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√ 40% от работодателите планират лек ръст в заплатите на служителите 
84% от фирмите не предвиждат наемането на нов персонал  
Около 40% от работодателите в страната се очаква да вдигнат заплатите на наетите си служители с около 4-5%. Това 
показват данни на проучване сред членове на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Би Ти Ви.  
Според изследването също така се очаква да се запазят нивата на заетост с минимален ръст. 
Около 84% от анкетираните фирми не планират да наемат нов пресонал през тази година, а 5,5% са обявили, че е вероятно 
да правят и съкращения. Ето защо ръстът в заетостта ще е минимален.  
Данните показват още, че работодателите също така са по-скоро умерени оптимисти относно 2016 г., но сред тях 
преобладава несигурността.  
Бизнесът остава против увеличаването на минималната работна заплата на 420 лв., като 43,6% от анкетираните заявяват, 
че то ще доведе до свиване на заетостта, а 39,6% очакват увеличаване на сивия сектор. 15% пък са на противоположна 
позиция и смятат, че ръстът в минималните доходи ще повлече и останалите заплати. 
Работодатели предупреждават, че в градове като Враца минималната заплата вече се доближава твърде много до 
средната, а това може да коства работните места на по-ниско квалифицираните служители.  
Прогнозите за икономическия ръст у нас са умерено оптимистични. Министерство на финансите залага 2,1% ръст, а ЕК - 
1,5%. 
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Вестник 24 часа 
 
√ Нова агенция към агроминистерството за одит на европари 
През 2016 г. ще се създаде нова агенция “Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”, 
става ясно от проект на постановление, публикувано на сайта на земеделското министерство. Именно към 
агроведомството ще бъде и новата структура, която ще има задачата да заверява изплащането на европарите. Нейният 
шеф обаче ще се определя от премиера по предложение на земеделския министър. Той трябва да е с висше образование 
- магистър, и с поне 7 г. трудов стаж. 
Причината за новата структура са постоянните проблеми с избора на сертификационен орган през последните години. 
Почти всички тръжни процедури досега се провалят заради жалби на фирми пред КЗК. Така стана и през 2015 г., когато пак 
се наложи одиторът да бъде избран с пряко договаряне. Без заверка от него на плащанията в земеделието има риск 
Брюксел да не ги признае и да не ги възстанови на България. 
Според еврорегламентите сертифициращият орган може и да е публичен, а не само частен. Затова и се минава на този 
вариант. В мотивите на министър Десислава Танева се казва, че с публичен одитор ще се избегне забавянето в бъдеще. По 
този начин нямало да се стига и до неблагоприятни последици за България, тоест загуба на европари. Сертифициращата 
агенция ще гарантира коректността на плащанията и от двата агрофонда на ЕС - за гарантиране на земеделието и за 
развитие на селските райони. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ България ще вземе най-много 5.3 млрд. лв. нов държавен дълг през 2016 г. 
Не повече от 3.9 млрд. лв. ще бъдат поети на международните пазари, предвижда правителството.  
България може да поеме нов държавен дълг максимум до 5.3 млрд. лв. през 2016 г. От тях най-много 3.9 млрд. лв. може 
да се търсят на международните капиталови пазари, предвижда емисионната политика на правителството за 2016 г., 
публикувана на сайта на Министерството на финансите (МФ). В нея обаче липсва информация какъв може да е 
максималният размер на дълга, който може да се поеме на вътрешния пазар. На вътрешния дългов пазар се очаква 
емитиране на лихвоносни ДЦК (държавни ценни книжа) със срочност 3, 5 и 10 години и 6 месеца, каквито бяха и 
облигациите през 2015 г. 
В документа е записано, че политиката по управление на държавния дълг ще бъде насочена към осигуряване на 
необходимите средства за финансиране на държавния бюджет, рефинансиране на дълга в обращение и поддържане на 
определени нива на фискалния резерв като ликвиден буфер. За справка - в актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза за 2016 - 2018 г. предвиденият дефицит е 2% от БВП през 2016 г., а минималният размер на фискалния резерв е 
4.5 млрд. лв. Към края на ноември 2015 г. пък данните на МФ показват, че държавният дълг е 11.944 млрд. евро (27.2% от 
БВП). 
В краткосрочната прогноза се предвижда още за периода 2016 – 2018 г. съотношението на държавния дълг към прогнозния 
БВП да стигне 28.9% в края на периода. Според МФ осигуряването на необходимите средства ще се извършва при 
"оптимална цена и степен на риск", а емисионната политика ще е "адекватна на пазарната среда" предвид "условията на 
силна динамичност на международните капиталови пазари". Освен това финансовото ведомство "си запазва правото при 
необходимост да променя предварително анонсираната емисионна политика, както и да прилага целия възможен 
инструментариум за насърчаване на развитието на първичния и вторичния пазар на държавен дълг". 
Най-много 3.9 млрд. лв. от предвидения максимален размер на новия държавен дълг (5.3 млрд. лв.) за 2016 г. ще може да 
се поеме на международните капиталови пазари. На вътрешния дългов пазар се предвижда предлагането на ДЦК със 
срочност от 6 месеца, 3, 5 и 10 години. Емитирането на тригодишните и петгодишните ДЦК ще има за цел оптимизацията 
на "погасителния профил на държавния дълг, като предостави инвестиционни алтернативи с падеж през 2019 г. и 2021 г.". 
Предлагането на десетгодишните бенчмаркови книжа ще е с цел облигацията да отговаря на изискванията за остатъчен 
матуритет за хармонизиран дългосрочен лихвен процент и да оптимизира погасителния профил на държавния дълг, 
обясняват от финансовото ведомство. На вътрешния пазар ще се предлагат още и шестмесечни ДЦК. Всички облигации ще 
се емитират, както и досега, на принципа на отворените емисии, с фиксирани лихвени купони. МФ уточнява, че при 
необходимост може да реши да емитира и краткосрочни съкровищни бонове в стандартните матуритети. 
 
√ Компаниите ще получат близо 100 млн. лв. за иновации 
Малки и големи предприятия могат да кандидатстват за европейски средства до 4 април  
Близо 100 млн. лв. европейски средства ще получат предприятията в България за внедряване на иновации. Процедурата 
по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) беше открита точно преди празниците, а документи 
ще се приемат през следващите четири месеца. За финансиране могат да кандидатстват от микрофирми до големи 
компании, като условието е те да имат поне три приключени финансови години. 
Това е първата процедурата по приоритетна ос "Технологично развитие и иновации". В близките месеци се очаква да бъдат 
отпуснати още почти 20 млн. лв., но за новосъздадени предприятия. Фокус на финансирането са четирите тематични 
области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Проектите трябва да водят до 
пазарна реализация на стока или услуга или до внедряване на процес в сферите на информационните технологии, 
мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите или новите технологии в 
креативните и рекреативните индустрии. Изпълнението трябва да приключи в рамките на 18 месеца. 
Финансиране 
Общият бюджет по процедурата е 50 млн. евро (97.8 млн. лв.), от които 85% се осигуряват от Европейския фонд за 
регионално развитие, а останалите са национално съфинансиране. Средствата са разпределени приблизително поравно 
между отделните групи предприятия според размера им: по 15 млн. евро за микро- и малките фирми и за средните 
предприятия, а 20 млн. евро са предвидени за големите компании. 
Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която фирмите могат да кандидатстват, е 100 хил. лв. Таванът за 
микро-, малките и средните предприятия е 1 млн. лв., а за големите – 1.5 млн. лв. За инвестиционната част на проектите 
си компаниите могат да избират между два режима на финансиране - регионална инвестиционна помощ или минимална 
помощ (de minimis). Във втория случай европейското финансиране може да покрива до 90% от разходите. За малките и 
средните предприятия е предвиден по-голям дял на безвъзмездна помощ – съответно 70% и 60% от стойността на проекта, 
докато големите фирми могат да получат до половината от инвестицията. 
Потенциални бенефициенти 
Кандидатстването по процедурата е индивидуално и не се предвижда партньорство с други организации. Безвъзмездна 
помощ ще се предоставя само за проекти, въвеждащи продуктова или производствена иновация. За да получат 
финансиране, те трябва да имат за предмет създаването на нова производствена единица, разширяване на капацитета на 
съществуващо предприятие, диверсификация на продукцията или основна промяна в производствения процес. 
Предимство се дава на проекти, които попадат в някоя от четирите приоритетни области на ИСИС, изпълняват се в 
Северозападния район, както и такива, които надграждат резултати по рамковите програми на Европейския съюз или 
включват внедряване на екоиновации. 
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Предложенията, които преминат успешно оценката за административно съответствие и допустимост, ще бъдат подложени 
на техническа и финансова оценка, в която основна тежест има критерият иновативност и пазарна приложимост. Проекти, 
получили 0 точки по показателя за новост на подкрепяната иновация, ще се отхвърлят. Всички предложения с минимум 60 
от общо възможни 100 точки ще бъдат класирани, а финансирането ще се предоставя поред до изчерпване на 
предвидения ресурс. 
Ограничения 
В процедурата не могат да кандидатстват предприятия, работещи в областта на селското стопанство и преработката на 
земеделски продукти, както и компаниите в секторите стоманодобив, въгледобив, корабостроене, производство на 
синтетични влакна, транспорт и енергетика. 
За предприятията, които са част от международни групи, има още едно ограничение. Те не могат да получат финансиране 
по режима регионална инвестиционна помощ, ако са закрили същата или подобна дейност в Европейското икономическо 
пространство през последните две години или имат планове за закриване в рамките на две години след приключване на 
инвестицията. 
Кандидатстването става по електронен път. Документи се приемат до вечерта на 4 април 2016 г. 
Още 120 млн. лв. за производствен капацитет 
Общо 229 проекта на микро-, малки и средни предприятия ще получат финансиране за подобряване на производствения 
си капацитет по ОПИК. Това става ясно от публикуваното в края на декември решение за разпределяне на средствата по 
т.нар. втори краен срок на процедурата, който е насочен към високотехнологични производства. Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ за одобрените предложения е 119.4 млн. лв. 
В първия кръг на същата процедура (за нискотехнологични производства) бяха одобрени общо 202 проекта за близо 120 
млн. лв. Финансиране за подобряване на производствения капацитет в МПС е предвидено и за интензивните на знание 
услуги, където процедурата все още тече. 
 
√ IT и телеком пазарът ще нарасне с 5% през 2016 г. 
Индустрията ще генерира приблизително 5.5 млрд. долара приходи през новата година, показва прогноза на 
изследователската агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.  
Новата година се очертава като положителна за информационната и телеком индустрия (ICT) в България, като прогнозите 
са тя да достигне приблизително около 5.5 млрд. долара приходи до края на 2016 г. Това означава ръст около 5% на година 
и ако тези очаквания се реализират, делът на технологичния бранш трябва да надхвърли 11% от брутния вътрешен продукт. 
Това прогнозира изследователската агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co, която следи IT и телеком индустрията в страната. 
Предвижданията обхващат всички сегменти на сектора – от телекомите, през софтуерните разработчици, хардуерните и 
технологични дистрибутори, до аутсорсинг сегмента. 
Движещите елементи 
Според CBN най-големи шансове за растеж има в развитието на софтуерния сектор, доставчиците на телеком оборудване, 
IT дистрибуцията и контактните центрове за аутсорсинг. Първият е основен двигател на технологичната индустрия в 
България през последните години, като в периода от 2009 до 2014 г. отчете увеличение на приходите с 500%. Добрата 
новина е, че браншът запазва двуцифреното увеличение на годишна база. През изминалата година растежът се забави до 
11% от 13% през 2014 г., като оборотът достигна 1.75 млрд. лв., показват прогнозните резултати на Българската асоциация 
на софтуерните компании (БАСКОМ). Лошата новина е, че компаниите от сектора започват да стават все по-скептични 
относно бъдещия растеж, като близо половината, запитани от браншовата организация, не очакват приходите им да се 
увеличат през новата година. Основното опасение е за недостиг на кадри, който е хроничен проблем за софтуерния сектор 
от години. Разработката на софтуер е може би сферата от ICT сектора, в която има най-висока добавена стойност, също и 
доста от фирмите работят основно за износ. По данни на БАСКОМ това са 65% от предприятията. 
Стабилизацията при останалите 
Преди малко по-малко от десетилетие телекомите бяха една от основните движещи сили на ICT индустрията, но 
повишената конкуренция, намаленото потребление и засилената регулация започнаха да потискат продажбите и 
резултатите на компаниите. През 2015 г. при телекомите се забелязват първите признаци на стабилизация на приходите, 
а CBN очакват през новата година този сегмент да отбележи нов ръст. От консултантската фирма прогнозират той да бъде 
стимулиран допълнително от двете сделки в сектора – смяната на собствеността на БТК, както и придобиването на "Близу" 
от "Мобилтел". Мобилните оператори през 2016 г. ще се впуснат в нова надпревара за предоставянето на бърз безжичен 
интернет чрез мрежи от четвърто поколение (4G), което може да стимулира поръчките за подобни модули от телеком 
вендорите. 
Хардуерният пазар ще бъде диктуван най-вече от мобилните устройства, като смартфоните се очаква да увеличат своите 
позиции. Продажбите на таблети според CBN може да спаднат, а увеличеното търсене на лаптопи да върне малко позиции 
на стагниращия РС сегмент. 
Основните технологични тенденции през 2016 г., които CBN очаква да се развиват с по-силен темп, са свързани с облачните 
технологии, мобилните приложения, електронните магазини и бизнес софтуера. Е-магазините и е-обслужването ще 
засилят ефекта върху българите, които ще могат да ползват много повече електронни услуги, които бизнесът ще им 
предостави – от е-банкиране, през е-фактури и др. 
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Вестник Сега 
 
√ НАП ще отписва служебно всички задължения с изтекла давност 
Данъчните няма да могат да правят безкрайни проверки, а повече лица ще носят отговорност за укриване на факти 
за публичните задължения 
От 2016 г. Националната агенция за приходите (НАП) ще може да отпише служебно всички задължения на граждани и 
фирми с изтекла абсолютна давност. Това се прави за пръв път, като се очаква сумата да е впечатляваща. НАП засега не е 
готова да предостави информация за размера на тези задължения. Отписването на изтекли по давност публични дългове 
досега бе възможно само след изрично заявление. 
Това е една от ключовите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която влeзе в сила от тази 
година. ДОПК бе изменен в редица текстове, като голяма част от промените целят да улеснят работата на приходните 
агенции. Въвеждат се все пак и някои правила за облекчаване на бремето върху данъкоплатците. 
Абсолютната давност изтича след 10-годишен срок (считано от годината, следваща тази, в която е била дължима сумата), 
независимо от това дали държавата е предприела мерки по принудително изпълнение. Изключение от 10-годишния срок 
за давността има само за задължения, които са отсрочени или разсрочени. И в НАП, и в общините има дълги списъци на 
длъжници с изтекли по давност задължения, които не са отписани. В същото време проблемът за давността излезе остро 
на дневен ред при въвеждането на единната сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки. Впоследствие тя бе 
разделена след решение на Конституционния съд на принципа за покриване на най-старото по дата задължение. При него 
могат да се платят и задължения с изтекла давност, ако не са били изрично отписани. Както "Сега" писа, от 2016 г. на 
принципа покриване на най-старото по дата задължение ще се събират и задълженията за местни данъци и такси, тоест 
проблемът с давността стои и за тях. 
Народното събрание не позволи на данъчната администрация да привиква на устни разпити задължените лица и 
обясненията пред данъчните ще продължат да се дават писмено по досегашния ред. Сред новите ограничения в работата 
на данъчните е и въвеждането на максимален срок за провеждане на данъчни проверки. Те трябва да приключват в 6-
месечен срок, като той може да се продължава максимум с нови 6 месеца. ДОПК вече изрично задължава НАП да 
предоставя удостоверения за наличие или липса на задължения на други администрации с оглед прилагането на практика 
на комплексно административно обслужване. 
На фона на отделни ограничения данъчната администрация получава допълнителни инструменти за събиране на 
публичните вземания. От 2016 г. кръгът на отговорните за укриване на факти и обстоятелства за дължими данъци и 
осигуровки се разширява чувствително. Отговорност за това ще носят не само органът на управление и управителят, но и 
прокуристите, търговските представители, търговските пълномощници. Отпада и изпращането на покани за доброволно 
изпълнение на длъжниците с просрочени задължения. Аргументът за отмяната е, че длъжниците така или иначе получават 
съобщение от публичния изпълнител с опция за доброволно плащане в 7-дневен срок. Данъчната администрация все пак 
може да уведоми длъжника писмено или по телефона за възможните последствия, преди да започне принудително 
изпълнение. 
 
√ Банките увеличават таксите за най-използваните услуги 
Трезорите печелят все повече от разликата между лихвите по кредити и депозити 
Част от банките у нас промениха или планират да увеличат някои от основните си такси. През последните години, откакто 
кредитирането е замръзнало, доходите от такси и комисиони заемат все по-голям дял в печалбата на трезорите у нас. 
Финансовите институции променят тарифите си по няколко пъти годишно, като най-често повишават цените на услугите. 
Очаква се през 2016 г. тенденцията да се запази и печалбата от такси да порасне още, защото някои банки вече промениха 
своите официални тарифни условия в посока нагоре, показва проверка на "Сега". 
Централна кооперативна банка например вдигна таксата за поддръжка на разплащателни сметки от 1 лев на 1.40 лева. 
Освен това банката вдигна таксата за теглене на пари от свой ПОС терминал от 1 лв. на 0.2% от сумата, но минимум 2 лв. 
Расте и сумата за обслужване на кредитна карта - от 25 на 40 лева. Банката вече е подготвила и нови увеличения за 
февруари 2016 г. Такива са например генерирането на нов ПИН код за някои от картите - таксата расте от 7 на 10 лева. 
Първа инвестиционна банка вече начислява 1 лев месечна такса за поддръжка на един от депозитните си продукти. При 
повечето депозити рядко има такава такса, защото тя изяжда и малкото доходност, която носят ниските лихви в момента. 
Там и закриването на сметка не става автоматично, а след месец "за размисъл". Банка "Пиреос" въвежда месечна такса от 
50 стотинки за поддръжка на спестовна сметка. Банка ДСК променя таксата за теглене на пари от банкомата на друга банка 
от 1 лев на 1.10 лева. Тегленето от ПОС на ДСК поскъпва от минимум 1 на минимум 2 лева. Годишната такса за поддръжка 
на основната кредитна карта на банката расте от 40 на 45 лева, а тази за допълнителна карта - от 20 на 25 лева.  
Въпреки честите увеличения на таксите лихвите остават основният източник за печалба на банките. В последните години 
това се дължи най-вече на продължаващото спадане на лихвите по депозитите.Така по-бързо намаляващите лихви по 
влоговете изцяло компенсират загубите на трезорите от намалената цена на заемите. В сравнение с 6 години назад банките 
печелят двойно повече от бързия спад на лихвите по депозитите. От 2009 г. насам лихвеният спред - разликата между 
лихвите по кредитите и по депозитите - се е увеличил от 5.76 до 9.63 на сто, показват данни на финансовия анализатор на 
"Моите пари" Десислава Николова. В средата на 2009 г. например лихвата по потребителските кредити е била средно 
13.96%. Тогава обаче лихвените нива по депозитите са се движели средно около 8.20%. 6 години по-късно лихвите по 
заемите за потребление са паднали средно до едва 10.87%, докато тези по депозитите са се сринали до средно 1.2%.  
За 11-те месеца на 2015 г. трезорите у нас отчитат печалба от общо 931 млн. лв. В края на ноември само приходите от такси 
и комисиони надхвърлят 933 милиона лева, като в сравнение с година по-рано са нараснали с над 9%. Приходите от лихви 



5 

 

 

достигат 3.348 милиарда лева, но за година те са намалели с над 270.3 милиона лева. Причината за това са по-ниските 
лихвени нива по заемите. В същото време заради рекордното намаление на лихвите по депозитите разходите за 
изплащане на лихви също намаляват. Докато в края на ноември 2014 г. тези разходи са били 1.263 милиарда лева, година 
по-късно те вече са се свили до 823.5 милиона лева. 
 
√ Берлин: Шенген е в опасност 
Швеция и Дания въведоха паспортен контрол по границите си, за да спрат притока на мигранти 
Германия обяви, че Шенгенската зона е в опасност, след като Швеция и Дания въведоха контрол по границите си, за да 
ограничат притока на мигранти, предадоха информационните агенции. "Свободата на движение е важен принцип - едно 
от най-големите постижения в ЕС в последните години", заяви говорителят на МВнР в Берлин Мартин Шефер. Той 
подчерта, че "Шенген е много важен, но е в опасност". 
От вчера Швеция започна проверка на всички хора, които пристигат в страната от Дания. Това се случва за първи път от 50-
те години на ХХ век. Пътниците, идващи от Дания, трябва да покажат паспорт или друг валиден документ за самоличност, 
за да се качат на влак, ферибот или автобуси за Швеция. Транспортните компании отговарят за проверките. Датската жп 
компания ДСБ съобщи, че са въведени 34 контролни пункта на гара Каструп, която обслужва летището в Копенхаген, и е 
последната спирка преди шведската граница. Проверките се правят, когато пътниците се прекачат на влаковете, 
продължаващи по моста "Йоресунд", който свързва Швеция с Дания. В първите няколко часа от влизането в сила на 
мярката (в полунощ срещу 4 януари) на гара Каструп са заловени 7 пътници без лични документи, сред които четирима 
афганистанци. Те са върнати на централната гара в Копенхаген, съобщиха шведските медии. 
В отговор на шведските мерки Дания въведе контрол по границата си с Германия, за да попречи на влизането на бежанци 
без документи. От вчера по обед датската полиция извършва избирателни проверки на пристигащите от Германия. 
"Въвеждаме временно граничен контрол", обясни датският премиер Ларс Льоке Расмусен. Той обеща, че няма да има 
проблем за обикновените датчани и германци, които пресичат границата. Контролът по границата е възстановен за срок 
от 10 дни засега, но има възможност за удължаването му. "Ако ЕС не може да защити външните граници, ще видите, че все 
повече и повече страни ще бъдат принудени да въведат граничен контрол", подчерта Расмусен. Според него, ако 
останалите северни страни възстановят контрола по границите си, може да скочи броят на исканията за убежище в Дания. 
Норвегия, Швеция, Австрия, Германия и Франция възстановиха граничните проверки в Шенгенското пространство, а от 
вчера и Дания, съобщи говорителката на ЕК Тове Ернст. Брюксел е бил уведомен за тези мерки.  
ПОЗИЦИИ 
Полша може да подкрепи британските искания за ограничаване на правата на мигрантите от ЕС, ако Лондон помогне да 
се засили присъствието на НАТО в Централна Европа, заяви външният министър на страната Витолд Вашчиковски, цитиран 
от агенциите. Лидерите на ЕС ще обсъждат британските искания на Европейския съвет в средата на февруари в Брюксел. 
Баварският Християнсоциален съюз, който е сестринската партия на ХДС на канцлера Ангела Меркел, подкрепя искането 
на Лондон националните парламенти на страните от ЕС да имат право на глас и вето чрез т.нар. червен картон относно 
нови еврозакони, писа в. "Райнише пост". 
 
√ НС ударно ще се занимава с "реформи" и през 2016 г. 
Депутатите трябва да приемат останали от м.г. важни закони и да решат ще гласуваме ли електронно 
"Реформа" ще е ключовата дума за Народното събрание и през 2016 г. От м.г. останаха да се приемат ред важни закони в 
областта на правовия ред, които и през тази година ще ангажират депутатското и медийното внимание. Според 
анализатори думичката "реформа" може да се подплати с действия най-много докъм средата на годината, защото през 
есента предстоят президентски избори, които не е изключено да се съчетаят с предсрочен парламентарен вот. 
За тази година остана Законът за съдебната власт, чието приемане новият правосъден министър Екатерина Захариева 
определи като спешно. За целта трябва да се преработят проектите на ГЕРБ, АБВ и на предшественика на Захариева Христо 
Иванов. "Няма да отстъпвам от добрите идеи в него - по отношение на атестиране, кариерно израстване, конкурсно начало, 
самоуправление на съда, електронно правосъдие, проверките за почтеност", заяви Захариева по повод варианта на Иванов 
след встъпването си в длъжност. Тя обеща и диалог с експертните общности. 
Другият важен закон, който вече бе отхвърлен от парламента, е антикорупционният на Меглена Кунева. Малко след 
бламирането му вицепремиерът се закани новият вариант да е "по-строг" и "по-европейски". Законът "Кунева" предвижда 
създаването на Бюро за борба с корупцията, което да обедини сегашните БОРКОР, Комисията за конфликт на интереси и 
отдели от Сметната палата. Органът ще проверява имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни 
длъжности, и ще им налага глоби при несъответствие. След като отказаха подкрепа за проекта на Кунева, депутатите на 
АБВ излязоха през декември със свои предложения. Идеите им предвиждат създаване на специализирано 
антикорупционно звено, чийто състав се избира от парламента, като органът има и разследващи функции. Очаква се 
споровете в мнозинството да продължат. Законът се следи под лупа от Европейската комисия. 
Реформи обещава и вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. Той се закани до средата на годината да е готов 
с промени в Закона за социалните услуги, чрез който държавните ресурси да се разпределят по-ефективно из общините. 
Към местните власти се е прицелил и Владислав Горанов, но заради финансовата дисциплина. Той настоява за промяна в 
Закона за публичните финанси, който да задейства "оздравителен режим" за общини в лошо състояние. "Има такива, в 
които разходите са до три пъти над приходите", обясни той в края на 2015-а. Изменения ще има и в Закона за 
Черноморското крайбрежие. Инициатор е правителството, като промяната засяга концесионирането на морските плажове 
- те ще се прехвърлят от регионалното министерството към Министерството на туризма. 
-----РЕФЕРЕНДУМ 
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Една от първите задачи на депутатите ще е да решат дали все пак ще гласуваме електронно. Въпросът трябва да влезе в 
пленарната зала, тъй като на референдума на 25 октомври избирателната активност надхвърли 20% и мнозинството от 
гласувалите се произнесе положително. По закон депутатите трябва да вземат решението до 3 месеца след допитването. 
 
Вестник Монитор 
 
√ До 31 януари фермерите доказват продажбите на зарзават 
През целия януари фермерите, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и 
зеленчуци оранжерийно производство, могат да подават декларация по образец и да предоставят документи, които 
доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. 
Документите трябва да бъдат предоставени до 31 януари в областните дирекции на фонд „Земеделие“. В декларацията 
ще е възможно да се отбележи площ, на която е отглеждана съответната култура, само до размера на заявената за 
подпомагане площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство в подаденото общо 
заявление за подпомагане – кампания 2015. Помощта се определя на хектар, като се отчита изискването за минимален 
добив. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Икономиката трябва да расте и без европари 
Симеон Дянков, бивш финансов министър 
Бих определил изминаващата 2015 година като празна и изчаквателна за икономическата политика. Не се случиха 
обещаните промени. 
Случиха се две положителни неща - усвояването на еврофондовете и добрата политика на България спрямо мигрантската 
вълна. 
Не бих казал, че има предвидимост и особено връщане към предвидимост на българската икономика. 2015 г. беше, до 
голяма степен, извънредна година. Икономическият растеж изцяло се определяше от използването на европейски 
средства. Това няма да се повтори през следващите няколко години. Трябва да се намери начин, по който икономиката да 
расте без евросредства. Нужна е истинска икономическа политика, която да зависи от правителството и от български 
политики. 
Притеснително е, че България вече не се счита за финансово стабилна държава, както беше до 2011 година и страната ни 
е влязла в дългова спирала. Това вече е факт, през последните три години сме увеличили двойно дълга си. Не е трудно, 
ако се развиваме така, да се изчисли, колко още години ще ни трябват, за да достигнем до абсолютния праг за страните от 
ЕС - 6 години. 
Това може да се промени, като се реформират четири ключови сектора - енергетика, транспорт, силови министерства и 
здравеопазване. Надявам се реформите в енергетиката, за които се е заговори през 2015 г., да се случат през 2016 г. 
Върви се по естествен път към фалит на Българския енергиен холдинг. Главните виновници за задлъжнялостта му са 
политиците в няколко поредни правителства, около 2,5 млрд. лева са чисто политически грешки. Затова правителството 
трябва да поеме плащанията на тази част от дълга, макар и чрез разсрочени плащания в течение на няколко години. 
БЕХ е гнездо на корупция, за което единственото решение е да бъде премахнато. Що се отнася до НЕК компанията трябва 
да премине през оздравителен процес и да се създаде НЕК-2, върху която да не тегнат стари лоши договори. 
Бомбата енергетика ще избухне в лицето на правителството и това ще стане през есента на 2016 година. Надеждата за 
голям заем ще забави проблемите в сектора, но никоя голяма банка няма да даде заем. 
Другата област, за чието реформиране се говореше още повече през 2015 г. е здравеопазването. Там се хвърлиха доста, и 
в голямата си част противоречиви, идеи. Наляха се още повече пари, а дефицитът стана още по-голям от предишната 
година, без да се случат реални промени към по-добро. 
Благодарение на рязкото намаляване на цените на петрола в световен мащаб не следва да се очаква особено увеличение 
на цените нито за домакинствата, нито за бизнеса предвид либерализацията на цените на електроенергията. 
 
investor.bg 
 
√ Цената на тока за регулирания пазар ще остане без промяна до лятото 
Потребителите не бива да се притесняват от либерализацията на енергийния пазар, смята ресорният министър 
Теменужка Петкова 
Цената на тока у нас няма да бъде променяна до следващото ценово решение на енергийния регулатор. Това коментира 
пред „Нова телевизия“ енергийният министър Теменужка Петкова. 
По закон Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя цената на електроенергията на регулирания пазар, 
тоест на битовите и стопанските потребители в мрежата на ниско напрежение у нас. Това става на базата на заявените от 
енергийните дружества очаквани приходи и разходи, реализирани количества електроенергия и т.н. 
Ценовият период започва от 1 юли и приключва на 30 юни следващата година. 
Предизвикателството пред потребителите през 2016 година обаче ще бъде пълната либерализация на електроенергийния 
пазар, призна Петкова. Тя беше категорична, че място за притеснение няма, защото този процес вече е преминал в 
повечето страни от ЕС. „Работим по въпроса да няма стрес в системата, да няма шоково повишаване на цената на тока“, 
допълни тя. 
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Енергийният министър посочи, че в следващите месеци битовите потребители ще могат да избират доставчици на 
електроенергия, които от своя страна ще се конкурират на пазара по отношение на цени и тарифи на електрическата 
енергия. 
„Задължително условие за либерализацията на електроенергийния пазар е работеща енергийна борса“, припомни още 
Петкова и допълни, че борсата работи тестово от 11 декември 2015 година, а се очаква от средата на януари енергийната 
борса да работи вече и в реален режим. 
Постигнатите цени в тестовите сесии са близки до тези на енергийните борси в региона и на свободния пазар у нас, отчете 
още енергийният министър. 
Преди Коледните празници обаче изпълнителният директор на енергийната борса у нас Константин Константинов 
предупреди, че цената в тестови режим не е много показателна, защото участниците пробват различни стратегии за 
поведението си на борсата. 
 
√ Нова агенция към агроминистерството ще заверява субсидиите за земеделие 
Така ведомството на Десислава Танева решава проблема с многобройните провалени търгове за избор на одитор 
Нова агенция към агроминистерството ще заверява евросубсидиите за фермерите. Това става ясно от проект на 
Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от 
европейските земеделски фондове”. 
В съобщението се казва, че според еврорегламентите сертифициращият орган, който одитира разплатените евросредства 
за земеделие, може да е публичен или частен, определен от държавата членка. Когато е частен одиторски орган, изборът 
се прави чрез публична тръжна процедура. 
Сертифициращият орган представя становище за годишния финансов отчет на Разплащателната агенция. Това е 
задължително условие на Европейската комисия за ползването на субсидиите. До момента Министерството на 
земеделието и храните (МЗХ) избираше одитор чрез търгове по Закона за обществените поръчки. 
Но припомняме, че през 2014 г. след поредица от провалени търгове се наложи одиторът да бъде избран с пряко 
договаряне, за да не загуби България евросредствата за земеделие, платени за периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 
2014 г. Една от причините за провала на търговете беше липсата на капацитет в МЗХ, заяви докато беше служебен 
агроминистър Васил Грудев. 
Проблемът се повтори и през 2015 г. - след обжалване и спиране на търга агроминистерството избра с договаряне без 
обявление одитор за периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2015 г. 
В доклада към проекта за създаването на новата агенция се казва, че забавянето в бъдеще може да бъде избегнато, ако 
публичен орган прави сертификационен одит. Така според вносителите ще отпадне рискът от недопускането на 
неблагоприятни за страната последици, което означава загуба на европари. 
Бъдещата Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” се планира 
да бъде второстепенен разпоредител с бюджет към агроминистъра. 
Новата структура ще изпълнява функции на Сертифициращ орган за Разплащателната агенция за изплатени средства от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(EЗФРСР). 
 
epicenter.bg 
 
√ Доходите на физическите лица се облагат с 10% ставка. Налогът за едноличните търговци е 15 на сто 
Връщат по 20 лева от данъка за едно дете 
От днес започва подаването на данъчни декларации за доходите през 2015-а Родителите могат да намалят годишната си 
данъчна основа с 200 лева при едно дете, с 400 лева при две деца и с 600 лева при три и повече деца  
От днес започва данъчната кампания. Доходите на физическите лица се облагат с 10-процентна ставка. Данъкът за 
едноличните търговци е 15 на сто, припомни БНР. 
Тази година данъчните декларации ще могат да се подават до 2 май. Задължение за подаване на декларация имат всички, 
които имат доходи, подлежащи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Изключение правят хората, 
които имат доход само от трудов договор и не искат да използват определено данъчно облекчение. 
Родителите с деца могат да намалят годишната си данъчна основа с 200 лева при едно дете, с 400 лева при две деца и с 
600 лева при три и повече деца. Заявка за това може да бъде направена с годишната данъчна декларация. Част от хората 
вече са заявили това свое желание пред работодателите си. 
Тук става дума за намаляване на данъчната основа, не за нетна сума, която държавата връща. Тоест при равни други 
условия това би означавало, че ще се възстановят при едно дете 20 лева, при 2 - 40 и 60 при три и повече деца, коментира 
говорителят на НАП Росен Бъчваров.  
За първите три тримесечия данъкът е авансово удържан от платеца, а за четвъртото - по желание на всеки. Или ще трябва 
да го плати в рамките на данъчната кампания, или е подал декларация пред платеца на дохода и данъкът му е авансово 
удържан. 
До края на март, ако подадем декларация по електронен път, може да използваме 5 % отстъпка от данъка за довнасяне. 
Това право съществува, само ако нямаме стари задължения към хазната. 
 


