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√ Възможен ли е ръст от 4,5% 
Не и без реформи, твърдят председателят на АИКБ Васил Велев и икономистите Георги Ангелов и Евгений Кънев 
Премиерът Бойко Борисов заяви ръст от 4,5% за 2016, какъвто българската икономика е виждала за последно преди 
кризата. Това е два пъти над официалната прогноза на правителството. 
Пожеланието, макар и изненадващо, зазвуча по-твърдо след изявленията на вицепремиера Томислав Дончев. 
Заместникът на Борисов, отговарящ за икономическата политика и за еврофондовете, които допринесоха за по-високия от 
прогнозите ръст през 2015, смята, че целта е постижима. Той се позовава на ръста на износа с 12%, на поевтиняването на 
петрола и еврото. 
Повечето икономисти обаче са скептични. Финансовият министър Владислав Горанов също бе по-предпазлив. "Дали ще 
успеем да постигнем това, което се коментира като оптимистична прогноза, зависи само от нас. Но е твърде рано да 
променят прогнозите, които сме дали. Има време за това", каза министърът в интервю за телевизия Bulgaria ON AIR. 
Икономическият ръст в България се ускори до 2,9% през третото тримесечие и се очаква да доближи 3% общо за годината. 
Това би било ниво, близко до средната му стойност (2,8%) за предходните 10 години, първата част от които бяха период на 
бурен ръст. НСИ ще съобщи първите данни за четвъртото тримесечие в средата на февруари. Ако прогнозата за ръст, 
близък до 3%, се потвърди, това ще е съществена промяна на фона на 1,3% през 2013 и 1,6% през 2014. 
За това ускоряване на растежа през 2015 допринесе стечение на обстоятелства. Въпреки кризата в Гърция и бавната 
световна икономика, външните фактори бяха сравнително благоприятни. 
На първо място, понижението на курса на еврото с близо 11% спрямо долара допринесе за по-висок ръст на износа. 
Поевтиняването на петрола също увеличи разполагаемия доход на домакинствата и бизнеса. 
Но тези фактори сега отслабват. Дори еврото и доларът да достигнат паритет, това ще бъде по-малък спад на единната 
валута от този, който вече бе реализиран през последните 12 месеца. А ако петролът падне до 30 долара за барел, каквито 
са последните прогнози, това няма да е равно на понижението му с 35% през 2015 (макар че по-голямо значение има 
средногодишната цена, а тя се понижи повече през миналата година). 
На второ място, бе отбелязан ръст на потреблението - с 1,8% през третото тримесечие, което се дължеше не само на ръста 
на доходите, предизвикан до голяма степен от административни фактори. Подкрепа оказа и ръстът на заетостта. 
Понижението на лихвите и по-несигурната инвестиция във фондове увеличиха склонността за харчене, а може би и 
покупката на имоти. 
Ударното усвояване на еврофондове в края на 2015, когато изтече срокът за разплащане на проекти от предишния 
програмен период, обаче осигури решаваща подкрепа за растежа. 
Възможно ли е това да се повтори и дори засили през 2016? 
Експертите, до които Bloomberg TV Bulgaria се допита, потвърждават някои основания за оптимизъм, но посочват, че 
изпълнението на новата цел изисква много повече усилия за реформи. 
Заявката за 4.5% ръст не трябва да се разглежда като нова прогноза, а "по-скоро като по-амбициозна, трудноизпълнима, 
но не и невъзможна цел", коментира Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
"Нашата прогноза (на АИКБ) е още по-консервативна от тази на МФ, а именно 1,3-1,5% ръст", казва Велев. Организацията 
се основава на анкета сред членовете за очакваните продажби, печалби, инвестиции, кредити, персонал и др., както и на 
собствен анализ. 
"Не се дооценяват задържащи, даже препятстващи ръста фактори като скока на цената на електрическата енергия за 
индустрията, грубата административна намеса на държавата на пазара на труда със скока на МРЗ и МОД, разменените 
санкции ЕС-Русия", обяснява председателят на АИКБ. 
Мисля, че заявката за 4,5% ръст е просто политическо изявление, част от инструментариума за внушение на стабилност и 
перспектива в държавата, смята Евгений Кънев, управляващ съдружник в Maconis. По думите му данните за влошаващия 
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се бизнес климат от декември м.г. са в противоречие с тези очаквания за ръст на БВП. Макар че още няма окончателни 
данни за ръста през миналата година, които да позволят по-задълбочен анализ, предварителните оценки сочат, че основен 
принос за този ръст имат държавните инвестиции и еврофондовете, коментира Кънев. 
Той се съгласява с Велев по въпроса за административното увеличаване на минималните доходи: "Постоянното 
увеличение на минималната заплата като очакван позитивен ефект за вътрешния пазар може обаче да затрудни 
експортните производства с ниска добавена стойност, които се конкурират на международните пазари изключително на 
база цена", твърди икономистът. 
"Оптимизмът идва от продължаващото възстановяване на европейската икономика, евтиният петрол, ниските лихви, както 
и от факта, че през 2015 икономическият растеж в България многократно надхвърли прогнозите, коментира Георги 
Ангелов, старши икономист в "Отворено общество". Например, „Standard & Poor's“ имаше прогноза от 0,5% растеж за 
България през 2015 - тя беше надхвърлена близо шест пъти, посочва той. 
Ангелов обаче отбелязва, че няма гаранции, че и през 2016 година ще има голямо надхвърляне на прогнозите. По думите 
му повечето прогнози са близки до тази на МФ - между 2 и 3%. "Това означава, че за постигане на 4,5% икономически 
растеж ще са нужни много повече реформи, много повече инвестиции. Почти невъзможно е 4,5% растеж да се случи от 
само себе си - за това ще трябва да се положат неимоверни усилия и да се преодолеят много пречки в инвестиционния 
климат", категоричен е експертът. 
Възможности ... 
Част от положителните фактори ще се запазят през 2016, смята Георги Ангелов. 
"Европейската икономика изглежда ще продължи да расте, горивата и енергията поевтиняват. ЕЦБ ще продължи с 
агресивната монетарна политика и дори може да я засили. Отворен е въпросът за еврофондовете през 2016 г. - след 
приключване на програмния период дали може администрацията бързо да започне новия или годината ще бъде загубена? 
Ниските лихви може би ще стимулират кредитната активност, но вероятно по-силен ефект ще има едва след приключване 
на прегледа на активите на финансовия сектор", изброява той. 
Прегледът на качеството на активите и стрес тестовете на банките ще приключат през лятото и това отлага прогнозите за 
по-бърз ръст на кредитирането за втората половина на годината. До ноември 2015 заемите за бизнеса и домакинствата 
нарастват с 0,2 на сто на годишна база. 
Изненадващо високият ръст 2015 се дължеше на ударното инвестиране за сметка на еврофондовете и увеличеното 
правителствено потребление за сметка на голям дефицит и дълг, пояснява и Васил Велев. "И двата фактора през 2016 ще 
бъдат ограничени, при това ще имаме една по-висока база, спрямо която ще мерим ръста." 
Според Кънев поне две от от причините, довели до по-висок ръст през 2015, няма да са налице: "През тази година очаквам 
по-малко инвестиции от еврофондовете поради завишените критерии за финансиране през новия програмен период. 
Другият възможен източник на ръста на БВП - износът, ще бъде подложен на голям стрес от геополитически фактори - 
бежанската криза в Европа, конфликтите в Близкия Изток и Украйна, неясната перспектива в големи търговски партньори 
като Гърция и Турция. Все пак понижаващата се цена на петрола и газа на международните пазари са добра предпоставка 
за растеж, стига нашите регулатори да си вършат работата, както трябва, та това да се усети и от производителите и 
износителите. Ако продължи обаче имитацията на реформи, каквато индикация беше дадена със съдебната реформа, то 
няма как да очакваме повишение на кредитния рейтинг, повече чужди инвестиции и постигане на ръст над 4%", 
категоричен е икономистът. 
... и заплахи 
Външната среда е най-големият проблем, защото е непредсказуема, смята Георги Ангелов: "Видяхме през 2015 постоянни 
изненади и шокове - украинска криза, нова гръцка криза, бежанци, тероризъм, Сирия, конфликтът между Турция и Русия, 
а сега и между Иран и Саудитска Арабия. Разнобоят между Фед и ЕЦБ ще засилва напрежението. Китай също се променя 
и самият мащаб на китайската икономика означава, че това може да има последствия по целия свят." 
Той добавя към факторите, допринасящи за несигурност, референдума за излизане на Великобритания от ЕС, 
невъзможността за съставяне на правителство в Испания и предстоящите избори в Ирландия. "Така че 2016 г. започва с 
много рискове и много неразрешени проблеми. Всеки от тях може да избухне с нова сила." 
Отново за реформите 
Така че ключът остава вътре в страната. 
Ако продължи имитацията на реформи, каквато индикация беше дадена със съдебната реформа, то няма как да очакваме 
повишение на кредитния рейтинг, повече чужди инвестиции и постигане на ръст над 4%, подчертава Евгений Кънев. 
Проблемът, според него е, че българските регулатори повече затормозяват, отколкото да подобряват бизнес средата. 
"Ноторен пример е КЗК и случващото се примерно в сектора на горивата - ключов компонент в себестойността на нашите 
стоки. Редица други отрасли, фокусирани върху вътрешния пазар, също не могат да се похвалят с пазарна конкуренция и 
прозрачност на сделките. Очакваме да видим как ще се осъществи либерализацията на пазара на електроенергия, която 
може наистина да се окаже game changer в този закостенял в развитието си основен сектор на икономиката." Кънев 
подчертава, че е много важно как правителството ще се отнесе към спазването на сключени договори с производителите 
на енергия, някои от които са най-големите чужди инвеститори. 
Ръстът на инвестициите трябва да дойде от чужбина, защото поемането на повече дълг, за да се финансират държавни 
инвестиции, вече започва да затормозява публичните финанси, смята още Кънев. Затова е важно да има положителни 
сигнали спрямо чуждите инвеститори, завършва той. 
За да се приближим към поставената цел, ще ни трябват стабилност и реформи - съдебна, административна, както и 
реформи на пазара на труда, образователната система и като цяло по-добро регулиране, обобщава настроенията Васил 
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Велев. И още нещо, добавя той: "късмет с международното положение - късмет, тъй като възможностите ни за влияние са 
ограничени, което не се отнася до реформите и политическата стабилност". 
 
akcent.bg 
 
√ Очакваме едва 1,5% ръст на икономиката заради външната несигурност и скъпия ток, казва Васил Велев 
Васил Велев е председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Попитахме го какви са 
прогнозите му за икономиката и кои са основните пречки пред бизнеса. 
- Господин Велев, според вас 2016 г. ще бъде ли по-добра в икономически план от 2015 г.? 
- Да. Най-общо ние в АИКБ очакваме 2016 г. да е по-добра от 2015 г. Нашата традиционна анкета показва, че нашите 
членове очакват неголям ръст на продажбите - от порядъка на 3-4%. Това ще доведе до по-голяма добавена стойност, 
която основно ще се разпредели в по-високи възнаграждения на наетите лица и в много по-малка степен - в по-висока 
печалба и увеличаване на заетостта. Нашите членове прогнозират на практика запазване нивото на кредитирането и 
минимален, почти незабележим, ръст на инвестициите. 
- Откъде ще дойде ръстът на продажбите? От повишен износ или повишено вътрешно потребление? 
- И от двете, но очакваният ръст на потреблението е по-висок от този на износа. За експорта се прогнозира почти 
незабележимо увеличение. 
- До каква степен проблемите за бизнеса от миналата година, свързани с увеличенията на цената на тока и на минималната 
работна заплата, се отразяват на очакванията за растеж? 
- Тези проблеми имат сериозно отражение, защото потенциалът за растеж на нашата икономика е много по-голям. АИКБ 
прогнозира много по-малък ръст на БВП от заложените 2.1% от правителството. Що се отнася до реализирания през 2015 
г. растеж от 3%, веднага трябва да отбележим, че това не означава пораснала икономика, а направени повече разходи от 
правителството за сметка на еврофондовете и на по-големия бюджетен дефицит през 2015 г. Ако нямахме такова ударно 
усвояване на еврофондове или ако дефицитът, който се финансираше с увеличен външен дълг, беше по-нисък, БВП щеше 
дори да се свива. Така че този ръст от 3% не е в никакъв случай устойчив и не бива да ни успокоява. 
- Какви са прогнозите ви за ръст през 2016 г.? 
- Прогнозата на АИКБ е за 1.3-1.5%. За нея влияние оказва на първо място сложната международна ситуация, която води 
до повече несигурност и по-малко инвестиции. Друга причина за по-ниските очаквания са тези проблеми, за които 
предупреждавахме - прекомерният ръст на цената на електроенергията и прекомерната административна намеса на 
пазара на труда от страна на държавата чрез непремереното увеличение на минималната заплата и административното 
увеличение на минималните осигурителни доходи в секторите, където нямаше споразумения между синдикати и 
работодатели. Сериозна задържаща роля върху икономиката ни продължават да оказват и разменените санкции между 
Русия и ЕС. 
- Нагласите на бизнеса от анкетата за увеличение на възнагражденията заради ръста на минималната заплата и 
осигурителните прагове ли са? 
- Не, това е трайна тенденция. Бизнесът все по-често посочва недостига на работна сила, не само висококвалифицирана, 
като фактор, задържащ развитието. В България имаме догонващо увеличение на възнагражденията през последните 10 г., 
като за 2015 г. то е порядъка на 7% - едно на най-високите в ЕС. Причината за това е и ниската база у нас, както и това, че 
сме един общ пазар. Емиграцията е факт и стремежът тя да бъде ограничена, води до прекомерно нарастване на 
възнагражденията спрямо ръста на производителността. Тази тенденция ще се запази и през новата година. Ние 
предвиждаме почти незабележим ръст на заетостта и по-забележим на доходите - от порядъка на 4-5%, което при 
дефлация или минимална инфлация е нормален ръст, който може като сумарен ефект да доведе до по-голямо 
потребление. Но по-високото потребление не означава непременно и веднага ръст в икономиката. Може да означава 
повече приходи в хазната от вносни стоки, което не стимулира производството. Това, което може да внесе устойчивост, е 
ръст в индустрията и в износа, за което трябват пазари и инвестиции. А от нашата анкета се вижда, че почти няма да има 
ръст в инвестициите и в кредитирането. 
- Имат ли основания очакванията на премиера за 4.5% ръст на БВП през т.г.? 
- Нека да правим разлика между ръст в икономиката и на приходите. Аз не го възприемам това като прогноза, а по-скоро 
като амбициозна цел. Да, наистина трябва да си поставяме по-амбициозни цели, но трябва да държим сметка, че 
икономиката е инертна система и трудно може за кратък период да се постигне такава динамика. За да се получи по-голям 
устойчив ръст, за който потенциал има, трябва да се решат основни проблеми - бизнес средата и човешките ресурси, да се 
продължи с административната реформа и реформата в сигурността, да се ускори реформата в образованието. Трябва да 
се стимулира и регулирания внос на квалифицирани кадри. 
- Промените в закона за насърчаване на заетостта и ускореното издаване на синя карта за чужди специалисти не ви ли 
удовлетворява? 
- Той е в парламента, още не е приет. В него обаче с едната ръка дават, а с другата прибират. Например при облекчени 
условия се издават сини карти за високо квалифицирани специалисти, но има две условия - специалистът да е от списък с 
дефицитни професии, утвърден от министъра на труда по предложения на бизнеса, и второто условие - да има договор за 
наемане за 12 месеца на минимум три средни работни заплати за страната. АИКБ настоява да се въведе европейското 
изискване възнаграждението да е минимум една и половина средни заплати. Записаните 3 заплати всъщност задраскват 
използването на тази възможност, тя ще може да действа в много ограничен периметър. Тук не виждаме никакъв риск за 
дъмпинг на пазара на труда при нашето равнище на доходи. 
- Как ще коментирате заплахата от поредна газова криза в първите дни на тази година? 
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- Всъщност нямаше газова криза. Проблемът бе преодолян по някакъв начин. Цената на природния газ пада и ще продължи 
да пада, защото там има лак от 9 месеца закъснение при определянето на цената от регулатора. Така че сега няма проблем. 
- Какви други спирачки за бизнеса виждате през 2016 г.? 
- Нерешен проблем остава недобрата работа на регулаторите - КЕВР, КЗК, КФН... Тук виждаме много голям потенциал за 
бързо подобряване на бизнессредата. Реформата в съдебната система, справедлив съдебен процес, сигурност на 
собствеността - това са все важни фактори, за да се насочат инвестиции към страната ни и да не изтичат български 
инвестиции навън. Това не са нови проблеми и за съжаление не виждаме успешни стъпки за решаването им. И тази година 
се отложи реформата в такса битови отпадъци. Ние имаме ниски преки данъци и нисък процент на преразпределение, но 
всъщност имаме много квази данъци и несправедливост, която възпрепятства развитието. 
- Очакванията ви за данък "уикенд" и данък "вредни храни"? 
- Данък "вредни храни" не бе подкрепен от бизнесорганизациите и синдикатите, някои от министрите също са против. Не 
смятаме, че ще се въведе наистина. Що се отнася до данък "уикенд", там трябва по-скоро еднакво и справедливо 
третиране. Всъщност такъв данък съществува от много време и смятаме, че наистина трябва активите, които не се 
използват за икономическата дейност, да бъдат обложени с ДДС. Тук, разбира се, има и в обратна посока несправедливост 
- автомобилите, които са 5-местни и се използват за служебни цели, не ползват данъчен кредит. Но за нас по-важен 
проблем е таксата битови отпадъци, която води към укриване на реалната стойност на активите и тласка към сив сектор. 
Тази такса не стимулира ограничаване на замърсяването, защото всъщност не плаща замърсителят, а този, който е 
направил голяма инвестиция в материални активи. 
- През тази година предстои преброяване на работодателите и синдикатите, защото изтича мандатът на 
представителността им в тристранката. Има ли промяна в ситуацията отпреди 4 г.? 
- В края на януари трябва да стартира процедурата за доказване на представителността на работодателските и 
синдикалните организации и в края на юли да има решение на Министерски съвет. Преди 4 години имаше промяна в 
критериите за представителност след много дълги дебати. Част от новите разпоредби впоследствие бяха отменени от 
Конституционния съд. Амбицията на АИКБ е тази година да постигнем съгласие, ако се стигне до промяна на критериите, 
така че те да не бъдат атакувани и в тристранния съвет да бъдат изпратени наистина представителни общности на 
синдикатите и работодателите. 
- Ако няма промени, очаквате ли да се повторят резултатите от преди 4 г.? 
- Най-вероятно да. Но никак не е сигурно, че няма да има промени. Защото, когато преди 4 години новите критерии бяха 
наложени въпреки несъгласието на част от работодателските организации и после отменени от КС, се върнахме още по-
назад и сега действащите критерии не са най-добрите 
- Специално АИКБ ще направи ли някакви предложения? 
- Да. Ще предложим малки промени, целящи постигане на съответствие между изискванията за представителност на 
работодателските и на синдикатите организации. Надяваме се да постигнем съгласие за промени. В противен случай не 
бихме настоявали. 
 
chernomore.bg 
 
√ Очакваме увеличение на заплатите от 4-5% през годината 
Прогнозата е на председателя на АИКБ Васил Велев 
Забележим ръст на доходите от порядъка на 4-5% и почти незабележим ръст на заетостта очакват през 2016 г. в прогнозите 
си работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Това коментира в интервю за в. 
„Стандарт“ председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му бизнесът все по-често посочва недостига на работна сила 
като фактор, задържащ развитието. 
„В България имаме догонващо увеличение на възнагражденията през последните 10 г., като за 2015 г. то е от порядъка на 
7% - едно на най-високите в ЕС. Причината е и ниската база у нас, както и това, че сме един общ пазар. Емиграцията е факт 
и стремежът да бъде ограничена води до прекомерно нарастване на възнагражденията спрямо ръста на 
производителността“, коментира той.  
„Най-общо в АИКБ очакваме 2016 г. да е по-добра от 2015 г. Нашата традиционна анкета показва, че нашите членове 
очакват неголям ръст на продажбите - от порядъка на 3-4%. Това ще доведе до по-голяма добавена стойност, която 
основно ще се разпредели в по-високи възнаграждения на наетите и в много по-малка степен - в по-висока печалба и 
увеличаване на заетостта. Нашите членове прогнозират запазване на нивото на кредитирането и минимален, почти 
незабележим ръст на инвестициите“, казва Велев. 
Той пояснява, че ръстът на продажбите ще дойде от повишен износ и повече от повишено вътрешно потребление.Велев 
коментира още, че заради увеличената цена на тока и на минималната заплата АИКБ прогнозира много по-малък ръст на 
БВП от заложените 2,1% от правителството. 
Според него растежът от 3% през 2015 г. не означава пораснала икономика, а повече разходи от правителството за сметка 
на еврофондовете и на по-големия бюджетен дефицит през 2015 г. Този ръст от 3% не е в никакъв случай устойчив и не 
бива да ни успокоява, казва той.Прогнозата на АИКБ е за 2016 г. е за ръст на икономиката от 1,3-1,5% заради сложната 
международна ситуация, прекомерния ръст на цената на електроенергията и прекомерната административна намеса на 
пазара на труда от страна на държавата. Сериозна задържаща роля върху икономиката ни продължават да оказват и 
разменените санкции между Русия и ЕС, казва той. 
На въпрос имат ли основания очакванията на премиера за 4,5% ръст на БВП през тази година, той казва: „Нека да правим 
разлика между ръст в икономиката и на приходите. Аз не го възприемам това като прогноза, а по-скоро като амбициозна 
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цел“.Според Велев за да се получи по-голям устойчив ръст, за който потенциал има, трябва да се решат основни проблеми 
като бизнес средата и човешките ресурси, да се продължи с административната реформа и реформата в сигурността, да се 
ускори реформата в образованието. Трябва да се стимулира и регулираният внос на квалифицирани кадри. 
Запитан как ще коментира заплахата от поредна газова криза в първите дни на тази година, той отговаря: „Всъщност 
нямаше газова криза. Проблемът бе преодолян по някакъв начин. Цената на природния газ пада и ще продължи да пада, 
защото там има 9 месеца закъснение при определянето на цената от регулатора“. Според председателя на АИКБ нерешен 
проблем остава недобрата работа на регулаторите - КЕВР, КЗК и КФН. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Москва връща "Южен поток" 
Москва ще обяви рестарт на проекта "Южен поток". Такъв сигнал получил от Русия премиерът Бойко Борисов, съобщава в. 
"Стандарт". 
Според експерти работата по газопровода можела да бъде възобновена до седмици. Изданието цитира две основни 
причини това да се случи. Първата е  рязкото влошаване на руско-турските отношения след свалянето на руския самолет. 
Втората -  рецесията на китайската икономика, която бави газопровода "Силата на Сибир". 
Ако "Южен поток" бъде реанимиран, проектът ще е изцяло съобразен с изискванията на Европейската комисия. Именно 
разминаването с Брюксел наложи кабинетът "Орешарски" да спре строителството на газопровода. 
Според "Стандарт" в края на миналата седмица премиерът Борисов бил толкова щастлив от новината откъм Москва, че 
радостно възкликнал: "Сега ще видят всички те дали Ердоган е добър, а Бойко - лош." 
Тръбите за изграждането на подводния участък на газопровода още си стоят във Варна и Бургас, като руснаците плащали 
редовно за наетите складови площи. 
 
√ Назначават 172-ма психолози - ще мотивират безработните 
32 000 българи трябва да минат през курсове. Готвят за продавачи и заварчици младежи, които нито учат, нито работят. 
По 500 лв. за назначени преди пенсия 
Психолози ще консултират безработните, за да ги мотивират да се регистрират и да започнат да търсят работа. Това 
предвижда една от мерките в националния план за действие по заетостта за 2016 г., който социалното министерство пусна 
за обществено обсъждане. 
Засега психологическата помощ ще е достъпна главно за т.нар. уязвими групи сред безработните - младежи, хората, които 
стоят без работа над 1 година, възрастните безработни (над 50 г.), роми и хора в неравностойно положение. 
Психолозите ще работят с безработните индивидуално и в неформална среда, като освен да ги мотивират, ще им помагат 
и да развиват от т.нар. меки умения за търсене на работа. Освен психолог с уязвимите безработни ще се занимават и 
индивидуални мениджъри на случаи Ще бъдат ангажирани и ромски медиатори. 
Според плановете на социалното министерство ще бъдат назначени 172-ма психолози и мениджъри. 
Предвижда се и привличането на 100 младежи към общините. Идеята млади хора да издирват свои връстници и да ги 
карат да се запишат на трудовата борса тръгна през 2015 г., но през тази година проектът ще бъде разширен. 
2 млн. лева са заделени от бюджета за назначаване на мотиваторите на безработни Няма обаче разчет колко от останалите 
без работа ще получат възможност за назначение благодарение на това нововъведение. Заплатата на психолозите и 
медиаторите ще е между 450 и 500 лв. в зависимост от това дали имат висше образование. 
Общо 32 400 българи без работа трябва да преминат обучения или да си намерят работа според разчетите в плана за 
заетост през 2016 г. на социалното министерство. Затова ще бъдат отпуснати 73 млн. лв., като целта на ведомството на 
Ивайло Калфин е безработицата през тази година да не надвиши 9,5%. 
Близо 5,7 млн. лв. пък ще бъдат дадени за намиране на работа на дългосрочно безработните хора. Тези, които са на борсата 
без резултат повече от година, са един от приоритетите на националния план. Според статистиката близо 
200 хил. души са дългосрочно безработните в страната - не са намерили нищо повече от 12 месеца. на “меки умения” за 
намиране на работа психолози - ще мотивират безработните. 
Според плана на социалните 2700 дългосрочно безработни трябва да получат допълнителни квалификации и умения, така 
че да започнат работа през тази година. 
И през 2016 г. ще продължи да съществува програмата “Помощ за пенсиониране”, която по-рано министър Калфин обяви 
за неефективна. По нея ще се търси работа на безработни на възраст над 58 години. Те ще бъдат назначавани на 
субсидирани работни места за срок от 3 месеца до 2 години, за да успеят да изпълнят условията за пенсиониране. 
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Предвидено е обаче програмата да обхване само 98 души, от които новите участници да са 50, а 48 са назначени по 
миналогодишната програма. Субсидираната от държавата заплата на хората в предпенсионна възраст ще е 500 лв. 
Същата субсидирана заплата ще се дава и на 1100 души до 29-годишна възраст, които ще бъдат назначени в държавната и 
общинската администрация по програмата “Старт в кариерата”. 
За младежите, които нито учат, нито работят, е предвидено и обучение в 12 професии - продавач, готвач, барман, заварчик 
и пр. То ще се финансира с почти 2,5 млн. лв. и трябва да обхване 1890 души, от които поне 40% след това да започнат 
работа. 
Най-голямата програма в плана за заетостта е за наемане на лични асистенти за хората с увреждания. За асистентите са 
заделени близо 11 млн. лв., като те ще работят на 5-часов работен ден. 
5,6 млн. лв. ще отидат за субсидирана заетост на 1000 безработни с увреждания. Според документа такива са над 17 хил. 
души. 
Държавните бюра по труда аутсорсват инвалидите на частни посредници 
През 2016 г. Агенцията по заетостта ще опита да аутсорсне услуги към частни посредници на пазара на труда. Това става 
възможно, след като бе променен Законът за насърчаване на заетостта и бе позволено прехвърлянето на задължения от 
държавните бюра по труда към частни трудови посредници. 
Засега се предвижда първо да се направи опит за аутсорсване на посреднически услуги за намиране на работа на хора с 
трайни увреждания. Схемата предвижда държавните бюра по труда да насочват инвалидите или представители на други 
уязвими групи на пазара на труда - дългосрочно безработни, възрастни и младежи, към частен трудов посредник. Ако 
частникът успее да им намери работа за срок от поне 12 месеца на работно място, което не е субсидирано от държавата, 
ще му бъдат изплащани суми от Агенцията по заетостта. 
Според предварителните разчети на социалното министерство чрез аутсорсване би трябвало да се намери работа на 2000 
безработни. Тази мярка се финансира с 600 000 лв. Не е предвиден точен размер на сумата, която ще бъде платена на 
частния посредник, който е намерил работа на инвалид, но ако сумата бъде разпределена пропорционално, това прави 
субсидия от 300 лв. към частния посредник за всеки устроен безработен с увреждания. Минималната субсидия, която би 
трябвало да даде бюджетът при субсидирани работни места, е 420 лв. на месец - колкото е минималната работна заплата.  
Започва дуалното обучение на ученици и възрастни 
Oт тази година започва и прилагането на дуално обучение, което ще се финансира по няколко проекта, става ясно от 
националния план за заетостта. 
Най-големият проект за професионално образование е швейцарски и е на стойност 3,5 млн. франка. С него ще бъдат 
обучени в предприятия 1200 ученици от 15 техникума, като пилотните професии са свързани с преработката на мляко и 
работата с машини с цифрово управление. 
По проект на Германо-българската индустриално-търговска камара се създава клъстер от фирми за организиране на 
пилотни дуални обучения от този тип, има и австрийски проект. 
Работодателите, които разкриват места за дуално обучение на деца, ще бъдат субсидирани със заплатата и осигуровките 
на учениците за 3 години. 
Предвидено е 100 възрастни безработни също да преминат дуално обучение за придобиване на професионална 
квалификация. 
 
√ Николина Ангелкова: Ще насърчаваме вътрешния туризъм чрез културно-историческите обекти 
Групирането на плажовете, отдавани на концесия, според тяхната индивидуалност ще подобри услугата. Това каза пред 
„Фокус“ министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя уточни, че тези концесионери, които предлагат по-ниски цени на 
плажните принадлежности и услуги, ще получават и преференции при избора за стопанисване. 
 „За да може да се случи всичко това и да не говорим наизуст, а с конкретика, на нас ни е необходима информация, която 
в момента се намира в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нужни са ни досиета за всеки един 
плаж, всичко, което като анализи е правено към момента, за да може и ние да предоставим една детайлна концепция, 
едно детайлно групиране на плажовете, за да може то наистина да има своята практическа и реална приложимост и на 
практика да се усети ефектът от потребителя“, обясни министър Ангелкова. 
Тя каза още, че след приемане на законопроекта ще започне прехвърляне на информацията между двете министерства, 
за да се гарантира безпроблемният летен сезон 2016 година. 
Културно-историческият туризъм е фокусът на кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм. Каза още министърът на 
туризма. 
По думите й, инициативата е резултат от сътрудничеството между Министерството на туризма и общините. 
 „Министерството на туризма изработи визиите и паната за билбордове, а общините предоставиха безплатно място, 
където те да бъдат поставени“, обясни Ангелкова и допълни, че това сътрудничество е изключително полезно за 
развитието на туризма и за рекламирането и промотирането му. 
„Смятам да продължим в тази посока. Фокус на тази кампания е културно-историческият туризъм и всяка една община ще 
се рекламира на територията на друга община със своите културно-исторически обекти, които са важен двигател за 
растежа и за промотирането на съответния регион“, допълни Николина Ангелкова. 
Тя още, че продължава работата на министерството за привличане на още чуждестранни туристи. По думите й, има ръст 
на резервациите за полети към страната ни през предстоящия летен сезон. Продължават и усилията за привличане на още 
туристи от Русия, за да сбъднат положителните прогнозите на руските туристически агенции, коментира министър 
Ангелкова. 
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Вестник Труд 
 
√ Храните поскъпват в началото на 2016 г. 
Цените на храните на едро се повишават през първите дни на 2016 г., показват данните на Държавната комисия за стокови 
борси и тържища. Индексът на тържищните цени (ИТЦ) се повиши в първите дни на 2016 г. с 1,98 на сто до 1,386 пункта. 
Цените на зеленчуците и плодовете тръгнаха нагоре. Доматите поскъпват тази седмица с 1,7 на сто и се търгуват по 1,84 
лв./кг. Цената на краставиците от внос се понижава с 0,6 на сто до 1,75 лв./кг. Зелето поскъпва с шест стотинки до 0,82 
лв./кг, а картофите се продават по 0,65 лв./кг на едро. 
Ябълките поскъпват с 1,9% до 1,08 лв./кг. Цената на лимоните се повишава с 2,6 на сто до 1,96 лв./кг средна цена. 
Портокалите поскъпват с 1,9 на сто до 1,06 лв./кг. Мандарините се търгуват по 1,31 лв./кг. 
Повишение и ма и при цената на кравето сирене - с 2,4 на сто, като цената му на едро стига 5,63 лв./кг. 
По-ниска е цената на олиото на едро – с 0,5 на сто и се търгува по 2,18 лева за литър. 
Цената на каймата се понижава с 0,2% до 4,62 лв./кг. Пилешкото замразено месо се продава по 3,86 лв./кг. 
Захарта се продава средно по 1,33 лв./ кг. Брашното тип "500" се търгува по 0,85 лв./кг. 
Зрелият фасул поскъпва с 0,7 на сто и се купува по 3,06 лв./кг. Цената на ориза пада с 4,4 на сто до 1,94 лв. средно за 
килограм. Яйцата се търгуват по 0,19 лева за брой на едро. 
 
√ България е втора в ЕС по готовност да усвоява еврофондове 
България е втора в Европа по готовност за усвояване на средства от новия програмен период, благодарение на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, обяви социалният министър Ивайло Калфин. Министерството получи от 
Европейския социален фонд сума в размер на 5 625 807,54 лева за изпълнение на проекти и програми, свързани с 
повишаване на заетостта и социалното включване. 
„Благодаря на всички колеги от МТСП, които работиха много усилено и професионално това да се случи. Запазваме 
амбицията си да сме сред най-добрите не само по усвояване на европейските средства, но и по ефективност на 
политиките“, коментира новината вицепремиерът. 
Към получената сума Министерството на финансите добави национално съфинансиране по обявените схеми, в размер на 
992 789 лв. и така общо 6 618 597 лева предстои да бъдат разпределени за извършване на плащания към бенефициентите 
по отделните, започнали вече схеми от началото на програмния период 2014-2020 г. 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” беше първата оперативна програма в България, одобрена за новия 
програмен период още в края на 2014 г. и акредитирана на 22 октомври 2015 г. През 2015 г. се обявиха 17 схеми за 
финансиране и се програмираха 53 % от средствата по програмата. Общо верифицираните средства до края месец 
декември 2015 г. са 12 785 611 лева, като сключените договори са 243 бр. на обща стойност 508 443 660 лв. 
 
√ Има ръст на резервациите за предстоящия летен сезон 
Има ръст на резервациите за полети към страната ни през предстоящия летен сезон. Това заяви министърът на туризма 
Николина Ангелкова пред „Фокус”. Продължават и усилията за привличане на още туристи от Русия, за да сбъднат 
положителните прогнозите на руските туристически агенции, допълни тя. 
По думите й културно-историческият туризъм е фокусът на кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм. 
Инициативата е резултат от сътрудничеството между Министерството на туризма и общините. 
„Министерството на туризма изработи визиите и паната за билбордове, а общините предоставиха безплатно място, където 
те да бъдат поставени“, обясни Ангелкова и допълни, че това сътрудничество е изключително полезно за развитието на 
туризма и за рекламирането и промотирането му. 
„Смятам да продължим в тази посока. Фокус на тази кампания е културно-историческият туризъм и всяка една община ще 
се рекламира на територията на друга община със своите културно-исторически обекти, които са важен двигател за 
растежа и за промотирането на съответния регион“, допълни Николина Ангелкова. 
 
√ Над 1,4 млрд. лв. субсидии отиват във фермерите 
Българските тютюнопроизводители ще получат 96 млн. лв. от хазната 
1 489 226 594 лева директни субсидии предимно от ЕС ще получат българските земеделски производители във времето от 
януари до юни тази година. Това става ясно от индикативен график за евросубсидиите, публикуван вчера от фонд 
„Земеделие“. 60 000 земеделски производители ще получат основното плащане от по 16,20 лева за всеки декар, който са 
обработвали през миналата година. Помощта ще се изплати във времето от от 25 до 29 януари и е за общо 597 903 706 
лева. 
Към тези субсидии фермерите ще получита и по още 14,90 лв. за декар, но само за първите 300 дка, които обработват, 
уточняват от ведомството на Румен Порожанов. Плащането ще е от 1 до 10 април. 
Големите земеделски производители задължително трябва да изпълняват и практики, които щадят околната среда – като 
оставени зелени плетове с храсти, в които гнездят птици или угари за щадене на почвата. За тази си дейност фермерите ще 
получат „зелено директно плащане“ от по 12,60 лв. за декар във времето от 20 до 30 април, като общо помощта ще възлезе 
на 464 млн. лв. 
За първи път производителите, отглеждащи плодове и зеленчуци, ще получат отделни субсидии тази година. За всеки 
декар плодна градина ще се плащат по 166,20 лв., а за зеленчукова по 207,10 лв., пише още в графика на фонд „Земеделие“. 
Тези помощи ще се изплатят през май и юни. Оранжерийните производители ще получат субсидия по 881,40 лв. за декар. 
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Младите земеделски производители освен че ще получат споменатото основно плащане от 16,20 лв. за декар и бонусът 
от по 14,90 лв. за първите 300 дка, които обгрижват, ще получат и още една преференция от 4,90 лв. затова, че стартират в 
агросектора. За първи път ще има и субсидии за памук – 137,30 лв. за декар. Българските тютюнопроизводители ще получат 
96 млн. лв. от националния бюджет. 
ПРЕФЕРЕНЦИЯ 
Дребните стопани с 2 445 лв. помощ за стопанство 
2445 лв. субсидия от ЕС ще получат 10 000 дребните земеделски производители, които обработват поне 5 декара 
земеделска земя у нас. Това става ясно от индикативния график, публикуван от фонд „Земеделие“ вчера. Дребните стопани 
от 5 до 22 дка могат да получават тази субсидия, но нямат право да кандидатстват по другите евросхеми за субсидиране 
на земя. По еврорегламент помощта за тях може да варира от 500 до 1250 евро, т.е. нашите прозиводители ще вземат 
тавана. 
За първи път от схемата за дребни стопани може да се възползват и тютюнопроизводителите. През първите 7 години от 
членството на България в ЕС те не получаваха субсидии, защото масово обработваха по около 5 дка, а субсидии се даваха 
за поне 10 декара. Дребните стопани получават помощта при облекчен контрол за спазване на правилата.  
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Икономическото доверие в еврозоната неочаквано се подобрява 
Безработицата в региона е спаднала до четиригодишно дъно 
Икономическото доверие в еврозоната неочаквано се е подобрило през декември, показват данните на Европейската 
комисия (ЕК). Същевременно статистиката регистира и продължаващ спад на безработицата в региона. 
Изготвяният от ЕК индекс на икономическото доверие е достигнал 106.8 пункта през миналия месец спрямо 106.1 през 
декември. Повечето анализатори, анкетирани от Reuters, очакваха показателят да остане без промяна. Отделният индекс 
на бизнес климата също е нараснал повече от очакваното до 0.41 пункта през декември спрямо 0.36 за предходния месец. 
Общо подобрение 
Повишеният оптимизъм е движен основно от индустрията, където икономическото доверие на фирмите се е подобрило 
до минус 2 пункта от минус 3.2 през ноември. В сектора на услугите, който отговаря за по-голямата част от брутния 
вътрешен продукт на еврозоната, също се отчита повишение. При потребителското доверие подобрението е от минус 5.9 
до минус 5.7. 
Отделно от проучванията на ЕК данните на Евростат показаха, че безработицата във валутния съюз е достигнала най-
ниското ниво от четири години през ноември – 10.5%, спрямо ревизираните 10.6% за октомври. Това е трети пореден 
месец на спад, но все още 16.9 млн. души в еврозоната остават без работа. На годишна база безработицата се е понижила 
във всички членки с изключение на Австрия и Финландия. Най-силно подобрение има в Испания и Италия, където 
понижението е съответно от 23.7% до 21.4% и от 13.1 до 11.3%. В целия Европейски съюз безработицата е намаляла от 9.2 
до 9.1%, което е най-ниското ниво от юли 2009 г. 
Данните за търговията на дребно в края на миналата година обаче не са толкова положителни. Секторът отчита понижение 
от 0.3% през декември след спада с 0.2% през октомври и с 0.1% през септември. Анализаторите очакваха празниците да 
спомогнат за преодоляване на негативната тенденция. 
Германска търговия 
Статистиката от най-голямата европейска икономика – Германия, също добавя съмнения относно стабилността на 
възстановяването. През ноември вносът в страната е изправарил ръста на износа, а индустриалното производство отчита 
неочакван спад. Тези данни подчертават течащото намаляване на зависимостта на германската икономика от износа за 
сметка на растеж, основан на вътрешното потребление. 
"Индустриалният сектор е слаб, в момента там няма енергия за растеж. Това се дължи най-вече на забавеното 
икономическо развитие в световен мащаб. В самата Германия икономиката расте основно благодарение на 
потреблението", коментира Банкхаус Лампе, главен икономист на Alexander Krueger. 
Според сезонно изгладените данни износът е нараснал с 0.4% през ноември спрямо спада с 1.3% през предходния месец. 
Същевременно вносът е нараснал с 1.6%, което е понижило търговския излишък за месеца до 19.7 млрд. евро. 
Предварителните прогнози бяха за ръст с 0.7% на износа и с 1% на вноса. Индустриалното производство се е свило с 0.3% 
вместо очаквания ръст от 0.5%. 
 
√ Половината данъчни декларации се подават онлайн 
До края на януари НАП ще е готова с правилата за прилагане на новите условия за възстановяване на ДДС при 
използване на фирмени активи с двойно предназначение 
Половината от данъчните декларации са подадени по интернет. Това съобщиха от Националната агенция за приходите 
(НАП) на пресконференция в края на миналата седмица по повод данъчно-осигурителната кампания през 2016 г. Данните 
на приходната агенция показват, че за една седмица са подадени около 1000 декларации, 50% от тях по електронен път. 
Очакванията на НАП за тазгодишната данъчна кампания са, че по този начин ще бъдат подадени поне 40% от декларациите, 
а в рамките на следващите три години почти всички декларации вече ще се подават онлайн. 
"Създали сме предпоставки данъчно-осигурителните задължения да могат да се случват чрез компютър. На практика няма 
никаква необходимост гражданите и фирмите да се срещат с данъчната администрация", обясни Росен Бъчваров, директор 
на дирекция "Комуникации и протокол" в НАП. 
Акценти в кампанията 
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От приходната агенция обясниха, че основната цел е била да има възможно най-малко промени в данъчната декларация. 
"Образецът е почти същият, като има съвсем малки промени в приложенията", обясни Боряна Георгиева, директор на 
дирекция "Обслужване". Една от промените е, че има поле, в което може да се посочи пълномощник, който да подаде 
данъчната декларация от името на задълженото лице. 
От тази година родителите могат да се възползват от данъчно облекчение за деца под 18 години и за деца с увреждания, 
напомнят от НАП. Техните данни показват, че близо 1 млн. са правоимащите родители, които могат да намалят данъчната 
си основа с между 200 и 600 лв. в зависимост от броя на децата. Условията са децата да са непълнолетни и да не са дадени 
за отглеждане. Също така трябва да е ясно, че само единият родител може да се възползва от облекчението, след като 
другият декларира писмено, че няма да претендира също за облекчения. 
Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата на годишната данъчна основа да се намали с 2000 
лв. за отглеждане на дете с 50% повече степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението. 
Тази година НАП ще прави 5% отстъпка от данъчното задължение на всеки български гражданин, който подаде 
декларацията си по електронен път до 31 март и няма никакви задължения към приходната агенция. За тази цел може да 
се използва персоналният идентификационен код (ПИК), който вече може да бъде получен от всяко териториално бюро 
на НАП, а не както беше в началото – само по постоянен адрес. "Предимствата на ПИК са, че е безплатен, не е необходимо 
да бъде подновяван, нивото му на сигурност е високо и дава достъп до много административни услуги", каза Боряна 
Георгиева. 
Новост през тази година е и възможността ПИК да се използва за подаване на годишни отчети от физически лица и 
еднолични търговци в Националния статистически институт (НСИ). Също така подаването на годишните отчети на 
предприятия, регистрирани по Закона за ДДС, до информационната система "Бизнес статистика" на НСИ ще става само по 
електронен път. "Повече от 85% от тези предприятия са подали онлайн отчети за 2014 г. и с промяната ще улесним както 
респондентите, така и служителите на НСИ и НАП. Така ще имаме повече време да обърнем внимание на качеството на 
данните, а ще намалим и използването на хартия", обясни Анастас Троянски, директор на дирекция "Бизнес статистика" в 
НСИ. 
Данъчен кредит 
"До края на януари Националната агенция за приходите трябва да излезе с указания за това как точно ще се прилага т.нар. 
данък "уикенд", каза Росен Иванов, директор на дирекция "Данъчно-осигурителна методология". По неговите думи 
указанията може да са готови и по-рано, просто това е срокът, поставен от финансовия министър Владислав Горанов. Той 
обясни още, че за първи път новият ред ще се приложи в декларациите по ДДС за януари, които се подават до 15 февруари. 
НАП е изпратил запитване до всички 27 държави - членки на ЕС, за начина, по който прилагат правилата за възстановяване 
на ДДС, когато фирмените активи се използват с двойно предназначение – за лични и за служебни цели. "Когато получим 
отговорите, ще ги сведем до заинтересованите страни", обясни говорителят на НАП. Той също така обеща указанията да 
бъдат публични, за да е ясно как точно 240-те хиляди фирми, регистрирани по ДДС, ще спазват правилата. 
Горанов отново ще постави въпроса за допълнителния данък от 2% за общините 
Министърът на финансите Владислав Горанов възнамерява да постави отново въпроса за 2-процентния допълнителен 
данък върху доходите на гражданите, който общините да събират, за да получат по-голяма самостоятелност. Идеята беше 
лансирана през септември миналата година, но заради негативната обществена реакция и предстоящите по това време 
местни избори отпадна. В петък финансовият министър съобщи, цитиран от пресцентъра на ведомството след интервю по 
Bg On Air и Bloomberg TV, че ще изчака да заработи новият управителен съвет на Националното сдружение на общините и 
при първата си среща с тях ще повдигне отново въпроса. Ако Министерството на финансите получи подкрепа, идеята 
отново ще бъде предложена за дебат. 
Финансовият министър изрази отново своето убеждение, че приходната база, с която работят общините, и събираемостта, 
която постигат при сегашните ставки, са недостатъчни, за да могат да създават нормална среда за живот. "Ако общините 
имат желанието да разпределят по-голям ресурс и да провеждат наистина икономическа политика, това предложение е 
една от опциите, ако не я желаят, няма да я наложим силово", заяви министърът. 
До дни предстои ведомството да публикува предложение за промени в Закона за публичните финанси, с които се въвежда 
нов механизъм за финансово оздравяване на общините. Това е механизъм за ранно предупреждение, че финансите на 
дадена община не са в добро състояние и чрез него местната общественост ще бъде информирана за проблемите, разясни 
Горанов. 
 
√ Работим за изплащането на данъците и осигуровките до 6 май 
През 2016 г. денят на свобода от правителството в България ще бъде 6 май. Това означава, че до тази дата ще работим, за 
да платим данъците си към държавата, и след това започваме да работим и печелим за себе си. Датата е символична 
(известна по света като Tax Freedom Day) и се определя на базата на това колко дни са необходими да се попълнят 
предвидените приходи в бюджета от данъци, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано. Изчисленията на 
Института за пазарна икономика (ИПИ) показват, че през последните години тази дата идва все по-късно. През 2015 г. 
например тя беше 2 май, през 2014 г. - 30 април, през 2013 г. - 1 май, а през 2012 г. - 20 април. 
Бюджетният дефицит увеличава дните за отработване 
Трайната тенденция тази дата да настъпва все по-късно означава, че изземваното от данъкоплатците се увеличава. 
Влияние за това оказва и нарастването на бюджетния дефицит след 2013 г., уточняват от ИПИ. Заради него се увеличават 
т.нар. дни за отработване – дните, които в бъдеще трябва да изработим, за да се финансират по-големите разходи. Така 
през 2016 г. в бюджета е заложен дефицит от 1.8 млрд. лв., което означава, че ще останат близо 8 дни за отработването 



10 

 

 

му. За периода 2014 - 2016 г. натрупаният бюджетен дефицит е от над 7 млрд. лв., тоест на практика това е цял 
допълнителен месец, в който данъкоплатците трябва да работят само за държавата. 
Изчисленията, чрез които се пресмята датата, са на база съпоставка на предвидените приходи в консолидирания бюджет 
на държавата спрямо БВП на страната. Използват се официалните данни или прогнози на правителството, като от 
очакваните приходи за годината се изваждат помощите, които не се финансират от българските данъкоплатци, а са 
предимно европейски средства. Taка според заложените очаквания за БВП в бюджет 2016 г. българите ще изработят 
средно по 241 млн. лв. за един календарен ден, а предвидените приходи в бюджета (без помощите) са над 30 млрд. лв. 
Това означава, че ще трябват малко над 126 дни, за да се изработят. 
Най-много дни за плащането на ДДС и осигуровки 
Разбивката на данните показва, че най-много дни ще се отделят, за да се попълнят приходите от ДДС - 35 дни. ИПИ 
изчисляват, че 30 дни ще са нужни за осигуровките – 21 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. Толкова дни са 
били необходими и през миналата година. От 2016 г. се вдигнаха отново минималните осигурителни прагове (средно със 
7%) и нараства осигурителната тежест, но това може и да не доведе до повече приходи (и съответно до повече дни за 
генерирането им) заради риска, че някои от работниците, които се трудят на минимално заплащане, могат да останат 
безработни или да преминат към сивата икономика, най-вече в регионите с по-лошо икономическо развитие. Около 19 
дни са необходими за осигуряването на приходите от акцизи. Приходите от подоходните данъци ще бъдат генерирани за 
12 дни, от корпоративните данъци – за 8 дни (с един повече спрямо 2015 г.). Още 8 дни ще са необходими за плащането 
на държавните и общинските такси, както и 8 дни за отработването на дефицита. 
Разбира се, данните са усреднени стойности, а трябва да се има предвид, че данъчната тежест е различна за всеки. По-
голямата част от нея е поемана от работещите българи, които си плащат данъците, внасят осигуровки и потребяват повече, 
или т.нар. средна класа. За тях свободата от данъци най-вероятно настъпва по-късно – чак през лятото, докато за 
безработните или за тези, които работят в сивата икономика, денят идва доста по-рано. 
 
Вестник Сега 
 
√ Проверки на ВЕИ-тата стигнаха до прокуратурата 
Фонд "Сигурност" е превел 183 милиона лева на НЕК 
Проверките на ВЕИ фирмите, започнали през лятото на миналата година, са към своя край, а част от сигналите вече са 
изпратени в прокуратурата, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова. Става въпрос за два сигнала, при които 
дружества от Сливен и Каварна са продавали ток на по-висока от определената им от енергийния регулатор цена. 
Според министър Петкова предстои в близко време резултатите от проверките да бъдат обобщени. До момента 
държавната финансова инспекция е проверила над 30 зелени централи. Докладите се изпращат с копие до ресорното 
министерство и до енергийния регулатор. Те трябва да покажат какво е финансовото състояние на дружествата и как те са 
осчетоводявали приходите и разходите си. Отчита се и на каква цена са продавали тока, както и каква цена им е била 
определена от КЕВР. 
Отделно от това трябва да бъде извършена и проверка на дружествата, изградили централите си с пари от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР), които са получили и преференциални цени за изкупувания ток. Според министър 
Петкова енергийният регулатор трябва да уточни дали има двойно финансиране и кои са фирмите нарушители. 
Неофициално обаче от КЕВР заявиха, че не правят подобна проверка. 
За първите 4 месеца след като заработи, фонд "Сигурност на енергийната система" е превел 183 млн. лв. на НЕК, съобщи 
още министър Петкова. Фондът бе създаден в края на миналото лято с цел да намали поне отчасти дълговете на 
задлъжнялата НЕК. Парите ще отидат за скъпия ток от ветропаркове и фотоволтаици, както и за компенсиране на скъпия 
ток от двата американски теца - "Марица-изток" 1 и 3. 
Вероятно точно заради приходите от фонда НЕК отчете положителни резултати в края на 2015 г. "Електрическата компания 
е намалила загубата си за миналата година до 238 млн. лева. За първи път от години тя е на печалба от 14 млн. лв. за 
регулаторната си дейност", обясни министърът. 
След малко повече от седмица се очаква да започне реално и борсовата търговия с ток за индустриалните потребители. 
Борсата тръгна показно в пробен режим в края на миналата година. Справка за цените и търговците ще може да прави 
всеки, който пожелае. Засега в борсовата търговия като продавачи ще участват НЕК, АЕЦ "Козлодуй" и държавната ТЕЦ 
"Марица-изток" 2. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Танева: Имаме 99% усвояемост на евросредства през 2015-а 
"България изпраща стария програмен период с едни много добри резултати от гледна точка на усвояемостта на 
евросредствата, предоставени за седем годишния период. През 2015 година имаме 99% усвояемост, а за целия период – 
94,5%, което е един изключително добър показател". Това заяви земеделският министър Десислава Танева в ефира на 
Bloomberg. 
Въпреки че 2015 година е била изключително напрегната, добрите резултати се дължат на ежедневния контрол и анализ 
за това как върви процесът по отношение на изпълнение на действащи договори, прогнози за това какво ще стане, както 
и ежедневна комуникация с кметовете на общините, стана ясно от думите й. „Това ни даде възможност да вземем 
извънредни решения, които ни дадоха този добър резултат и в крайна сметка зад тази цифра стои това, че средства не бяха 
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загубени, а бяха предоставени за подобряване конкурентоспособността на земеделските стопанства", отбеляза министър 
Танева. 
 „През 2015 година ние отворихме извънреден прием по стара мярка за подобряване условията на живот в селските 
райони. 2015 година за нас беше успешна, защото това беше годината, в която МЗХ написа на ново две програми – за 
развитие на селските райони и за развитие на морското дело и рибарство. И двете програми бяха одобрени. Първата 
стартира, а на другата това й предстои", припомни тя. „Благодарение на всичко, което анализирахме, установихме и 
постигнахме, сме си направили и съответните изводи за грешки, за намиране на по-добри решения, които ще приложим в 
новия програмен период", каза още тя. „Изобщо в цялата политика, която провеждаме се стараем да бъдем максимални 
отворени и публични, за да може и бизнеса да планира своята дейност по отношение на инвестициите, които му 
предстоят", допълни Десислава Танева. 
 
√ Рестарт до седмици на "Южен поток" 
Работата по проекта ще бъде възстановена в близките седмици 
Москва връща проекта "Южен поток". За това се похвалил самият премиер Бойко Борисов в най-близкото си обкръжение, 
научи "Стандарт". В края на миналата седмица министър-председателят бил толкова щастлив от възстановяването на 
проекта, че радостно потрил ръце и възкликнал: "Сега ще видят всички те дали Ердоган е добър, а Бойко - лош!" 
Според експерти, работата по газопровода "Южен поток" ще бъде подновена до няколко седмици. 
Два международни фактора тласкат Москва към възстановяването на проекта "Южен поток". Първият от тях е рязкото 
влошаване на руско-турските отношения през 2015 г. Първо Анкара цяла година лази по нервите на Москва с опити да 
извие ръцете на "Газпром" с по-високи отстъпки за доставките на газ за Турция - нещо, което руснаците никога и на никого 
не са позволявали. Второ, Анкара буквално си направи сепуко, като свали Су-24 на чужда територия. 
Вторият фактор е буксуването на голямата надежда на Москва - проектът "Силата на Сибир". В последния работен ден на 
миналата година "Газпром" отмени търг за строителството на 800 км от газопровода, който трябва да доставя годишно по 
38 млрд. куб. м газ на Китай. Рецесията на китайската икономика и мрачните перспективи пред нея засега ще отложат 
реализацията на "Силата на Сибир". 
На този фон Европа си остава единственият сериозен потребител и изряден платец на природния газ за Москва. Затова и 
реанимацията на проекта "Южен поток" е навременна и икономически целесъобразна. Самите тръби за изграждането на 
подводния участък от проекта все още си стоят на пристанищата Варна и Бургас, като руснаците плащат редовно за 
заеманите складови площи, обясниха и от двата ни черноморски порта. 
Реанимираният проект "Южен поток" ще бъде съобразен с условията на Третия либерализационен пакет, твърдят 
запознати. Проектът напълно се вписва в идеята за изграждане на газовия разпределителен център "Балкан" край Варна, 
подкрепен от Брюксел проект, който без руския газ просто би бил абсолютно немислим. Така че с малко забавяне и може 
би малки изменения газопроводът "Южен поток" ще се реализира. 
 
investor.bg 
 
√ Започва прием на заявления за преструктуриране на лозя 
Планираният бюджет за финансовата 2016 г. е 19,3 млн. лева 
От 11 януари започва прием на заявления за финансова помощ по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от 
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Документи се подават до 26 януари 2016 
г. в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие”, съобщи Фондът. 
Mярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на  
техниките за управление на лозята. 
Могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско 
стопанство и получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното. 
Планираният бюджет за финансовата 2016 година е 19,3 млн. лева. 
Националната лозаро-винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 г. Тя се финансира 
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на 
българските лозари. 
 
√ НАП излиза с указания за данък „уикенд” до края на януари 
10-годишната погасителна давност ще се прилага автоматично 
До края на януари Националната агенция за приходите ще излезе с указания за това как ще се прилага т. нар. данък 
"уикенд", съобщи Росен Иванов, директор на дирекция в приходната агенция. 
Този т. нар. данък предвижда частично възстановяване на ДДС на фирмите, в които автомобили и недвижима собственост 
се ползват и за лични нужди. За първи път новият ред ще се приложи в декларациите по ДДС за януари, които се подават 
до 15 февруари. 
Изискването за подаване на специални декларации за използване на фирмени активи за лични цели отпадна при 
гласуването на промените в Закона за ДДС, но остана възможността НАП да изиска корекция на ползван данъчен кредит, 
ако стоката или услугата не се използват за извършване на облагаеми доставки. В проекта за промени в правилника за ДДС 
бе предвидено личното ползване да се обявява с месечните справки-декларации по ДДС. Той все още не е одобрен и не е 
сигурно дали това ще остане. Засега намеренията на НАП са да уреди този въпрос с указание, а не в правилника. 
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Възловият въпрос е по кой критерий да се изчислява степента, в която стоките са използвани за лични цели. От НАП 
признават, че това е въпрос на правна сигурност. Те са изпратили запитване на приходните агенции в останалите страни от 
ЕС за това как те третират придобити коли и други фирмени активи с приспаднат ДДС, ако са били използвани и за 
фирмени, и за лични нужди. До края на месеца НАП ще излезе с указания за счетоводното отчитане на данъка и премери 
за определяне на дела на личното ползване. 
Механизмът за облагане с ДДС на личната употреба на корпоративни активи съществува в целия ЕС и от 15 години и у нас 
не се признава данъчен кредит, ако активът не се използва за извършване на облагаеми доставки, обясниха Росен Иванов 
и говорителят на НАП Росен Бъчваров. Това се прави, за да могат фирмите да бъдат сигурни, че при ревизия инспекторите 
няма да оспорят начина, по който те са избрали да отчетат дела на личното ползване, например, ако говорим за леки 
автомобили - на база изминати километри или на база времетраене, поясни Иванов, който е шеф на дирекция „Данъчно-
осигурителна методология” в НАП.  
Финансовият министър Владислав Горанов също коментира в интервю за Bulgaria ON AIR въвеждането на данък „уикенд“. 
Според него това не е нов налог. При събирането му ще се разчита на добросъвестността на данъчно задължените лица, 
уточни министърът. Те ще посочат кои активи ползват за лични нужди. 
Иванов обясни също автоматичното прилагане на 10-годишната погасителна давност. Това е един от новите моменти в 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Досега погасяването на правото на кредитора да изисква принудително 
изпълнение става, след като длъжникът изрично заяви волята си, сега НАП служебно ще отписва тези дългове. Но 
практиката показва, че длъжниците рядко са отправяли такова искане към НАП. Част от лицата, засегнати от промяната, 
отдавна не съществуват или нямат имущество, към което да се насочи принудителното изпълнение, обясни Иванов. Това 
не означава опрощаване на задълженията, а само, че държавата няма да ги събира принудително. 
Промените в ДОПК освен това предвидиха отпадане на поканите в хода на принудителното изпълнение срещу длъжник. 
Поредността на погасяване на местните данъци и такси се изравнява с тази за останалите данъци и осигуровки, като първо 
може да се погаси най-старото задължение. 
Сред другите нови моменти в тазгодишната данъчна кампания е възможността и едноличните търговци да подават 
отчетите си в НСИ с ПИК, издаден от НАП, както и данъчното облекчение за родители с деца. Не е ясно колко от тях са в 
чужбина, признават от агенцията. 
Около 1 милион родители на деца до 18 години имат право да намалят данъка си, съобщиха от НАП. Хората, работещи на 
трудов договор, можеха да изберат да ползват облекчението чрез работодателите си, които да го отразят при 
изчисляването на декемврийските заплати. Само единият родител може да се възползва от облекчението. Тези, които не 
са подали декларация пред работодателя си в срока до 31 декември, трябва да подадат декларация, дори ако работят 
само на трудов договор. Около 200 000 от тях вече са уведомени с писма. Срокът изтича заедно с годишната данъчна 
декларация, която тази година се подава до 3 май. 
Родителите имат право да приспаднат данъчната си основа с 200 лева, ако имат едно дете, с 400 лева за две деца и 600 
лева за три и повече деца. Това означава, че родител с едно дете ще спести 20 лева годишно. Ако детето е с увреждания, 
данъчната основа се намалява с 2 хиляди лева. 
 
√ Министерството на туризма ще промотира пред бизнеса перспективни атракции 
Нямаме интерес от обтегнатите отношения между съседски страни, смята министърът на туризма Николина 
Ангелкова 
Перспективните туристически атракции ще бъдат промотирани от Министерството на туризма  пред представители на 
бизнеса, съобщи ресорният министър Николина Ангелкова, цитирана от БТА. 
Повече от 3,3 хил. са вече обектите, включени в Регистъра на туристическите атракции. Нови предложения за включване 
продължават да постъпват, уточни още министърът на туризма. 
След анализ Министерството ще представи пред представителите на бизнеса онези атракции, които имат най-сериозен 
потенциал за инвестиции и интерес от страна на туристите. 
"Бизнесът трябва да знае кои са интересните обекти в общините в това отношение", допълни Ангелкова. 
На въпрос за отношенията между Русия и Турция и тяхното отражение на българския туристически пазар министърът на 
туризма посочи, че отношенията между двете страни са важни за нас и "България няма интерес нашите съседи да са в 
обтегнати отношения". 
Министърът на туризма е гост на честванията в Казанлък, посветени на 138-годишнината от Освобождението на града от 
турско робство. 
 
√ Ирина Бокова е най-силният източноевропейски кандидат за генерален секретар на ООН 
Американското издание Diplomatic Courier оценява лидерските качества на кандидатите 
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова изглежда най-силният източноевропейски кандидат за поста на 
генерален секретар на ООН, посочва американското издание Diplomatic Courier. 
Изданието прави извода след оценка на споменаваните източноевропейски кандидати за поста. 
Общата оценка на Ирина Бокова след оценяване по всички тези критерии е 4,5 при максимално възможна оценка 5. Бокова 
получава максимална оценка 5 по критериите: доказани лидерски качества, управленчески способности, богат опит в 
областта на международните отношения, дипломатически и комуникационни умения, опит в ООН, езикови умения и 
разбиране на мултикултурните въпроси. 
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Тя има оценка 4 по критериите репутация в областта на дипломацията, пол, приемливост за петте постоянни членове на 
Съвета за сигурност, вероятност да получи регионална подкрепа. Най-ниската оценка, която тя получава, е 3 по критерия 
за вероятност да получи вътрешна подкрепа. 
Останалите представители на Източна Европа, за които се говори, че могат да се кандидатират за поста на генерален 
секретар на ООН, са вицепрезидентът на Европейската комисия и еврокомисар по бюджетните въпроси Кристалина 
Георгиева, бившият сръбски външен министър Вук Йеремич, бившият македонски външен министър Сърджан Керим, 
специалният представител и ръководител на мисията на ООН в Афганистан Ян Кубиш от Словакия, който е и бивш външен 
министър, неговият приемник като външен министър на Словакия Мирослав Лайчак, Игор Лукшич, който е бивш премиер 
и настоящ външен министър на Черна гора, хърватският вицепремиер и външен министър Весна Пушич и бившият 
президент на Словения Данило Тюрк, припомня американското издание. 
Досега обаче никой не е направил анализ на тези вероятни кандидати, взимайки предвид такива критерии като 
индивидуални качества или това дали те са подходящи за ролята. Тъй като Източна Европа никога не е излъчвала свой 
представител на най-висшия пост в ООН, а се предполага, че постът се заема на ротационен принцип сред регионите, сега 
на тази част на света й се полага възможността да получи тази престижна роля. Освен това нарастват призивите за жена 
генерален секретар. 
Като обобщение изданието посочва, че след Бокова най-висока оценка според гореспоменатите критерии получава Тюрк 
(4), следван от Керим (3,8), Лайчак (3,6), Кубиш (3,4), Пушич (3,3), Лукшич (3), Георгиева (2,9) и Йеремич (2,8). 
Георгиева получава максимално 5 по критерия за управленчески способности. По критерия за опита в ООН и за репутация 
в областта на дипломацията тя получава 1. По критерия за пол и доказани лидерски качества тя получава 4, по критериите 
за езикови способности, широк опит в областта на международните отношения, дипломатически и комуникационни 
познания, вероятност да получи регионална и вътрешна подкрепа и разбиране на мултикултурните въпроси тя получава 3. 
По критерия за приемливост за петте постоянни членове на съвета за сигурност на ООН тя получава 2. 
"Дипломатик куриър" припомня, че потенциалните кандидати ще преминат през подробна проверка от страна на страните 
членки на Съвета за сигурност на ООН, а на някои ще им се наложи да преодоляват и регионални и международни 
политически препятствия. Кандидатите ще бъдат изслушани от Общото събрание на ООН. Там всеки от тях ще има 
възможността да представи визията си за организацията и за глобалните предизвикателства, нуждаещи се от спешни 
действия. 
Новопоявили се заплахи като нарастващата терористична заплаха и задълбочаващата се междурелигиозна нетолератност 
вече са признати като дестабилизиращи света проблеми редом с проблемите, свързани с бедността, климатичните 
промени, неравнопоставеността и закъснялата институционална реформа на самата ООН. 
 
√ Между 50 и 60 хил. души напускат България всяка година в търсене на работа 
Годишно българите, работещи в чужбина, изпращат на своите роднини над 1,7 млрд. лева  
Всяка година между 50 и 60 хиляди души напускат България в търсене на работа в чужбина. Тези данни за трудовата 
емиграция изнесоха синдикатите, цитирани от "Нова телевизия" . Според коментарите това сериозно затруднява пазара 
на труда у нас. 
2,5 милиона българи в трудоспособна възраст са зад граница. Годишно тези хора изпращат в страната над 1,7 милиарда 
лева. Това пък е причина за поредния български абсурд - най-големият инвеститор на България са... българите. 
Така голяма част от българските безработните разчитат на парите от свои близки в чужбина. И вместо да отидат в бюрото 
по труда, те предпочитат да си останат у дома. 
В шивашки цех в Търговище заплатата е над 600 лв. за 8 часов работен ден, при осигурен транспорт и ваучери за храна. 
Служителите могат дори да се възползват от услугите на масажистка, зъболекар или фризьор, ако имат нужда. 
Там работят над 350 души, някои от тях над 20 години. Има и свободни места и пусната обява за работа. Желаещи за 
работното място обаче са само двама души. А в областта безработните са над 8 200 според официалните данни. 
 
√ Родителите ще ползват облекчения и за деца, навършили пълнолетие през 2015 г. 
Около 200 хил. души имат право на данъчно облекчение за деца, сочат анализите на НАП 
Родителите на деца под 18 години ще могат да ползват облекчения през новата данъчна кампания. Облекчения ще могат 
да бъдат ползвани и за децата, навършили пълнолетие през 2015 година. 
Това обясни в ефира на БНТ говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. Той припомни, че за да 
бъде ползвана отстъпката от данъчната основа, трябва да бъде подадена декларация от единия родител. 
С промените родителите ще получат 20 лева за първо дете, 40 лева - за две деца, и 60 лева за три и повече деца. 
Облекчения ще получават и родителите на деца с над 50% увреждания - 200 лева за дете. 
Данъчни облекчения обаче не се полагат на приемни родители, допълни още Росен Бъчваров. 
Според оценката на НАП към 200 хил. души, работещи по трудов договор, имат право на данъчното облекчение. По 
статистика към 1 млн. са родителите с непълнолетни деца у нас, но в тази бройка влизат и двамата родители, посочи още 
Бъчваров. 
Бъчваров коментира и данък "уикенд". "За последните 20 години се разви един национален спорт за двойнствено ползване 
на активи, които са предназначени за служебна употреба", допълни говорителят на данъчната служба. 
Фокусът сега ще бъде върху имоти и превозни средства, които се ползват неправомерно, като например жилища, обявени 
като офиси и т.н. 90% от продажбите на нови автомобили у нас са през фирми, регистрирани по ДДС, тоест с ползван 
данъчен кредит. 
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Росен Бъчваров посочи още, че в първата седмица на годината са подадени към 2 хил. данъчни декларации от физически 
лица. Повече от половината от тях са подадени онлайн. "Далеч по-лесно е декларирането онлайн", смята още говорителят 
на НАП. За целта е нужен Персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от данъчните служби. 
 
epicenter.bg 
 
√ Владислав Горанов отново вади темата с 2% допълнителен данък на общините 
Има предпоставки за по-висок от планирания ръст 
 „Неслучайно се говори за реформи, а те са именно това – по-ефективно управление на ресурсите, които имаме”, 
коментира финансовият министър 
Финансовият министър Владислав Горанов обяви, че ще изчака конструирането на новия УС на Националното сдружение 
на общините в Република България (НСОРБ) и при първата си среща с тях ще повдигне въпроса за възможността общините 
да събират до 2% допълнителен данък върху доходите на физическите лица. Това съобщиха от финансовото министерство. 
Ако ведомството получи подкрепа, идеята отново ще бъде предложена за дебат, който беше прекратен през миналата 
година заради местните избори. 
Финансовият министър изрази отново своето убеждение, че приходната база, с която работят общините, и събираемостта, 
която постигат при това ниво на ставки, които имат в системата за местни данъци и такси, са недостатъчни, за да могат да 
създават нормална среда за живот. „Ако общините имат желанието да разпределят по-голям ресурс и да провеждат 
наистина икономическа политика, това предложение е една от опциите, ако не я желаят, няма да я наложим силово," заяви 
министърът. 
 „До няколко дни ще публикуваме за обществено обсъждане проекта на МФ за промени в Закона за публичните финанси, 
свързани с въвеждането на нов механизъм за финансово оздравяване на общините" - това каза министърът на финансите 
Владислав Горанов в първото си интервю за новата 2016 г., излъчено в телевизия Bg ON AIR и Bloomberg TV. 
Това е механизъм за ранно предупреждение, че финансите на дадена община не са в добро състояние и чрез него местната 
общественост ще бъде информирана за проблемите. В Закона ще се предложат разпоредби за хода на търсене и взимане 
на решения за финансовото оздравяване на общините, както и за ролята на държавата и финансовия министър в процеса. 
Проектът ще бъде обсъден с Националното сдружение на общините (НСОРБ), със Съвета по децентрализация на 
държавното управление и със заинтересованите страни, анонсира финансовият министър. 
Има предпоставки за по-висок от планирания растеж. Това коментира финансовият министър по повод думите на 
премиера Бойко Борисов, че очаква ръст на икономиката от 4,5% в България през 2016 г.  
"Предпоставки за такъв растеж, какъвто се коментира, има. Трябва да си свършим добре работата", смята Горанов. „Дали 
ще успеем да достигнем това, което се прогнозира като оптимистична прогноза, зависи само от нас”, допълни финансист 
номер 1. 
През тази година съм си поставил за цел да поработим малко повече върху ефективността на разходите, коментира още 
министър Горанов. „Неслучайно се говори за реформи, а те са именно това – по-ефективно управление на ресурсите, които 
имаме”, поясни той. 
Във връзка с отчетените 2,8 млрд. лв. повече приходи в хазната за миналата година, той заяви, че добрата събираемост е 
предпоставка за намаляване на дефицита и подобряване на фискалната позиция. 
„Предпочитам да правим консервативни и устойчиви прогнози, които да ни дават възможност да не сме изненадани в 
негативен план. Темпът на инвестиции по линия на европейските фондове и на частния сектор може да се запази и през 
новата година”, каза още финансовият министър. 
 


