки критиките обаче смятат, че бюджетът за 
2016 г. е по-добър от предходния.  
Димитър Бранков от Българската стопанска камара (БСК) заяви, че камарата счита за умерено оптимистична прогнозата за 
ръст в икономиката. Той посочи, че необходимостта от съфинансиране на европроектите трябва да се предвиди по-рано в 
бюджета, за да не се налага след това преразпределение на парите и актуализация на бюджета. Бранков заяви, че 
бюджетът трябва да бъде максимално напрегнат, за да може да се случват необходимите реформи - нещо, което като идея 
се проваля с правенето на актуализации. “Аз гледам на бюджета като на средство за натиск за провеждане на реформи”, 
посочи той.  
Камен Велчев от КРИБ заяви, че организацията не подкрепя идеята за частичен данъчен кредит, както и таксата за 
отпадъци. От КРИБ не подкрепят и ревизията, която е направена на бюджета за тази година.  
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че наличието на европроектите дава глътка въздух на бизнеса и ще окаже 
позитивно влияние на икономиката у нас. Според него обаче са твърде много средствата за отбрана, като по думите му с 
купуването на самолети или кораби няма да се подобри сигурността у нас. Синдикатите не приемат тези разходи на фона 
на редица недофинансирани сектори. Като цяло критиката на синдикатите е към самата бюджетна философия. 
 
√ Вицепремиерът Ивайло Калфин: Бюджетът на общественото осигуряване не беше подкрепен от бизнеса и 
синдикатите 
Работодателите имат забележки към определянето на минимални осигурителен доход, държавата ще гледа да не се бърка 
Бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) не беше подкрепен от Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. Това съобщи пред журналисти вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин след заседанието, предаде Агенция "Фокус". 
 „По бюджета на ДОО имаше различни мнения и отново не беше подкрепен. Синдикатите имаха съмнения по разходната 
част и някои от плащанията, които са на ниско равнище. Работодателите имаха забележки към определянето на 
минимални осигурителен доход. Предложих съвсем различен подход, който да даде повече тежест в преговорите между 
работодатели и синдикати и държавата да не се бърка“, каза Калфин. 
По думите му по време на Тристранния съвет е изразено мнението, че е необходимо от ускоряване и засилване на 
промените в различните сектори, които да намерят своето съответно отражение в публичните финанси. 
Според Калфин, положителното по отношение на ДОО е, че промените в пенсионната система започват да дават ефект и 
да се ребалансира системата. „Намалява процентът държавна субсидия, на държавния бюджет в ДОО. Тези увеличени 
разходи на бюджета ги поема със собствените си възможности и приходи. Това е доста скромен резултат и самата реформа 
влиза плавно“, каза министър Калфин. 
Вицепремиерът отбеляза, че е имало забележки към две недовършени части от пенсионната система. „Едната е свързана 
с частните пенсионни фондове и инвестициите. Имаме готовност веднага да се започнат преговорите. Имаме предложение 
на Комисията по финансов надзор. По някои от темите парламентът взе решение в Кодекса за социално осигуряване“, 
допълни той. 
 „Другата тема е свързана с промените в инвалидизацията и подхода и разходите и начина на отношение на публичните 
финанси за хората с увреждания. Поел съм ангажимент в рамките на есента да предложа една концепция, която да 
обсъждаме и в рамките на тристранния диалог и организациите на хората с увреждания“, каза Ивайло Калфин. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Тристранният съвет: "Бюджет 2016" е твърде оптимистичен и не залага реформи 
Работодателите и синдиактите са на различно мнение как трябва да се свива дефицитът 
Отказ от реформи, твърде бавно свиване на бюджетния дефицит и прекалено високи очаквания към икономиката. Това са 
основните критики на социалните партньори към проектобюжета за 2016 г., представен от финансовия министър 
Владислав Горанов по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И четирите национално 
представени работодателски организации – АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ, се обявиха за по-ускорена фискална консолидация и 
предупредиха, че заложеният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) за следващата година е прекалено оптимистичен. 
Синдикатите от своя страна смятат, че дефицитът се свива твърде бързо, и настояват стъпката да е по-бавна. От КНСБ и КТ 
"Подкрепа" изразиха мнение, че има още резерви в приходната част и те трябва да се заложат в бюджета за следващата 
година. 
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Според финансовия министър дефицитът трябва да се свива максимално бързо, за да не се трупа допълнителен дълг. По 
неговите думи това е една от основните цели на бюджета - "да запази фискалната стабилност и да намали разликата между 
приходната и разходната част, отворила се след неблагополучията през 2014 г.". 
Икономически несгоди 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излязоха със становище, че заложеният ръст от 2.1% на 
реалния БВП е твърде оптимистичен предвид икономическото забавяне в Китай, сътресенията в Гърция, санкциите, които 
си налагат Европейския съюз и Русия, както и бежанската вълна към Европа. "Реалният бизнес вече усеща тези трудности. 
През първото тримесечие на 2016 г. ще усетим и негативното влияние от административното вдигане на цената на тока", 
коментира председателят на асоциацията Васил Велев. Неговата прогноза е, че ръстът ще е между 1.3 и 1.4%, колкото 
приблизително са прогнозите на международни институции като Европейската комисия, Международния валутен фонд и 
Европейската банка за възстановяване и развитие. 
Още дефицит 
За дефицит под 2% и неувеличение на разходите се обявиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 
Становището на палатата е, че преразпределението в момента (около 40% от БВП) е прекалено голямо и настояват 
държавата да отнема от бизнеса и хората не повече от 35%. Димитър Бранков от БСК смята, че правителството се е отказало 
от ангажимента си да ограничи разходите за възнаграждения в бюджетната сфера. "Бюджетът е инструмент за натиск 
върху министерствата и в тази връзка не можем да подкрепим нежеланието да се продължи с опитите в тази посока", 
добави той. 
Според Горанов през тази година министерствата просто не са били достатъчно добре подготвени за съкращенията. Той 
изрази задоволство, че все пак някои ведомства са успели да изпълнят закона и увери, че през следващата година ще 
продължи да настоява за свиване, макар и в по-малък мащаб. "Разходната част зависи от осъществяването на структурни 
реформи. Аз не мога да гарантирам, че ще се случат. Но ще продължавам да настоявам да се повишава ефективността на 
разходите", коментира министърът. 
Друго голямо притеснение на работодателите е свързано с актуализацията на бюджета за 2015 г., която предвижда 
дефицитът да се увеличи до 3.3% от БВП, след като беше предвидено той да бъде не повече от 3%. "Нас това не би ни 
притеснявало, ако повечето разходи бяха насочени към инвестиции например. А те не са", коментира Камен Колчев от 
КРИБ. Той също така поиска някой да поеме политическа отговорност, че разходите не са били ограничени. В тази връзка 
министър Горанов обясни, че записания процент е "твърде консервативен", като самият той смята, че в края на годината 
ще бъде под границата от 3%. 
Без реформи 
Според Владислав Горанов смисълът на бюджета не е да прави реформи, а да създава предпоставки за тях. "Уверен съм, 
че следващата година ще е много по-благоприятна за реформи от настоящата, защото работехме аварийно за спасяване 
на системите. Но вече има анонси за законодателни промени в МВР, здравеопазване, социална система, които ще се 
развият в следващите месеци и ще доведат до ефективност на разходите", допълни министърът. 
Още през лятото социалният министър Ивайло Калфин обеща до края на тази година да бъде готово решението за 
справянето с огромния брой фиктивни инвалидни пенсии. Засега обаче няма официално обявено нищо. Промени 
трябваше да има и по отношение на работещите в системата на МВР. По думите на Горанов там има поне 6000 души, които 
не са на рискови длъжности и могат да бъдат преназначени по закона за държавния служител. Той дори намекна, че ще 
поеме инициативата и ще предложи такива промени с бюджета. Такива не бяха представени, а на брифинга след 
тристранния съвет финансовият министър обясни, че не е негова работа да поема такава инициатива. 
 
√ Социалните партньори не успяха да отхвърлят данък вредни храни 
Четири чужди търговски органиации се обявиха срещу проекта 
Въпреки гласовете против на синдикатите и работодателските организации Националният съвет за тристранно 
сътрудничество не успя да гласува срещу проекта за въвеждане на данък върху вредните храни, предложен от здравния и 
от спортния министър, и да го спре още преди да стигне до Министерския съвет. 
В същото време четири търговски камари – Американската търговска камара в България, Германо-българската 
индустриално-търговска камара, Българо-швейцарската търговска камара и Гръцкият бизнес съвет се обявиха в писмо до 
правителството и парламента срещу данъка. Бизнес организациите смятат, че евентуалното приемане на проекта ще 
доведе до срив в индустриите, които заедно със съпътстващите ги бизнеси осигуряват работни места на хиляди в сектора. 
Дебатът 
Точката да се гледа данъкът, който в момента е на фаза обществено обсъждане, бе внесена в началото на седмицата от 
Българската стопанска камара, която се обяви срещу законопроекта. На заседанието в подкрепа на БСК са се обявили и 
останалите работодатели, както и синдикатите, които дори са в стачна готовност. 
Няколко часа съветът изслушвал аргументите против налога. Здравният министър коментирал, че здравето има 
икономическа цена, и допълнил, че е готов да разговаря с всички заинтересовани страни. Накрая анонсирал, че 
министърът на финансите Владислав Горанов подкрепя проекта. 
Чете ли Калфин 
Накрая обаче вицепремиерът Ивайло Калфин обявил, че още не е чел законопроекта, който е публикуван от миналата 
седмица, и закрил заседанието по точката без каквото и да било гласуване. От миналата седмица вицепремиерът повтаря, 
че не е виждал проекта и не го е чел, въпреки че той му беше изпратен в писма от бизнеса. Пред различни медии 
вицепремиерът коментира, че не смята, че точно храната трябва да се утежнява финансово. На заседанието обаче той не 
е изказал каквато и да било позиция.  
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"Тъй като в проекта е записано, че влиза в сила от средата на следващата година, смятахме, че трябва да бъде дискутиран 
в рамките и на бюджета. Оказва се, че в бюджета няма заложени приходи от него", коментира Жана Величкова, 
председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. 
 
burgasnews.com 
 
√ Работодателите не харесват проекта за Бюджет 2016 
Прекалено оптимистична е прогнозата на финансовото министерство по отношение на ръста в икономиката. Това заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, АИКБ, Васил Велев по време на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество, проведен днес. Според него ръстът ще е между 1,3 и 1,5%, тъй като ще бъде повлиян от 
негативни фактори като кризата в Гърция, забавянето на китайската икономика, санкциите срещу Русия. 
Минималната работна заплата и административното покачване на минималните прагове пък ще ударят заетостта, 
прогнозира Велев. "Подкрепяме усилията за реформи, но те, като че ли, са усилия отвън - от Министерство на финансите 
и не толкова отвътре за реформи в сектор "Сигурност". Не можем да подкрепим тези бюджети и ръста в тях. Тези сектори 
у нас са префинансирани по относителни показатели спрямо средното за ЕС", допълни председателят на АИКБ. 
Камен Велчев от КРИБ заяви, организацията не подкрепя актуализацията на бюджет 2015 заради пълния отказ от реформи, 
както и идеята за частичен данъчен кредит и таксата за отпадъци. Не виждаме причина за увеличаване на бюджета на 
сектор "Сигурност", заяви по време на обсъждането председателят на КНСБ Пламен Димитров. "Синдикатът не е съгласен 
с допълнителните 160 млн. лева за МВР. За 2015 г. е очевидно, че завишените приходи, благодарение на усилията на 
администрацията, така и на работодателите, направиха възможно събирането на повече от 1,7 млрд. лева данъчни 
приходи", коментира Пламен Димитров. 
Той подчерта, че основната критика за бюджет 2016 г. на КНСБ минава през бюджетната философия. "Според нас може да 
бъде построена по друг начин", допълни президентът на КНСБ. От своя страна финансовият министър заяви, че приоритет 
на фискалната политика ще бъде намаляване на дефицита и повишаване на стабилността. "Очакваме нарастване на 
потреблението и забавяне на растежа на инвестициите. Идентифицирани са и предизвикателства - невъзможността от 
пряко свиване на персонала в някои сфери, изплащане на обезщетения за освободени служители в съответните 
администрации”, каза Горанов. Той обясни още, че една от причините за генерирането на допълнителен дефицит са 
допълнителните разходи по бюджетите на общините, свързани с програмния период и изборния цикъл, в който местните 
власти се намират. 
"Необходими са промени в приходната част, които да отразят реални оценки", добави Горанов. По думите му се очакват 
още законодателни инициативи за повече приходи като удължаване начисляването на ДДС за селскостопански култури, 
въвеждане на данък "уикенд", увеличаване на акциза. В бюджета за 2016 г. са предвидени 3,9 млрд. лв. за здравеопазване, 
3,1 млрд. лева за образование, 3,3 млрд. лв. за отбрана и сигурност, 11,9 млрд. лева за социално осигуряване, за жилищно 
строителство и околна среда - 2,4 млрд. лв., 508 млн. лева за култура, 5 млрд. лева за икономически дейности и общи 
държавни разходи - 2,4 млрд. лева, припомни министърът. 
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√ Банката за развитие насочва 6.25 млн. евро към микробизнеса 
Средствата ще се разпределят чрез партниращи финансови институции на компании с до 10 служители 
Българската банка за развитие (ББР) обяви началото на нова програма за индиректно финансиране на микропредприемачи 
с до 25 хил. евро. Очаква се отпускането на заемите по инициативата да започне през декември, като до 13 ноември ББР 
ще приема кандидатурите на търговските банки и техните дъщерни финансови институции, които искат да се включат в 
нея и чрез които ще бъдат разпределяни средствата. Програмата с общ размер 6.25 млн. евро се реализира с подкрепата 
на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и на европейския механизъм на микрофинансиране "Прогрес". 
Подкрепа за най-малките 
Средствата ще бъдат разпределяни под формата на микрокредити и микролизинги за предприятия с до 10 служители и с 
активи до 2 млн. евро. Те ще могат да получат до 24 999 евро (или левовата им равностойност – 48 894 лв.) при облекчени 
условия, които да използват за започване или доразвиване на бизнеса си. По програмата не могат да се предоставят 
средства за рефинансиране, преструктуриране и предоговаряне на съществуващи кредити. Не се допуска и предоставянето 
на финансиране под формата на потребителски заеми. 
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За финансиране могат да кандидатстват и самонаети лица, както и предприемачи, които искат да започнат нов бизнес, 
хора, които са загубили работа или са със затруднен достъп до кредитен ресурс, обясняват от държавната банка. Според 
условията на механизма за микрофинансиране "Прогрес" такива могат да бъдат например жени предприемачи, 
предприемачи, които са считани за много млади или за много възрастни, членове на малцинствени групи, хора с 
увреждания и др., които срещат трудности при получаването на обикновен кредит. 
Параметрите 
Конкретните условия по заемите за крайните получатели (размер, продължителност, лихви и такси) ще се определят от 
финансовите институции, които ще ги отпускат – търговски банки и техни дъщерни дружества за лизинг и кредитиране на 
микропредприятия. Те ще получат кредитния ресурс от ББР при фиксиран лихвен процент от 1.75% + марж от 0.05% 
годишно, като при разпределянето на средствата от държавната банка ще подберат желаещите да се включат в 
инициативата институции според предлаганите от тях най-благоприятни за клиентите условия. За целта ще се взимат 
предвид както предложеният от съответната финансова институция лихвен марж, така и очакваният общ годишен разход 
за крайните клиенти, за който също ще се предоставя подробна информация в ББР при кандидатстването. 
Банките и дъщерните им финансови институции, които искат да се включат в програмата, ще могат да кандидатстват както 
за част от общия кредитен ресурс, който ще бъде разпределен по нея, така и за целия му размер. Минималният обем на 
средствата, които ББР ще предоставя на партниращите финансови институции по програмата, е 500 хил. евро. Избраните 
от ББР партньори ще трябва да получат одобрението и на ЕИФ. Срокът, с който ще разполагат за усвояване на средствата 
по програмата, е до 30 април 2016 г. 
До момента микрокредити с подкрепа на механизма за микрофинансиране "Прогрес" в България предоставят Уникредит 
Булбанк, Сосиете женерал Експресбанк, небанковата финансова институция "Микрофонд", както и дъщерното дружество 
на ББР "Микрофинансираща институция Джобс", става ясно от интернет страницата на Европейската комисия. 
 
Вестник Сега 
 
√ Над 5% от леглата в болниците няма да се финансират от НЗОК 
Москов и здравната каса се разминават за дефицита 
Над 10% от леглата в болниците у нас са в повече и за половината от тях лечебните заведения няма да получават договори 
за финансиране от здравната каса. Това сочат първоначалните анализи на МЗ за изготвянето на националната здравна 
карта, от която се очаква да регулира финансирането на болниците догодина. "Началните ни изчисления говорят за това, 
че след прилагането на определена матрица, която се базира на българските демографски инфраструктурни 
характеристики и на средноевропейските норми за достатъчност, има 6000 легла за активно лечение, които са над 
нормата. Те са разпределени в отделни региони. От тях около 3000 ще бъдат превърнати в легла за продължаващо 
лечение, а около 3000 няма да получат допълнителен договор с касата", обяви вчера министър Петър Москов пред 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
По данни на МЗ към края на миналата година у нас е имало 349 болници с 51 505 легла за активно лечение. Идеята на 
здравната карта е да посочи максималния брой легла по специалности във всеки регион. Там, където наличните са в 
повече, здравната каса няма да сключва договори с всички болници за всички техни дейности. Лечебните заведения ще се 
подбират по критерии, които тепърва ще се определят в наредба на здравното министерство.  
Според Москов намалението на леглата и болничните дейности, финансирани от НЗОК догодина, ще е сред факторите, 
които ще облекчат бюджета на касата. Очаква се обаче здравната карта и намаленият брой болници да са факт не преди 1 
април, а в първите месеци НЗОК ще плаща, както и досега - на всички поискали договор лечебни заведения.  
Москов продължава да твърди, че от януари ще бъде въведен електронният пръстов отпечатък, с който да се влиза в 
болница и да се получават лекарства по линия на касата. Според него това също ще намали разходите на НЗОК. Очаква се 
и електронна борса за медикаменти, която пък да свали разходите за онкопрепарати в болниците. Това са аргументите на 
здравния министър, че касата ще успее да си влезе в бюджета през 2016 г. Първоначално надзорът на НЗОК си гласува 
бюджет от над 3.3 млрд. лв. - със 130 млн. лв. повече от предвиденото от Министерството на финансите. Вчера обаче 
надзорниците се събраха спешно и прегласуваха решението си, приемайки варианта на МФ. Той също предвижда 
увеличение спрямо тази година - отново с 130 млн. лв. 
ДЕФИЦИТ 
Дефицитът в бюджета на НЗОК за тази година може да бъде в най-лошия случай между 30 и 35 млн. лв., пресметна Москов. 
В края на т. г. ще има по-добра събираемост от здравни вноски с 20 млн. лв., подобрен е и контролът върху разходите на 
касата, обясни той. От надзора на касата продължават да твърдят, че очакваният дефицит ще е около 64 млн. лв., отделно 
има и просрочени 66 млн. лв. дългове към чужди здравни фондове за лечение на българи в ЕС. За тези дългове Москов 
обеща, че правителството ще договори разсрочване. Дефицитът - колкото и да е той, ще се прехвърли към бюджета за 
2016 г. 
 
√ Цялата пенсионна система се разстройва от инат 
НОИ може да се превърне във виртуална пирамида - даваме надежди за по-високи пенсии, но нямаме ресурса да ги 
осигурим, казва бившият социален министър Йордан Христосков 
- Г-н Христосков, гледайки проекта на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., какво постига 
пенсионната реформа в първата си година? 
- Нищо не постига. За съжаление негативите в осигурителната система в резултат на направените компромиси, заради 
плахите стъпки ще продължат да се трупат. Пенсионерите се увеличават, разходите - също. Дефицитът в общественото 
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осигуряване няма да намалява или ако намалее малко, с увеличаването на пенсионната вноска с по 1 пункт през 2017 г. и 
2018 г. тази компенсация ще бъде много бързо "изядена". Това нарастване на осигурителните вноски в НОИ е за сметка на 
вноската в универсален пенсионен фонд, а това е за сметка на бъдещата втора пенсия на младите хора. Но все пак от 
пенсионната реформа има и позитивни неща. Първо, има предсказуемост, ясен план за увеличение на възрастта и на стажа 
в далечна перспектива. Имаме сравнително ясно очертана схема, по която ще се увеличава тежестта на една година стаж 
с процента на швейцарското правило всяка година, но с уговорката, че ще е според икономическите възможности.  
- Но няма график за това, нито яснота за старите пенсии - на базата на кой осигурителен доход ще бъдат преизчислявани. 
- Това е неясно. По подразбиране ще е на базата на осигурителния доход, на който са отпуснати, което вече е 
несправедливо. Осъвременяването на пенсиите ще бъде много предпазливо и пенсионерите ще бъдат компенсирани 
колкото инфлацията, но това няма да доведе до чувствително подобряване на качеството им на живот. Има и друг проблем 
- в бъдеще ще се увеличават хората с минимален размер на пенсията, които се пенсионират с недостигащ стаж. Сега тези 
хора са 20%, но ще започнат да излизат в пенсия възрастовите кохорти, които бяха най-силно засегнати от периодите на 
безработица през 90-те г. Тези хора бяха ударени и от принудителната работа в сивата икономика. Те няма да имат 
необходимия осигурителен стаж. Хората с непълен стаж, които се пенсионират с минималната пенсия, ще нараснат сигурно 
до 30%. 
- Казахте, че стъпките са плахи. Ще се наложи ли да ги коригираме отново заради демографски и финансови причини? 
- Демографски нещата са прогнозируеми. Причините ще бъдат по-скоро финансови. При един по-лош сценарий на 
икономическо развитие дефицитът ще бъде изключително висок и ще трябва да избираме - дали да отменим някои от 
мерките за увеличаване на пенсии като годишната индексация, или да завишим отново условията за пенсиониране. Тук ги 
няма същинските промени - няма ги мерките за ограничаване на инвалидните пенсии. Имаме някакви намерения, но нищо 
реално. Нямаме и мерки за ограничаване на злоупотребите с болничните. Нищо не става във втория стълб по същество. 
Намалиха таксите, ок. Най-страшното за пенсионната система при един сериозен крах е да се превърне в система 
"Бевъридж" - всички да са с еднакви пенсии от определено поколение нататък. 
- Даде се възможност на хората, които не им стигат до 12 месеца възраст, да се пенсионират. 
- Ранното пенсиониране също влияе негативно върху бюджета. Имаме нов момент - въвеждаме ранни пенсии и за трета 
категория труд независимо от специфичните препоръки на ЕК да ограничаваме ранното пенсиониране. За първа и втора 
категория труд то остава завинаги. Освен това и за двете категории бе приета възраст за пенсиониране с две години по-
рано от разчетите. Компромисите с работещите в специалните ведомства също са в посока ощетяване на социалното 
осигуряване - за тях приетата възраст също е по-ниска от първоначално обявената. Със специалните ведомства всички 
правителства имат флирт и се страхуват от тях. А работещите в първа и втора категория труд са крепости на синдикатите. 
Синдикатите ги няма там, където трябва - в по-малките фирми, а са в големите предприятия или тези с държавно участие. 
Синдикатите много често са обвързани с ръководствата на тези предприятия по един не много чист начин. И затова те 
държат на тези работници - те са много малък процент, но изземват много от фонд "Пенсии" в НОИ. В реформата от 2000 
г. финансирането на пенсиите на хората от първа и втора категория постепенно трябваше да се изнесе в професионалните 
фондове. На практика обаче България вече няма тристълбов пенсионен модел. Имаме два стълба - обществено 
осигуряване на разходопокривен принцип и доброволно осигуряване, което се разделя на две части - без определени 
вноски и с фиксирани вноски. 
- Какви са причините според вас? 
- Много са, но на първо място са фискални. Желанието да се вземе колкото се може повече от тези близо 9 млрд. лв., за да 
се покрият текущи нужди и да намалее субсидията на държавата към общественото осигуряване. Да се освободят ресурси 
за други програми - не социални, а за асфалт. Далаверата е в асфалта. 
- Как ще се отрази на НОИ възможността за прехвърляне на средства от частните фондове? 
- НОИ ще бъде сериозно ощетен дори само от една преходна разпоредба. Тя дава възможност на всички пенсионери от 
специалните ведомства, които са се осигурявали в универсален пенсионен фонд, както и на хората от първа и втора 
категория труд, които са се пенсионирали вече с намалена пенсия, да върнат парите си в НОИ. А срещу това пенсиите им 
да бъдат коригирани. Правил съм разчети за служителите от сектор "Сигурност", които вече са се пенсионирали. Техният 
индивидуален коефициент в намаления си вид е почти 2. Тоест те се осигуряват върху почти два пъти по-висок доход. 
Средната им пенсия е 535 лв. Тези, които са се пенсионирали най-рано през 2010 г. - тяхната средна възраст е 50 г., родени 
са 1960 г., осигуряват се в УПФ от 2003 г. Те имат около 3700 лв. в частния фонд. Тоест ще върнат в НОИ 3700 лв., а ще 
получат повишение от 15% на пенсията - между 80 и 100 лв. Около 1000-1200 лв. годишно. Те обикновено получават пенсия 
около 25 г. Т.е. ще получат от НОИ 25 хил. лв., без да броим индексацията на пенсиите. Тези, които през 2015 г. се 
пенсионират, ще върнат около 8 хил. в НОИ, а ще получат между 25 и 30 хил. лв. без индексацията. Тоест те ще получат три 
пъти повече, това е сериозно ощетяване на бюджета на ДОО. Тук обаче не се отчита, че хората ще работят още 10-15 г. и 
вноските им ще отиват в НОИ. Също така става въпрос за усреднен случай. Всички ще се фокусират върху това, че пенсията 
им ще се повиши с 80-100 лв., и заявленията към НОИ ще "завалят", включително и от хора, които няма да получат повече 
от 20 лв. или нищо. Най-големият компромис тук обаче е с правото на хора, които отдавна са напуснали системата, да се 
пенсионират при същите условия. Това е един сериозен пробив. Огромен компромис е да продължат да работят и да 
получават и пенсия, и заплата. 
- Има ли риск за хора от тази група да не получат увеличение на пенсиите? 
- Три групи лица няма да получат увеличение на пенсиите си, ако имат неблагоразумието да си прехвърлят партидите от 
УПФ в НОИ. Тези, които са се пенсионирали преди 2004 г., тъй като пенсията им е отпусната, преди да имат вноски в УПФ, 
и е в пълен размер. Тези, чиято пенсия е определена до тавана, те просто няма как да получат увеличение, защото имат 
максималната възможна по размер пенсия. Увеличение няма да има и за онези лица, чиято пенсия е минимална. Най-
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лошото за тези хора е, че за тях няма "обратен билет". Веднъж подали заявление за прехвърляне от УПФ в НОИ, няма 
предвидена процедура, с която да го изтеглят, ако разберат, че са ощетени. Те едновременно губят своите спестявания в 
капиталовата схема, губят и бъдещите си вноски, които няма да постъпват по индивидуалната им партида, а ще отиват в 
НОИ и не получават никакво увеличение на пенсията си. 
- Същото не се ли отнася и за хората от професионалните фондове от догодина? 
- Тук също стои проблемът с моралния риск - от тези права ще се възползват хората, които имат изгода. Ще си върнат 
парите в НОИ хора, чиито натрупвания по индивидуалните партиди са ниски, за да получат по-високи пенсии. НОИ ще бъде 
сериозно ощетяван по линията на този морален риск. Цялата система се разстройва от инат. Всички тези промени бяха 
приети с безкрайно съмнително мнозинство. Тази сметка в дългосрочен план е тотално грешна - тя е в ущърб на хората и 
на НОИ. Страхувам се, че НОИ ще се превърне във виртуална пирамида, в морален смисъл, не във фискален - ние даваме 
надежди за по-високи пенсии, а всъщност не можем да ги осигурим. Сега на хората, които се осигуряват върху висок доход, 
не им се казва, че може да загубят при прехвърлянето на парите си. Догодина синдикатите ще бъдат изключително 
агресивни да ги насърчават да си връщат парите в НОИ. След като се види, че няма достатъчно ресурси в НОИ, може да се 
стигне до по-рязко увеличаване на условията за пенсиониране на първа и втора категория труд. И дори за работещите в 
специалните ведомства. 
- Имате ли прогнози за това колко хора ще се прехвърлят към НОИ? 
- Един от подценените приходи в ДОО за 2016 г. са тези 114 млн. лв. от частните фондове, които се очакват от 
прехвърлянето на хората. Много повече ще са. Категорийните работници могат да правят еднократен избор. Те са около 
270 хил. осигурени. От активно работещите, на които им предстои пенсиониране в следващите 5-6 г., всички ще си върнат 
парите. Близо 700 млн. лв. са натрупани в професионалните фондове, сигурно за година-две ще се върнат 200 млн. лв. 
Затова и смятам, че само догодина приходите ще са около 200 млн. лв.  
- Как ще се отрази това на капиталовия стълб? 
- В условията на несигурност частните фондове ще са изправени пред риска да поддържат по-висока ликвидност, а това 
може да се отрази на доходността. При финансов срив и една стадна реакция на хората, при синдикален и 
административен натиск хората ще започнат масово да се прехвърлят, което ще доведе до тотален срив на финансовите 
пазари. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Разпределят 6 милиона евро за млекопроизводителите 
 „С УС на ДФ Земеделие вчера взехме решение за разпределение на общата европейска помощ, която се отпусна на 
България от общия европейски пакет – малко над 6 милиона евро, като антикризисна мярка за спада на цените в млечния 
сектор и животновъдството от руското ембарго”. Това съобщи в Пловдив министърът на земеделието и храните Десислава 
Танева. По думите й средства ще получат всички млекодайни крави по двете схеми - срещу реализирана продукция и на 
глава добитък. За овце и кози майки млекопроизводителите ще получат пари на глава животно. Средствата ще бъдат 
разпределени за ферми от 50 до 500 броя животни, а максималната граница на финансова подкрепа за крави и биволи, е 
за ферми до 200 броя животни. 
Министър Танева уточни, че в момента в Министерството на земеделието и храните се работи активно по бъдещата 
реформа в Селскостопанска академия, която ще бъде подложена на обществен дебат. По думите на Десислава Танева 
решението на Брюксел, че страните членки няма да могат да решават сами за вноса на ГМО храни, е добро. 
„Ние сме отстоявали такова решение. Много е важно да се знае – ние сме пълноправен член на ЕС, ние спазваме всички 
регламенти, включително и този за свободно движение на стоки и капитали. Това означава едно, че всяка страна трябва 
да се подчинява на едни и същи режими при производство, търговия, субсидиране на храни”, заяви тя. Според нея правото 
на всяка отделна страна да приема свои национални режими, може да постави останалите оператори от други страни в 
неравностойно положение на пазара и това не бива да се допуска. 
„Това е едно добро решение. Режимът трябва да важи за целия ЕС, за да е реален. Всичко останало означава, че подлагаме 
на съмнение който и да е режим”, бе категорична министър Танева. Тя бе в Пловдив, за да поздрави студентите на 
Аграрния университет със 70-годишния юбилея на висшето учебно заведение. 
 
investor.bg 
 
√ Бюджетът на НЗОК за 2016 г. ще е 3,204 млрд. лв. 
Надзорният съвет на Здравната каса е одобрил увеличение на бюджета с 4,2 на сто  
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е одобрил с пълно единодушие проект за бюджет за 
2016 година, увеличен с 4,2 на сто. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването, където се 
състоя заседание на Надзорния съвет на НЗОК. 
Новият бюджет ще бъде увеличен със 129 млн. лв. спрямо тазгодишния и ще бъде внесен за одобрение на утрешното 
заседание на Министерски съвет, съобщи министърът на здравеопазването Петър Москов. Здравният министър увери, че 
допълнителните пари няма да бъдат „изядени” от прехвърляне на дефицит от тази година. 
Така на практика Надзорният съвет на Здравната каса одобри първоначалния вариант на проектобюджета на Касата и 
отхвърли искането за 130 млн. лева трансфер от централния бюджет. Така бюджетът на НЗОК за 2016 г. остава 3,204 млрд. 
лв., колкото бяха предвидени и първоначално. 
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В началото на седмицата Надзорният съвет одобри увеличение на бюджета от 3,204 млрд. лева до 3,334 млрд. лева, като 
допълнителните 130 милиона лева трябваше да бъдат осигурени чрез трансфер от държавния бюджет. 
По-рано днес на заседание на тристранката стана ясно, че в държавния бюджет не е предвидена сума за увеличение на 
бюджета на Касата. 
Замстник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков потвърди и думите на Петър Москов от днес, че дефицитът 
на Касата няма да е 65 млн. лв., а недостигът ще се покрие от отстъпките за лекарствата, които са длъжни да дадат на 
Касата фармацевтичните фирми, както и от очаквани постъпления от здравни вноски. Така по негови думи дефицитът на 
здравния фонд към края на годината ще бъде най-много 40 млн. лева, допълва БНР. 
Очаква се допълнителните средства от отстъпки през 2016 година да са в размер на 65 млн. лева. Предвидени са и 60 млн. 
лв. за разплащане със западните фондове, към които Касата има просрочени задължения за над 66 млн. лв. От МЗ ще водят 
преговори с тях за разсрочено плащане. 
За догодина Здравната каса ще има и оперативен резерв от над 350 млн. лева. 
В законопроекта за бюджета присъстват и текстовете за намаляване на цени на клинчните пътеки при превишаване на 
предвидените разходи. 
Бюджетът ще бъде разгледан утре от Министерски съвет. 
 
√ БНБ създава дирекция "Преструктуриране на кредитни институции" 
Ще бъдат реорганизирани и управление "Банков надзор" и "Банково"  
Управителният съвет на БНБ прие решение за структурни промени в банката, съобщиха от пресцентъра й. 
Промените произтичат от възложените по закон правомощия на БНБ като орган за преструктуриране на банки, приетия на 
5 октомври от Управителния съвет план за реформиране и развитие на банковия надзор, както и от поетите от управителя 
на БНБ ангажименти, свързани с институционалното развитие на централната банка, представени в Народното събрание, 
се обяснява в съобщението. 
Конкретните промени включват създаване на нова дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“ на подчинение 
на управителя на БНБ. 
Ще бъде реорганизирано и управление „Банков надзор“, което ще се състои от следните дирекции: „Инспекции“, 
„Дистанционен надзор“, „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, „Специфични надзорни дейности“, 
„Надзорна политика“ и „Надзорно-правна дейност“. 
Управление „Банково“ също ще бъде реорганизирано. То ще обхваща следните дирекции: „Платежни системи“, „Платежен 
надзор“, „Методология и финансови пазари“, „Централен кредитен регистър и задължителни минимални резерви“, 
„Статистика“ и „Главно счетоводство“. 
Решението влиза в сила от 1 ноември 2015 г. 
 
√ ББР открива нова програма за индиректно микрофинансиране 
Очаква се насочената към малки предприятия инициатива да стартира през декември  
Българската банка за развитие (ББР) започва нова инициатива за индиректно микрофинансиране с подкрепата на 
Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм на микрофинансиране „Прогрес“. Програмата ще се 
осъществява чрез търговските банки и техните дъщерни дружества – финансови институции, които предоставят лизинг и 
кредитиране на микропредприятия. 
Целта на схемата за индиректно финансиране е предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер 
до 24 999 евро. Програмата е насочена към предприятия с до 10 работници и активи до 2 млн. евро. Допустими 
бенефициенти са също самонаети лица, предприемачи, желаещи да стартират нов бизнес, лица, загубили работа или със 
затруднен достъп до кредитен ресурс. 
Бюджетът на програмата е 6,25 млн. евро, като е предоставена възможност финансовите институции, заявили интерес към 
схемата, да кандидатстват за целия размер на ресурса. Минималният обем на кредитите, които могат да бъдат 
предоставяни на партньорите по програмата, е 500 хил. евро. 
Очаква се инициативата да стартира през декември, като търговските банки и финансовите институции могат да заявят 
интерес за включване в нея до 13 ноември 2015 г. Партньорите по програмата ще имат възможност да получат кредитен 
ресурс на фиксиран лихвен процент от 1,75% + марж от 0,05% годишно и ще бъдат селектирани главно според финансово 
им състояние и предлаганите от тях най-благоприятни условия за клиентите. 
 
epicenter.bg 
 
√ След поуките от КТБ: БНБ с нова структура от 1 ноември 
Създава се нова дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, която ще бъде на пряко подчинение на управителя 
на БНБ 
На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ взе решение за структурни промени в Централната банка, които 
произтичат от възложените й по закон правомощия като орган за преструктуриране на търговски банки. Това съобщиха от 
БНБ. 
Промените са по силата на приетия на 5 октомври 2015 г. от Управителния съвет на БНБ план за реформиране и развитие 
на банковия надзор, както и от поетите от управителя на БНБ ангажименти за институционалното развитие на БНБ, които 
бяха представени в Народното събрание. Те включват и някои от поуките след фалита на КТБ. 
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Създава се нова дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“ на подчинение на управителя на БНБ. Управление 
„Банков надзор“ ще бъде преструктурирано. То ще се състои от дирекциите „Инспекции“, „Дистанционен надзор“, 
„Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, „Специфични надзорни дейности“, „Надзорна политика“ и 
„Надзорно-правна дейност“.  
Управление „Банково“ също ще бъде реорганизирано. То ще включва дирекциите „Платежни системи“, „Платежен 
надзор“, „Методология и финансови пазари“, „Централен кредитен регистър и задължителни минимални резерви“, 
„Статистика“ и „Главно счетоводство“.  
Решението влиза в сила от 1 ноември 2015 г. 
 
√ И "Ройтерс" обърна внимание на дупката в енергетиката: Банки искат държавни гаранции за 650 млн. евро кредит за 
БЕХ 
Държавният енергиен холдинг търси заеми, за да може НЕК да се разплати с двете американски централи 
Плановете на Българския енергиен холдинг (БЕХ) да намери финансиране в размер на 650 милиона евро се сблъскаха с 
проблем, след като банките поискаха държавни гаранции, предаде "Ройтерс", като се позовава на два източника. 
БЕХ се опитва да намери финансиране или да емитира облигации. Компанията заяви, че е получила две оферти от банките, 
които са готови да управляват издаването на ценните книжа. 
След като първоначално 12 банки изразиха интерес да заемат пари и да организират пускането на ценните книжа, БЕХ 
получи две оферти – от консорциум от няколко банки и от банката IMI. 
И двете страни обаче са поискали държавни гаранции за определена сума от финансирането. 
Заемът е необходим на БЕХ, за да може дъщерната фирма НЕК да изплати просрочените си задължения към двете 
американски електроцентрали в комплекса "Марица-изток". В началото на тази седмица сумата беше 968 млн. лв., като се 
увеличава с всеки изминал ден. 
Покриването на натрупаните задължения в срок до 30 ноември тази година е главното условие, за да може НЕК да получи 
частично намаление на цените на тока от двете ТЕЦ. Стойността на отстъпката се изчислава на близо 100 млн. лв. годишно. 


