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Вестник 24 часа 
 
 
√ Стив Ханке: Българските банки са в много по-добро състояние от времето преди кризата с КТБ 
Българските банки са в много по-добро състояние от времето преди кризата с Корпоративна търговска банка /КТБ/, заяви 
в интервю за "Хоризонт" американският икономист проф. Стив Ханке, известен като баща на валутния борд у нас. Ханке 
обърна внимание на стегнатото кредитиране в България и прогнозира последваща консолидация на банките: 
Сега обаче вече в България има по-сериозен надзор над банките, но заради това те станаха още по-внимателни с 
отпускането на кредити и с обезпечаването им. Ако погледнете кредитирането в България след кризата с КТБ, то се свива, 
то не нараства. Сега да се вземе кредит в България е много трудно и всичко това е заради КТБ. Това е лошата новина. 
Добрата новина обаче е, че банковата система става по-силна. Аз направих някои изчисления за състоянието на 
системата и ми прави впечатление, че банките в момента са в по-добро здравословно състояние. 
Кризата в Гърция е много по-тежка, отколкото повечето хора очакват, коментира още проф. Стив Ханке. По думите му, за 
България може да има и позитивен ефект: 
Мисля, че ефектът от кризата в Гърция върху България е смесен. От една страна, много инвеститори обмислят варианта 
да се преместят в България, защото ситуацията там е много по-добра от тази в Гърция. България е по-сигурно и 
следователно по-атрактивно място за правене на бизнес в момента. По-точно казано, от инвеститорска гледна точка, ако 
бизнесът трябва да се запази на Балканите, вероятно предприемачите ще си кажат: "Нещата в Гърция са толкова зле, че е 
по-добре да отидем в България". Това е позитивният ефект. И да не забравяме, че за българите стана много по-евтино да 
почиват в Гърция. 
Но към всичко това трябва да прибавим и бежанската криза. Това е огромен негативен фактор за икономиката на всички 
балкански страни. 
Поскъпването на долара е най-важното икономическо събитие през 2015 г., според американския икономист: 
Най-важното икономическо и финансово събитие за тази година беше движението на валутните курсове за двойката 
долар - евро. Доларът поскъпна спрямо еврото, което от своя страна провокира намаляването на цените на суровините. 
Те, както знаете, са обвързани с долара. Поевтиняването на горивата също е свързано с цената на долара. Ето защо бих 
определи поскъпването на долара спрямо еврото като най-важното икономическо събитие. 
Най-сериозните проблеми са в икономиките на Бразилия и Русия, а най-важните събития за 2015-та - кризата в Гърция, 
поевтиняващият петрол и програмата за количествени улеснения на Европейската централна банка. Това каза за 
„Хоризонт“ в предаването „Събота 150“ известният германски икономист и ръководител на престижния мюнхенски 
институт IFO проф. Ханс - Вернер Зин. Според него кризата в Гърция не е преодоляна: 
Ние имаме трети спасителен пакет или отново даване на пари на Гърция, което може да е решение на проблема в този 
момента, но не и в дългосрочен план. Това решение няма да направи гръцката икономика по-конкурентоспособна. 
Заплатите в Гърция са около 13 - 14 евро на час. В България те са по три - четири евро на час. Как е възможно държава 
като Гърция да има конкурентна икономика с такива заплати? Аз не виждам начин. Затова казвам, че кризата в Гърция 
изобщо не е преодоляна. В момента сме я замели под килима, защото на преден план е проблемът с бежанците. 
Относно проблема с бежанците и ефектът му върху икономическата и финансова обстановка, проф. Зин коментира: 
В краткосрочен план това е просто един геополитически хаотичен процес, в който едни хора идват без да бъдат 
регистрирани. Идва зима, а те не могат да намерят подслон, което е истинска хуманитарна криза. Това е единият ефект. 
Следващият е, че някои от страните търсят заемни пари, за да се справят, дори само за да осигурят подслон за бежанците 
или да им помогнат да се устроят. На всичко това може да се гледа и като на икономически стимул, който ще доведе до 
растеж в краткосрочен план. Но не и в дългосрочен план, защото говорим за дълг, който трябва да бъде плащан. Всички 
знаят, че когато правиш краткосрочни стимули за развитие, те ще имат негативен ефект след извество време. И тук идва 
въпросът за ефекта в дългосрочен план. Преди да отговорим на него, трябва да се запитаме дали тези хора ще успеят да 
се интегрират, дали ще могат да научат езика на страните, в които са намерили убежище и то писмено и говоримо, за да 
могат наистина да се интегрират. 
На въпрос възможно ли е световната икономика да се върне към рецесия, германския икономист заяви: 
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Всичко е възможно, дори и супер икономически растеж. Нали знаете, в този свят всичко е възмножно, но някои сценарий 
са по-вероятно от други. Икономиката се развива с темпове, които са характерни за последното десетилетие. Аз не 
виждам нищо, което да ни кара да бъдем прекомерни оптимисти, но и нищо чак толкова смущаващо. 
И двамата експерти са категорични, че догодина световната икономика ще се развива без особени турболенции. 
 
√ Цените на горивата паднаха под 2 лева 
Цените на масовите горива във всички вериги бензиностанции паднаха под 2 лева. Литър бензин А-95 вече се продава за 
1 лев и 97 стотинки, а дизелът - струва 1 лев и 98 стотинки. 
Поевтиняването с около 6-7 стотинки идва на фона на срива на цените на петрола на световните борси, които достигнаха 
най-ниските нива от 11 години насам, пише в. „Сега“. 
 
√ Русия възобнови износа на зърно за Турция 
Руски компании, износителки на зърно са възобновили подписването на нови договори със свои турски клиенти, след 
известно прекъсване в края на ноември и началото на декември, съобщи Reuters, като се позова на информация от 
търговци. 
Прекъсването на търговските преговори е било за кратко поради опасението, че Москва или Анкара могат да въведат 
ограничения за двустранната търговия заради влошаването на отношенията им след свалянето на руския самолет от 
турските ВВС. 
Сега обаче тези опасения са се разсеяли и вече има сключени нови договори за износ на руско жито в Турция, които вече 
се изпълняват. Това е потвърдил и шефът на руската агенция за анализ на пазарите на селскостопански стоки Андрей 
Сизов. 
Руското жито се купува основно от мелничари в Турция, а сега неговата цена е много изгодна заради поевтиняването на 
руската рубла, коментират експерти. 
 
√ ОПЕК: Цената на петрола ще скочи до 70 долара за барел през 2020 г. 
Страните износителки на петрол от ОПЕК прогнозират, че цената на петрола ще скочи, като в същото време се очаква 
организацията да намали производството си в следващите години, съобщава “Marketwatch”, цитиран от БГНЕС. Докладът 
идва, след като световните цени на петрола през тази седмица паднаха до нива, невиждани от 2004 г. насам на фона на 
растящото свръхпредлагане. 
В своя годишен „World Oil Outlook” ОПЕК прави прогноза, че цените на петрола ще достигнат 70 долара за барел през 
2020 г. и 95 долара за барел през 2040 г. За сравнение цената в понеделник беше 30,74 долара за барел. Сортът "Брент" 
падна до 36,35 долара за барел в понеделник, което е най-ниското ниво от 5 юли 2004 г. 
„Необходимо е да развиваме производството в по-скъпи райони, което ще вдигне цените”, се посочва още в доклада на 
организацията. Освен северноамериканската конкуренция, ОПЕК е изправена пред подновяването на иранското 
производство след вдигането на санкциите следващата година. 
Въпреки това, по-рано този месец организацията реши да продължи да изпомпва черното злато на същите нива. В 
доклада обаче става ясно, че групата може да наложи промяна в подхода. ОПЕК прогнозира да намали собственото си 
производство до 30, 6 млн. барела дневно до 2019 г. Това е повече от един милион барела на ден по-малко от 
производството от 31,7 милиона барела на ден през ноември, най-високото за последните три години. 
Според доклада на ОПЕК доставките на петрол от САЩ и Канада ще достигнат 19,8 милиона барела на ден до 2020 г., 
което представлява увеличение от 2,5 милиона барела на ден в сравнение с 2014 г. 
 
√ Горанов обеща да изпрати 2015 г. с дефицит под 3% 
Дефицитът за тази година ще бъде 2,5 - 2,6%, а не заложените в бюджета 3, 3%. Това обяви финансовият министър 
Владислав Горанов на заключителна пресконференция заедно с шефовете на двете приходни агенции- Бойко Атанасов и 
Ваньо Танов. “Вече се доближаваме до почти ръст на БВП от 3% за 2015 г., което е психологическа граница”, подчерта 
Горанов. 
Освен предвидимостта и връщането на икономиката към нормалността, като постижения на екипа си министърът отчете 
успешното пласиране на троен транш облигации, овладяната криза с КТБ и изплащането на всички гарантирани депозити 
в нея, създаването на фонд на фондовете и участието ни в плана “Юнкер” със 100 млн. евро. 
Горанов оцени като успешно осигуряването на мостово финансиране за подпомагане на ПИБ и специално подчерта, че 
банката вече е изплатила по-голямата част от получения заем. 
За 2016 г. той обеща да внесе нови предложения за реформи в МВР и добави, че идната седмица започват разговори с 
МВР министъра Румяна Бъчварова за това какви да са те. Министърът ще иска и законово въвеждане на механизъм за 
финансово оздравяване на проблемни общини. Той ще промотира и централизираното електронно възлагане на 
обществени поръчки, което ще свие цените на стоките с 10-15%. 
Горанов благодари на НАП и митниците за наложилата се практика на ежеседмични срещи, която повишила 
ефективността на борбата с контрабандата, избягване плащането на данъци и сивата икономика. 
1,6 млрд. лв. повече в сравнение с 2014 г. е събрала НАП, отчете изпълнителният ѝ директор Бойко Атанасов. Той 
подчерта, че вече има над 80% събираемост на новите дългове в срок. “Такива резултати не помня от 20 г., откакто съм в 
НАП”, каза Атанасов. Сред останалите успехи на агенцията той посочи ръста на декларираната данъчна основа с над 500 
млн. лв., или над 25%, в сравнение с 2014 г., няколко успешни кампании, нови електронни услуги и по-добро обслужване. 
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“Идеята ни е да сме предсказуеми за лоялните данъкоплатци и непредсказуеми за нелоялните”, каза Атанасов. И 
прогнозира, че 2016 г. ще бъде по-добра от 2015 г. 
12% ръст на приходите от акциз за тази година пък отчете шефът на митниците Ваньо Танов. Според него събраните от 
агенцията приходи ще са най-високи от 7 години насам. Танов специално подчерта, че приходите от акциз са рекордно 
високи - 4,5 млрд. лв., което е с 500 млн. лв. повече от 2014 г.. Като предизвикателство за 2016 г. Танов посочи вдигането 
на приходите от горива. 
Финансовият министър Владислав Горанов, шефът на НАП Бойко Атанасов и на митниците Ваньо Танов отчитат като 
успешна 2015 година. 
 
√ 1 млрд и 600 млн. лв. повече е събрала НАП сравнение с 2014 г. 
1 млрд и 600 млн. лв. повече е събрала НАП сравнение с 2014 г.Това каза изпълнителният директор на НАП Бойко 
Атанасов по време на заключителна пресконференция за 2015 година, предаде Фокус. 
„Имаме над 80% събираемост на нововъзникналия дълг в законно установения срок. Такива резултати не помня от 20 
години, откакто съм в НАП”, посочи Атанасов. По думите му, НАП са създали точни и ясни правила за това как се събират 
дългове без значение от физически, юридически лица, малък, среден или голям бизнес. 
„НАП коренно променили политиката си по събирателните функции. Вдигнахме ръстът на декларираната данъчна основа 
с над 500 млн. лв., което е с над 25% сравнение с 2014 г. по отношение на обслужването-дадохме възможност за 
качествено, добро и бързо обслужване. Направихме кампании, които бяха насочени към данъкоплатците и получихме 
отношение с по-добрата събираемост”, коментира Атанасов. 
Той бе категоричен, че идеята на НАП е да бъдат предсказуеми за лоялните данъкоплатци и непредсказуеми към 
нелоялните данъкоплатци. „Имаме визия как да се развиваме дългосрочно. Резултатите, които постигаме са причинно-
следствена връзка от работата с Прокуратурата, Агенция „Митници”, министерство на финансите и МВР. Имам 
увереността, че 2016 г. ще бъде по-добра от 2015 г.”, каза още изпълнителният директор на НАП. 
 
√ Горанов: Оценявам изминалата година като година на връщане към предвидимостта в икономиката 
През месец април в началото промотирахме създаването на система за електронно възлагане на обществени поръчки. 
Това каза министърът на финансите Владислав Горанов по време на пресконференция за отчитане на свършеното от 
министерството през 2015 г., предаде Фокус 
„На днешното заседание на правителството се прие и промяна в регламента, по който функционира централното звено 
за обществени поръчки, като увеличихме обхвата на стоки и услуги, които ще се предоставят централно. Очакванията са с 
около 10 – 15 % да се намалят разходите за групите стоки, които ще се поставят през този инструмент”, заяви Горанов. 
Той отбеляза, че друга важна тема за МФ е създаването на Фонда на фондовете. 
„Той ще управлява един значителен ресурс от финансови инструменти. Ситуирането му е в много напреднал етап, като в 
момента текат процедури в окомплектоването на експертния състав”, посочи министърът на финансите. 
Горанов подчерта, че в следващите дни предстоят подписвания с отделните управителни органи на Оперативните 
програми. 
Сред останалите решения, които министерството е взело през годината Горанов изтъкна 100-те млн. евро за участието на 
България със собствен ресурс за инициативи от плана Юнкер - нещо, върху което според него страната трябва да 
продължи да работим като вътрешен резерв за допълнителна инвестиция. „Благодаря на Агенция „Митници” и НАП. 
Установихме традиционни ежеседмични срещи, свързани с взаимодействието на институциите, за да можем по 
ефективен начин да се борим с контрабандата, избягването на плащането на данъци и сивата икономика като цяло”, 
подчерта Горанов. 
"Дългът не е самоцел на нито една политика, МФ винаги е настоявало за консервативен бюджет с минимален дефицит", 
каза още Горанов. 
„Дългът не е самоцел на нито една политика. МФ винаги е настоявало за консервативен бюджет с минимален дефицит, 
за да не се налага да водим дебатът за дълга. Това, което постигнахме смятам, че е добро решение е че структурирахме 
инструмент, който за целия мандат да дава възможност предвидимо и без тази тема да се превръща в основа за 
политиканстване един инструмент за финансиране на българския бюджет, който би могъл да се ползва от следващи 
правителства като една много добра практика за осигуряване на публичните финанси”, каза Владислав Горанов. По 
думите му, по убедителен начин е пласирана успешна емисия на международните пазари. „За пръв път Република 
България успя да пласира 20 - годишен инструмент, което досега не се е случвало. Успяхме да се възползваме успешно от 
добрата конюнктура на международните финансови пазари през 2015 г., но и доверието, което тези пазари имат към 
сегашното управление. Пласирахме троен транш облигации”, добави той.ю 
Оценявам изминалата година като година на връщане към предвидимостта в икономиката – нещо, което се вижда и през 
макроикономическите показатели, защото за радост се наблюдава възстановяване на потребителското доверие и 
увеличаване на вътрешното потребление, каза още Горанов. По думите на министъра, това е нещо много трудно да бъде 
реализирано със специални административни мерки, а може да бъде постигнато само с добра работа на цялото 
правителство за връщане на доверието в управлението и за възстановяване на спокойствието в икономически субекти, 
така че те да са сигурни в своето бъдеще. „Човек харчи не толкова колкото харчи, днес, а колкото очаква да изкара утре. В 
политическия контекст връщането на предвидимостта е една добра предпоставка за развитието през следващите 
няколко години и това се вижда по икономическите показатели за растежа на БВП", посочи министър Горанов. " От 
оценки за ръст от 0,8-0,6 на сто в есента на 2014 година се доближаваме до почти 3% ръст по последни оценки за 2015 
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година. Ако успеем да преминем психологическата граница от 3% в икономиката ще задействат механизми, които ще 
дадат възможност да надминем неблагоприятните тенденции за нисък растеж в последните години", заяви още той. 
 
√ Минималната заплата става 420 лева от догодина 
От 1 януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата ще бъде 420 лв. Новият размер на възнаграждението 
беше одобрен от правителството на последното му заседание за годината. 
С увеличението ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на 
наетите на минимална работна заплата и техните семейства. 
С промяната в размера на минималната заплата се очаква да се намали обхватът „работещи бедни“ и да се генерират по-
оживени стопански процеси по линия на вътрешното потребление.  
Минималната часова работна заплата става 2,50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна 
работна седмица. 
 
Вестник Труд 
 
√ Все повече руски туристи търсят България след спирането на полетите до Египет 
След спирането на полетите до Египет търсенията за посещения в България са нараснали, съобщи ТАСС, като цитира 
Асоциацията на руските туроператори (АТОР). 
Експертите на асоциацията са отчели, че през ноември лидери в търсенията за оферти са били Тайланд, Индия и 
Виетнам. 
За ноември 2015 г. е отчетена положителна динамика в търсенията на почивки само в 13 от страните в Топ 30 - Тайланд, 
Индия, Виетнам, Обединените арабски емирства, Шри Ланка, Израел, Мексико, България, Андора, Абхазия, Австрия, 
Китай и Йордания, отбелязва асоциацията на туроператорите. 
В сравнение с октомври от първата десетка на търсенията на руските туристи е отпаднал Кипър. Неговото място е било 
заето от Шри Ланка. България не е в класацията Топ 10. 
Нарастване на броя на руските туристи в България догодина прогнозира и пиар-директорката на туристическата фирма 
"Тез тур" Лариса Аханова, цитирана от интернет агенцията Лента.ру. 
Според нея руските туристи, които не могат да почиват в Египет, ще се насочат предимно към Обединените арабски 
емирства, Кипър, Израел, Тайланд и Шри Ланка. Очаква се и ръст на посещенията в България, Гърция и Кипър, 
прогнозира тя. 
Аханова посочва, че от 1 януари България ще свали цените за визи за руски граждани от 35 на 10 евро. Освен това 
страната ни не планира да въвежда система за биометрични данни, и предлага множество варианти за почивка - 
балнеология, екскурзионни програми, религиозен туризъм, винарски туризъм и гастрономически туризъм. 
Помага и фактът, че българските хотели също работят на системата "ол инклузив", подчертава тя. 
 
√ Каква е доходността при бизнес имотите 
Заради настъпилото през последните 1-2 години спадане на лихвите по депозитите, които напоследък достигнаха до 
нива от 1,00-1,8% годишна лихва, всички спестители обръщат поглед към други начини за спасяване на парите си. 
Неведнъж в последно време е писано за имотите като най-близката до депозитите алтернатива за убежище на 
свободните пари в българските условия. 
Но почти всички изследвания и прогнози разглеждат жилищните имоти като удобен начин за влагане на средства. 
Максималният годишен доход от отдаване под наем на апартамент, купен при сегашните условия, е 5,5-6%, като таванът 
се отнася само до луксозни жилищни имоти, изградени по последните изисквания, и то в големите градове. 
Освен жилищните имоти обаче на пазара има и много видове бизнес имоти, които се оказва, че носят още по-висока 
доходност. Особеното тук е, че става въпрос за активи, които далеч не всеки спестител може да си позволи. Купуване или 
изграждане например на офис сграда или мол е трудно начинание. Но каква е все пак доходността, ако имате дял или 
участие в такъв актив? 
Офис площите са със стабилни цени 
Според консултантската компания за бизнес имоти „Фортон“ доходността при офис площите в България през 2015 г. е 
около 8,5%. Тенденцията обаче е към плавен спад, който ще продължи и през 2016 г. и очакванията са евентуални сделки 
по придобиване на такива активи да се сключват с презумпцията за 8% годишна доходност или дори под тези нива. Тези 
стойности се отнасят само за т.нар. клас А активи, т.е. сгради, строени през последните години, които изпълняват всички 
съвременни изисквания за комфорт и енергийна ефективност, имат стабилни наематели с дългогодишни договори и 
имат висока заетост. 
Причините за предстоящия спад на доходността са чисто конюнктурни. Наемният пазар при тези площи е стабилен, 
самите наеми са стабилни с тенденция към леко покачване, защото след началото на кризата строителството на нови 
площи бе ограничено и на пазара няма кой знае какво предлагане. Всичко това окуражава собствениците на такива 
активи да отстояват по-висока цена при евентуална сделка, което ограничава доходността, т.е. инвестицията ще се 
възвърне по-бавно. 
Логистичните сгради носят още повече пари 
При логистичните площи нивата на доходност са по-високи - около 10-11%, като прогнозата е по-скоро тези нива да се 
запазят и занапред. Става въпрос също за съвременни сгради. От „Фортон“ обаче правят уточнението, че това е по-скоро 
преценка, защото няма много пазарни аналози, т.е. на пазара няма сделки. 
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На този пазар също има ограничено предлагане и това дори доведе до лек ръст на наемите. В София например 
договорите за такива площи през последните месеци се сключват на нива от 4 евро на квадратен метър при предишни 
нива от около 3,75 евро. Обемът на търсенето, както и наемните нива вече са такива, че има смисъл от инвестиции в 
складови и логистични проекти за даване под наем, смятат от „Фортон“. Това дава основание да се смята, че на този 
сегмент от пазара предстои раздвижване, наченките на което вече се забелязват. През последните месеци около София 
започна изграждането на няколко такива проекта с обща площ около 30 000 квадратни метра: втория етап на East Ring 
Logistics Park в Нови Хан, трета фаза на „ЗММ Лого център“, Сграда 2 от Universal logistics и Ring Road Logistic Park в 
Кривина. 
Моловете нямат висока доходност 
Най-сложно е положението при търговските центрове. По принцип, ако се сключи сделка за някой от големите проекти, 
калкулациите биха се правили при 9-10% годишна възвръщаемост. Над тези нива вече говорим за сделки с проблемни 
активи - при тях инвеститорите поемат повече риск и съответно компенсират с по-висока доходност. 
През последните 1-2 години пазарът на търговски площи бе леко разтърсен, особено в столицата. На пазара излязоха 
нови 100 000 квадратни метра такива площи, което неминуемо свали наемните нива през 2014 г., макар че през 2015 г. те 
отново се стабилизираха на около 25 евро на квадрат. 
 
√ Танева: 15% подкрепа по европейските програми за плодове и зеленчуци и животновъдство ще има в новия период 
В новия програмен период ще има 15% обвързана подкрепа за секторите плодове и зеленчуци и животновъдство. Това 
каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева в предаването „Факторът Кошлуков” по Канал 3. Танева 
припомни, че при присъединяването в ЕС България е договорила плащане на площ без обвързана подкрепа, без 
продуктово подпомагане. „Факт е, че този начин ощети и направи дебалансирано подпомагането точно за традиционни 
отрасли в българското земеделие, за които имаме много традиции в годините назад, имаме научен потенциал да ги 
развиваме. В първия програмен период 2007-2013 г. липсваше възможност от този европейски пакет да се заделят 
средства за обвързана подкрепа, така е било договорено”, посочи Десислава Танева. 
Тя подчерта, че в новия програмен период е договорена 15% обвързан подкрепа. „От този общ пакет на плащания, които 
са на площ, 15% от този бюджет можеше и България го защити, да се разпредели за производство на плодове и 
зеленчуци. ЕК позволи всяка страна членка да реши дали ще се възползва от тази възможност. Ние решихме да се 
възползваме в максимална степен. Бюджетът се увеличи над 2,5 пъти спрямо бюджета специфично подпомагане за 
последната година, който беше изплатен на сектор плодове и зеленчуци”, коментира Танева. По думите й, чрез тази 
обвързана подкрепа, заедно с Националната преходна помощ, този тип производства ще се подпомогне допълнително с 
близо 230 млн. лева. „Сектор „Животновъдство” вече получи по-високата подкрепа спрямо предходната година”, 
отбеляза Танева и добави, че от 1 до 31 януари производителите на плодове и зеленчуци ще заявят своите фактури, 
които ще докажат продажби на произведена продукция. "Февруари ще обработим данните и ще защитим ставките", 
посочи още Танева. 
 
√ Данък „уикенд“ прицелен в луксозни стоки 
Бизнесът няма да бъде третиран по-строго от досега от страна на Националната агенция за приходите (НАП) с 
въвеждането на новите правила за данък „уикенд“. Проверките на ведомството ще бъдат насочени към по-големи 
активи като коли, яхти и имоти. Това стана ясно от думите на шефа на НАП Бойко Атанасов. 
„Ще търсим реализация в значимите активи като автомобили, недвижими имоти и яхти, които се ползват с двойно 
предназначение и биха донесли най-голям фискален ефект“, каза той. 
С промени в Закона за ДДС се въведе изискване фирмите да начисляват данък за всички стоки и услуги, които се ползват 
не само за служебни, но и за лични нужди. Данъчната основа ще се определя в зависимост от степента на лично 
ползване. Както са написани, разпоредбите се отнасят дори за дребна техника като мобилни телефони и компютри. 
До края на 2016 г. ще бъде готова методиката с принципите, които данъчните ще следват при ревизии на фирмите във 
връзка с прилагането на данък „уикенд“. Правилата ще отговарят на европейските изисквания. „Изпратени са въпроси до 
всички държави в ЕС какви са техните методики“, коментира Атанасов. 
Той припомни, че заради изисквания на Брюксел фирмите трябва да плащат данък за активите, които ползват за лични 
нужди още от 1993 г. С промените в Закона за ДДС се усъвършенства реда, по който става това. За близо 20 години са 
били започнати стотици ревизии, за да се провери дали бизнесът спазва правилата. 
ОЧАКВАНИЯ 
По-нисък дефицит в бюджета 
Дефицитът в бюджета за 2015 г. ще бъде по-нисък от първоначално планираните 3,3% - между 2,5 и 2,6%, съобщи 
финансовият министър Владислав Горанов. По-добрите резултати се дължат на повечето приходи по оперативните 
програми и по-високите данъчни постъпления. 
През 2015 г. приходните агенции са събрали близо 2 млрд. лв. повече спрямо миналата година. Постъпленията, събрани 
от НАП, се увеличават с 1,6 млрд. лв., а от митниците - с 550 млн. лв. „Това е най-високото ниво за последните 10 години“, 
каза шефът на митниците Ваньо Танов. Горанов прогнозира, че икономическият ръст за тази година ще е близо 3%. 
 
√ Според БОРКОР не намаляват инвалидната пенсия 
БОРКОР не предлага намаляване на индивидуално определената инвалидна пенсия, а на социалната пенсия за 
инвалидност като средство за изчисление. Това съобщиха за „Труд“ от ведомството във връзка с публикация на вестника. 
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„Ние предлагаме размерът на социалната инвалидна пенсия да се определя въз основа на единна ставка, а пенсията за 
инвалидност поради общо заболяване и професионално заболяване да се формира на база социалната инвалидна 
пенсия и индивидуален коефициент“, казват от БОРКОР. Тази единна ставка следва да е най-малко в размер на 
минималната работна заплата, а индивидуалният коефициент да се увеличава с всяка година осигурителен стаж. 
Сега лице, което няма осигурителен стаж и е с над 90% инвалидност, получава 138,18 лв. Според предложението за 
промяна това лице би получавало единна ставка, която е минималната работна заплата. БОРКОР предлага 
едновременното получаване на заплата и пенсия, като пенсията да се определя по нов начин. Според техните 
изчисления работещ инвалид с примерна заплата 420 лв. ще има право и на пенсия, определена по нов начин съобразно 
процента от единната ставка от социалната инвалидна пенсия - т.е. 190 лв., или общо 610 лв. 
 
Вестник Сега 
 
√ 210 млн. лв. ще бъдат похарчени за чиновниците за 4 години 
Правителството планира реформа без никаква връзка с бъдещото е-управление 
Вместо разходите за чиновници да намалеят със старта на е-правителството, който е обявен за 2016 г., държавната 
администрация ще струва още най-малко 210.65 млн. лв. до 2020 г. Това става ясно от приетата вчера от правителството 
пътна карта, с която "Сега" разполага. Става дума за план с конкретни мерки, за които са отделени стотици милиони 
левове. Парите ще дойдат както от държавния бюджет, така и от оперативната програма "Добро управление". 
Кабинетът вече взе решение за създаване на Държавна агенция "Електронно управление" и прие стратегия за 
цифровизация до 2020 г., чиито цели бяха именно намаляване на бюрокрацията. Там също ще бъдат хвърлени близо 400 
млн. лв. през следващите четири години. Затова от пътната карта за администрацията се очакваше да планира как точно 
ще протече реформата и как ще спаднат разходите за чиновници, след като множество услуги ще се предоставят по 
електронен път.  
В документа обаче няма нищо подобно. Той прилича на всички предходни, които не само не намалиха бюрокрацията, а я 
увеличиха. От него не става ясно с колко ще бъде намален щатът на чиновниците през следващите четири години. През 
изминалата 2015 г. реално правителството се провали в планираното 10-процентово съкращение заради съпротивата и 
пасивността на много министри. Независимо от изявленията на премиера Бойко Борисов, че ако не бъдат направени 
нужните реформи, няма да се дават допълнително пари за администрацията, освен ако съответният министър не е готов 
с оставката си, Министерският съвет даде пари на всички.  
Единственият намек за някаква реформа в пътната карта е идеята да се създадат 10 централизирани звена за "споделени 
услуги", което вероятно означава достъп до различни архиви и регистри на самите чиновници, за да спрат да изискват 
безброй документи от гражданите. Това ще струва 5 млн. лв. на бюджета. Първите две звена трябва да работят пред 2018 
г.  
Друга предвидена промяна е редуциране на броя на структурите на администрацията в страната. В момента те са 1779, а 
до 2020 г. трябва да бъдат намалени с 356.  
Най-много пари ще се отделят за повишаване на квалификацията на служителите - 80 млн. лв. Тук не се включва сумата, 
която е планирана да се усвои както от бюджета и от еврофондовете за подготовка на българското председателство на 
ЕС. Подготовката вече започна и се предвижда над 1000 чиновници да минат обучение в България и Брюксел.  
Предвижда се и създаване на ново звено в Министерския съвет, което да прави оценка на въздействието на приетите 
нормативни актове. До 2020 г. то ще трябва да прави 20 оценки годишно.  
От 2 на 6 седмици ще бъде увеличен срокът за обществено обсъждане на законопроектите. Както и досега, те ще бъдат 
публикувани в strategy.bg. Целта е до 2018 г. да бъдат получени 100 коментара от граждани, неправителствени 
организациии и специалисти по законопроектите, а две години по-късно те да са 500. В момента техният брой е нула, 
става ясно от плана.  
 
√ Ръстът на икономиката може да надмине 3% 
Някои общини са доведени до фалит, обяви министър Горанов 
Българската икономика опровергава всички песимистични прогнози и е напълно възможно да приключи 2015 г. дори с 
над 3% ръст. Началните разчети на Министерството на финансите бяха за символичен ръст от 0.8%, след критики за 
подценяване МФ се поправи и заложи 2%, но ето че в навечерието на Коледа идват още по-оптимистични очаквания.  
Това стана ясно на заключителната пресконференция на министър Владислав Горанов. В срещата с медиите вчера се 
включиха и шефовете на НАП и агенция "Митници" Бойко Атанасов и Ваньо Танов, които през годината избягваха 
публични изяви.  
"По-високият растеж, който очакваме, е знак за връщане към предвидимостта на икономиката. Потребителското доверие 
се възстановява и показателно за това е вътрешното търсене", коментира Горанов. Той допълни, че ако растежът мине 
психологическата граница от 3%, това на свой ред ще е допълнителен импулс за икономиката. Въпреки това Горанов не 
се нае да прогнозира по-висок растеж за 2016 година от заложените 2.1 процента. Умереното темпо за догодина се 
обяснява с приключването на стария програмен период за еврофондовете през 2015 г. и със забавения старт на новите 
оперативни програми.  
Финансовият министър вчера изрази притеснения за общинските финанси през 2016 г. Според Горанов някои общини са 
доведени до фалит и една от първите задачи на министерството ще е да предложи промени в закона за публичните 
финанси, с които да стане възможно налагането на оздравителни програми на местно ниво. Идеята е централното 
правителство да има право да изисква общините да прилагат конкретни мерки за затягане на финансовата дисциплина. В 
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момента хазната може да помага на местните власти с временни безлихвени заеми, но не може да се бърка на 
общинските съвети как да се управляват приходите и разходите.  
За разлика от тревогите си за общините Горанов е оптимист за предстоящата оценка на активите на банките. Според него 
вероятността да се наложи бюджетна подкрепа за някоя банка е пренебрежимо малка.  
Финансовият министър отчете, че 2015-а е била много успешна за двете приходни агенции - НАП и агенция "Митници". 
Ръстът на приходите от акцизи е особено впечатляващ - митничарите са събрали 550 млн. лв. повече от м.г. и като ниво 
събираемостта достига прогнозите, заложени за 2018 г.  
СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА 
До края на януари НАП ще изготви подробна методология за прилагането на новия режим за удържане на ДДС за 
фирмени вещи, ползвани и за лични нужди. От думите на шефа на агенцията Бойко Атанасов се разбра, че за целта ще се 
търси информация от останалите страни от ЕС. Не стана ясно защо тази информация не е събрана преди изготвянето на 
съответните законодателни промени. На въпрос доколко с методологията може да се въведе праг за по-значими 
фирмени активи, за да не се налага да се декларират тривиални вещи като телефони, химикалки и пр., Атанасов обясни, 
че това би представлявало непозволено дописване на закона. Въпреки това данъчните ще концентрират усилията си в 
контрола на по-значими активи като имоти, коли и яхти, обясни той. 
 
√ Кабинетът раздаде още 59 млн. лв. за ведомства и общини 
Музеите и галериите получават 10 млн. лв. 
Кабинетът раздаде допълнителни 59 млн. лв. за разходи на министерства и общини преди Коледа. Най-много от 
средствата - близо 37 млн. лв., получи регионалното министерство, за да се разплати окончателно по инфраструктурни 
проекти от ОП "Транспорт" за предишния програмен период. Кои са обектите не стана ясно.  
13 млн. лв. Министерският съвет даде на социалното министерство за енергийните помощи на 60 хил. души, които вече 
са одобрени за помощта. Миналата година одобрени бяха 255 хил. за бедни хора. "Целта е на 60-те хиляди лица и 
семейства от най-рисковите групи да се гарантира възможно най-бързото изплащане на помощта за отоплителен сезон 
2015-2016 година. Няма недостиг на средства по програмата и тя е финансово осигурена с необходимите средства по 
бюджета", обясниха пред "Сега" от ведомството на Ивайло Калфин. Размерът на помощта за целия отоплителен сезон е 
328.60 лв. 
Столичната община получи 7.5 млн. лв. 7 млн. лв. са отпуснати за разширяване на булеварда пред военното НДК, където 
бе настанен Софийският районен съд. Става дума за бул. "Ген. Скобелев" в участъка между булевардите "Христо Ботев" и 
"Витоша". Общината пусна обществената поръчка за ремонта с прогнозна стойност 8.1 млн. лв. Идеята е да се осигури 
достъп до военното НДК - по локалните платна с по две ленти за движение. Проектът предвижда трамваите да не 
минават вече през тунела. С половин милион лева ще се ремонтира и Софийската математическа гимназия. 
Други общини получиха по-малки суми - 900 хил. лв. се дават за ремонт на улиците в Горна Оряховица. Етрополе взема 
близо 435 хил. лв. за допълнителни ремонтни работи за подмяна на водопровод и канализация на вътрешната ВиК 
мрежа в града, за спортния комплекс "Чавдар" и за основен ремонт на централния градски площад. Кметството в Годеч и 
подмяната на уличното осветление с енергоспестяващи крушки ще струва 220 хил. лв. 200 хил. отиват за модернизация 
на техническата база на стадион "Пионер" в Добрич. Перник взема 130 хил. лв. за ремонт на четвъртокласен път с 
дължина 514 метра. Става дума за ул. "Христо Ботев" в с. Студена, която е "от съществено значение за осигуряване 
достъпа на хората до основни населени места на територията на страната". 
КУЛТУРА 
10 млн. лв. повече през 2016 г. ще има за музеите, художествените галерии и библиотеките. Правителството завиши 
стандартите за делегираните от държавата дейности в тези сфери. От 1 януари тези културни институти преминават към 
нов модел на финансиране по стандарти и с делегиран бюджет. 
 
√ Екологични проекти за 234 млн. лв. се отлагат за догодина 
Хазната е поела допълнителна тежест от половин милиард заради еврофондовете. 
Екологични проекти за 234 млн. лева ще бъдат прехвърлени за довършване след 31 декември, защото тогава изтича 
срокът за усвояване на средствата по стария програмен период 2007 - 2013 г. Започнатите обекти ще се доизграждат със 
същите средства по програма "Околна среда", но в периода до 2020 г. 
Става дума за 8 пречиствателни станции и общински ВиК мрежи, които са забавени неспасяемо - някои са само на ниво 
сключени договори. Вчера от Министерството на околната среда обявиха процедура, по която общините да 
кандидатстват отново. Това са Банско, Варна (за станцията на Златни пясъци), Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и 
Ямбол. До 1 февруари те трябва да подадат документи. 
Към момента от бюджета на оперативните програми за периода 2007 - 2013 г. са усвоени 94%, или 7,4 млрд. от общо 7,9 
млрд. евро, каза пред БНР вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев. Окончателните данни за изминалия 
период обаче ще бъдат отчетени чак в края на януари. Затова от финансовото министерство вчера не се наеха да 
предоставят точни данни. Много е вероятно обаче, според финансовите показатели, нивото на усвояване да не е 
достигнало очакваното, защото дефицитът по консолидирания бюджет ще е 2.5 - 2.6% от БВП. При актуализацията на 
бюджета за 2015 г. дефицитът бе завишен на 3,3% от БВП, тоест разликата е 0.7 - 0.8% в посока надолу. 
Финансовият министър Владислав Горанов не навлезе в детайли доколко това се дължи на по-високи приходи или на 
неизпълнени в пълна степен разходи. Той изтъкна, че за 2015 г. хазната е поела допълнителна тежест в размер на над 
500 млн. лв. по линия на еврофондовете с цел да направи възможно максимално усвояване и да не остави без 
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финансиране проекти с наложени финансови корекции. Както "Сега" писа, догодина заради изплащане на незавършени 
в срок проекти и наложени корекции хазната ще има други 400 млн. лв. разходи. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ IT секторът в почивка за празниците  
Повече от половината IT фирми в България дават на служителите си дълга ваканция по празниците. Компаниите, най-
често местни филиали на чуждестранни фирми, започват ваканцията си от 23 декември и ще се върнат на работа най-
рано на 6 януари, а някои - направо на 11-и, показа проучване на в. "Стандарт". В повечето случаи обаче тази удължена 
почивка представлява принудително взимане на платен или неплатен отпуск. 
Доводът им е: "Работим с компании, които тогава почиват и не ни трябвате в офиса, защото няма какво да правите". Това 
се отнася за компании, които създават IT продукти. Търговските представителства на същите компании, както и фирми 
търговци на IT продукти, няма да работят само на официалните почивни дни. 
 
√ Доставяме газ от Туркменистан 
Министерството на енергетиката ще изготви проект на Меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката и за 
договаряне на доставки на природен газ от Туркменистан за България при наличието на инфраструктура. За това се 
договори министърът на енергетиката Теменужка Петкова с вицепремиера, отговарящ за нефтената и газовата 
промишленост на Туркменистан Ягшигелди Какаев. Министър Петкова участва в откриването на газопровода "Изток-
Запад", който ще транспортира 30 млрд. куб. м синьо гориво от източната част на Туркменистан до бреговете на 
Каспийско море, а оттам по дъното на морето и през Азербайджан може да се включи в газопровода ТАНАП за Турция и 
Европа.  
 
√ Нов дълг до 5,3 млрд. лв. през 2016 г. 
През 2016 г. правителството може да емитира нов дълг в размер до 5,3 млрд. лв. Това гласи емисионната политика на 
МФ за 2016 г. В рамките на този обем може да бъде поет дълг на международните пазари в размер до 3,9 млрд. лв. 
Държавният дълг към края на 2015 г. се очаква да бъде 22,7 млрд. лв., което е с 1,8 млрд. лв. по-малко от записания в 
закона за бюджета таван от 24,5 млрд. лв., съобщиха от МФ. Пласираните на 13 ноември облигации за 50 млн. евро на 
международните пазари е станало с посредничеството на Goldman Sachs, се казва в писмен отговор МФ, цитиран от 
Bloomberg TV Bulgaria. Сделката е резултат на заявен интерес от глобален инвеститор от типа "asset manager" (дружество 
за управление на активи).  
 
investor.bg 
 
√ Каролев: България е една от приятните изненади в икономически аспект  
Няма нищо фатално в данните, че българите празнуват на кредит, смята икономистът 
България е една от приятните изненади в международен аспект по отношение на развитието на макроикономическите 
показатели. Това каза в ефира на "Нова телевизия" икономистът Владимир Каролев. 
Той очаква икономическият растеж тази година да е в рамките на 2,2%-2,3%. "3% беше през третото тримесечие, за 
съжаление, през четвъртото леко се забави", допълни икономистът. 
Каролев припомни, че прогнозите на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд през 
миналата есен бяха за ръст в рамките на 0,9% - 1,1%. Дори и в майската прогноза на ЕК, която е била по-оптимистична, е 
бил прогнозиран ръст на българската икономика с 1,25% през тази година. 
Той посочи още, че за по-голямата част от българите 2015 година е била по-добра от предходната 2014 година. 
Безработица от 9,9% обаче означава, че всеки десети българин е без работа, допълни той. 
Каролев прогнозира още по-добра 2016 година, но това ще зависи от реформи, които "или не са направени, или са 
започнали плахо". Пример за това е пенсионната реформа, която икономистът определи като "недостатъчна", защото не 
са ограничени инвалидните пенсии. Той посочи, че в страната са отпуснати над 1 млн. инвалидни пенсии и поне 
"половината от тях са фалшиви". 
Недостатъчно промени има и по отношение на ранното пенсиониране, посочи още Каролев, но допълни, че вече се 
виждат нагласи и за промяна в МВР, ако се запази ранното пенсиониране за хората, които работят "на терен". 
Задължително е да бъде направена и реформата в здравната сфера, защото по думите му "кацата без дъно НЗОК" остава. 
Каролев обаче заяви, че не е нужно да бъде налаган данък "вредни храни". 
Икономистът коментира и статистиката, че всеки пети българин е празнувал Коледа "на кредит". 
Средно българинът е по-малко задлъжнял от американеца или германеца и процентът на задълженията на 
домакинствата към брутния вътрешен продукт (БВП) е "доста по-нисък спрямо останалите развити държави", посочи той. 
Причината е, че банките у нас не отпускат големи кредити, взимайки предвид ниските доходи на домакинствата. 
Каролев не вижда нищо фатално в данните, че българите теглят заеми около празниците. 
"Сега имаме свободата да харчим повече, отколкото изкарваме, защото в последните години се създадоха банкови и 
небанкови институции, които могат да дадат кредит. В това няма нищо фатално, важното е човек да знае, че както 
хората, така и държавата не могат да живеят вечно на кредит", каза икономистът. 
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Той припомни, че със законодателни промени бяха наложени ограничения върху лихвите по заемите, отпускани от 
фирми за бързи кредити. Според него обаче проблемът при тези кредити всъщност са глоби и наказания, които налагат 
нефинансовите институции на своите клиенти. 
 
√ Нови предложения за реформи в МВР ще бъдат внесени в началото на 2016 г.  
Продължавам да смятам, че има какво да се направи с бюджета на това ведомство, коментира министърът на 
финансите Владислав Горанов 
Министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова ще коментират 
другата седмица промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР), които ще бъдат внесени в началото 
на 2016 г. Това каза финансовият министър пред журналисти по време на заключителна за годината пресконференция, 
провела се в Министерството на финансите днес, съвместно с Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, 
пише БТА. 
„Не споделям мнението, че при преминаване от първа към трета категория труд на служителите на МВР трябва да се 
изплащат обезщетения - това няма житейска и икономическа логика“, отговори Горанов, запитан дали е съгласен, че на 
служители в МВР трябва да се плащат обезщетения при реформа на ведомството. 
„Няма прекратяване на трудови правоотношения, просто осигуряването на тези служители ще бъде насочено към 
ползваната от всички нас трета категория труд“, допълни министърът. 
Той заяви, че другата седмица с Румяна Бъчварова ще коментират изменения в Закона за МВР, които ще бъдат внесени в 
началото на следващата година. 
„Продължавам да смятам, че има какво да се направи с бюджета на това ведомство“, допълни Владислав Горанов. 
„Искам да върнем доверието на хората във финансовата система, защото то ерозира след фалита на КТБ. Целта ми е да 
стабилизираме българските финанси и да не трупаме нови дългове. Ако правителството изкара мандата си, ще имаме 
балансиран бюджет“, каза още Горанов по отношение на държавните финанси. 
„Това, което правим, не е насочено срещу хората, ние работим в полза на обществото. Не обещавам, че ще станем по-
комуникативни, но ще бъдем предвидими и всяко едно решение ще бъде подложено на сериозен дебат“, подчерта 
Горанов. 
Той коментира и приетата емисионна политика за 2016 г., която предвижда максимален размер на държавния дълг, 
който може да бъде поет, от 5,3 млрд. лв., като до 3,9 млрд. лв. от сумата ще може да се емитира на международните 
финансови пазари. 
„Наблюдаваме международните пазари и когато преценим, ще емитираме дълг“, каза още Горанов, без да дава 
подробности за датите и за размера на облигациите, които държавата ще пусне в продажба. 
Министърът на финансите намекна и за ревизия на икономическия растеж през 2016 г. 
„Ръстът на икономиката е с възходящ тренд. През пролетта предстои актуализация на тригодишната бюджетна прогноза 
и там ще решим дали ръстът на БВП за 2016 г. ще е 2,1 на сто, както е заложено сега или ще е по-голям“, добави той. 
Общините ще завършат 2015 година със 150 млн. лв. неразплатени разходи. Това ниво е почти без промяна за 
последните няколко години, каза заместник-финансовият министър Кирил Ананиев, който също участва в 
пресконференцията. 
 
√ Калфин: Пенсионната реформа беше важна, за да балансираме НОИ  
Средният живот в пенсия в България е един от високите в Европа - над 18 години, посочи вицепремиерът 
Ще има минимални работни заплати по сектори, но те няма да се определят по твърда формула, а основен приоритет за 
2016 година е реформата, свързана с хората с увреждания. Това коментира вицепремиерът и министър на труда и 
социалната политика Ивайло Калфин пред Bloomberg TV Bulgaria. 
Той открои пенсионната реформа и промяната при детските добавки сред основните моменти в отминаващата 2015 
година. "Заковахме параметрите на пенсионната система, надявам се, почти за 20 години напред", каза Калфин и 
допълни, че това е било важно, за да се балансира Националния осигурителен институт (НОИ). 
При помощите за деца също има значителна промяна - средства ще бъдат същите и през следващата година, но с по-
голям обхват и насочени към отговорното родителство, посочи още вицепремиерът. 
Основните задачи за следващата година включват преустройство на цялата система за хората с увреждания и връщането 
на хората, които са извън пазара на труда. Основният стимул е икономиката, но ние се опитваме да стимулираме тези, 
които ще влязат на пазара не само поради развитието на икономиката, които имат нужда от квалификация и обучение, 
каза вицепремиерът, като припомни, че през август безработицата се е понижила до нива, невиждани от 2008 година 
насам. 
За социалния бюджет 
В рамките на увеличението на бюджета с 2 млрд. лв през 2016 година министерството ще разполага с 400 млн. лв. 
повече, обясни вицепремиерът. Основната сума - 350 млн. лв, които отиват за актуализация на пенсиите и във връзка с 
очаквания ръст на пенсионерите през следващата година. Останалата част от увеличението е предназначена за 
разширяване на възможностите на семейства с до три деца и за приемните семейства. 
За пенсионната реформа 
Калфин посочи, че пенсионната реформа е била важна, за да започне да се балансира НОИ. От близо 52% държавно 
финансиране на НОИ слизаме на 50% през 2016 година, въпреки че вече минаваме тази психологическа граница от 10 
млрд. лева, поясни той. 
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При равни други условия, човек, който се пенсионира  през 2025 ще взема с 40% по-висока пенсия, разбира се, при един 
и същ доход. Разбира се, доходите ще растат, така че се надявам пенсиите да са доста по-високи, каза Калфин. 
По думите му средният живот в пенсия в България е един от високите в Европа - над 18 години, така че увеличението на 
възрастта не е толкова страшно. Има много хора в пенсионна възраст, които искат да продължат да работят и това трябва 
да се насърчава. 
Като обем са прехвърлени около 70 млн. лв от универсалните пенсионни фондове, съобщи още той. Има около 10 000 
издадени заповеди на НОИ за преизчисляване на пенсиите на фона на 2.1 млн. пенсионери, каза вицепремиерът. 
Основно това са хора, които получават по-ниска ранна пенсия  от сектор "Сигурност". Подобно твърдение преди месец 
изказа в ефира на Bloomberg TV Даниела Петкова, председател на УС на ПОК „Доверие". 
Те са родени след 1960, имат сметка в УПФ, но достъп до нея имат след като навършат 65 години. Преди това получават 
само пенсия от НОИ, която е намалена. Така че средният размер на увеличаване на пенсията, когато се прехвърли, е 
малко 70 лв. Тогава, когато се прехвърли, те започват да получават пълната си пенсия. Така е и редно. Аз разбирам 
бизнес логиката на пенсионните фондове, които казват, че не могат да поемат ранното пенсиониране. Те имат 
задължение да плащат доживот. Проблемът не е в тях, а в това, че моделът трябва да се промени", каза Калфин. 
Той се спря и на изтичащия през януари 6-месечен срок, предвиден в КСО, който бе даден на силовите ведомства да 
разпределят работещите при различни условия. Проблемът е, че ние изкуствено създаваме противопоставяния на 
различни групи и това нарушава чувството за справедливост, обобщи Калфин. 
За детските и демографската политика 
Бюджетът е на хората, трябва да решим как да го разпределим. Ако всяка една майка получава по 60 лв, това означава 1 
млрд. лв повече разходи. Този милиард трябва да дойде или с допълнителни данъци или с някакво преразпределение 
на средствата, които се изразходват. Безплатните детски градини също отиват нататък. 
След последните промени около 3 300 малолетни родители спряха да получават детски, съобщи министърът на труда. 
Изведнъж майките студентки, които се записваха за един семестър, намаляха около 4 пъти. 
Практиката показва, че трябва да стигнем две трети от европейските доходи, за да започнат да се връщат младите хора. 
Въпросът е, че много млади жени в детеродна възраст, които работят в чужбина и раждат там децата си, посочи Калфин. 
Има неща, които може да се направят и такива, които не може да се направят, каза вицепремиерът и обясни: Големите 
доходи няма откъде да дойдат. Но съчетаването на работа с отглеждането на дете е напълно възможно. Законът вече 
позволява гъвкаво работно време, включително работа от вкъщи в определени дни и това не е в ущърб на 
работодателите, каза Калфин. 
За доходите 
Не можем да правим икономика на ниските доходи и бизнесът постепенно трябва да се настройва за това, категоричен 
бе вицепремиерът. 
Работодателите казват, че заради увеличението на МРЗ до 420 лв, една фирма може да влезе в сивия сектор. "Колко 
време ще издържи на пазара една такава фирма със заплата от 380 лв?", запита риторично Ивайло Калфин. 
Той хвърли яснота и по новия механизъм за определяне на минималната работна заплата, който предстои да се приеме. 
Тя няма да зависи автоматично от определени показатели, но ще се реши кои показатели ще се вземат предвид, стана 
ясно от думите му. На второ място, ще се даде възможност на бизнеса и синдикатите да преговарят максимално дълго 
време и държавата ще се намесва само там, където няма съгласие. "Нямам нищо против да се премахнат минималните 
осигурителни прагове и да има минимални работни заплати по сектори", каза той. 


