Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия БТВ
√ Държавата тегли 4,5 млрд. лв. заем до края на годината
Част от парите ще се ползват за подкрепа на банковата система
Държавата тегли нов заем до края на годината. Както предварително bTV съобщи, до края на годината държавата може
да изтегли нов дълг до 4,5 млрд. лв. Това е записано в проекта за актуализация на бюджета публикуван на сайта на
финансовото министерство.
Част от парите ще се ползват за подкрепа на банковата система. В проекта е записано, че е има възможност за
рефинансиране на дълга за подкрепа за банковата система, в рамките на одобрената държавна помощ от ЕК в размер до
2,9 млрд. лв. Дава се и възможност за държавен заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките до 700 млн. лева.
Държавата ще увеличи и с 2 млрд. лв. максималния размер на държавните гаранции в полза на Фонда за гарантиране на
влоговете в банки.
С останалата част от новия заем ще се осигури буфер, с които да се покрие дупката в държавната хазна, която ще е поголяма от предвиденото. Ревизираната прогноза на служебния кабинет предвижда свръхдефицит от 3,6 % от БВП в
държавния бюджет, а като се включат и недостигът на средства за здравеопазването и плащането по европейски
програми, дупката в хазната общо ще достигне до 4% или над 3 милиарда лева.
Ревизирана прогноза предвижда реален ръст на БВП от около 1,5 на сто на годишна база, което е малко попесимистичен сценарий от предвидените по-рано 1,8 на сто. Разчетите на финансовото министерство показват, че
приходите ще са с над 1 млрд. лева по-малко от заложените. Към момента серизоно изоставане има в приходите от ДДС
от внос, от акцизи и от корпоративен данък.
В същото време парите на редица министерства недостигат за покриване на важни разходи. Няма достатъчно средства за
заложените в закон заплати в МВР, за социални плащания и за животновъди и земеделци. За тази цел са предвидени
близо половин милион лева допълнително от резервите за непредвидени разходи. Допълнително за Здравната каса са
заложени 100 млн. лв.
За да се покрият нуждите, се предлага актуализация с почти 0,5 млрд. лв. „Не е работа на служебното правителство да
прави актуализация на бюджета. Да, то може да се постарае да напраив анализ на състоянието и да го предостави на
следващото правителство", коментира независимият финансов експерт Мика Зайкова.
В мотивите е записано също, че заради спрените плащания по няколко европрограми, дефицитът ще е по-голям от
очакваното и по сметката за средства от Брюксел на Национален фонд в размер на около 200 млн. лв.
„За нас никак не са убедителни тези мотиви в този раздел, не са достатъчно убедителни и в раздела на увеличаване на
разходите, първия прочит показва, че може да се търси не само по-малко нарастване,но и ненарастване на разходите",
обясни Васил Велев от Асоциацията на индсутриалния капитал в България.
Актуализацията трябва да бъде обсъдена на насроченото за утре извънредно заседание на Съвета за тристранно
сътрудничеств. Синдикати и работодатели обаче са категорични, че няма да присъстват, тъй като документите не са им
дадени два работни дни по-рано, за да се запознаят с тях.
Дали ревизираният бюджет до края на годината ще стане факт, ще реши следващият парламент.

Българско национално радио
√ Работодатели и експерти се противопоставиха на актуализацията на бюджета, предлагана от служебното
правителство
Работодатели и експерти се противопоставиха на актуализацията на бюджета, предлагана от служебното правителство.
Според тях предложението за дефицит от 4 на сто от БВП и за увеличаване на вътрешния дълг не е аргументирано,
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в предаването на "Хоризонт" "Преди
всички":
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Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви
мотиви за този драстичен ръст на дълга. Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с 6
и половина милиарда – в това число 4 и половина нов дълг и 2 млрд. държавни гаранции – общо 6 и половина милиарда,
от които милиард и половина да покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с половин изречение в
мотивите, което е крайно неубедително.
По отношение на мрачните прогнози за ръста на икономиката през следващите две години, Велев посочи: 1,5 е много
добър ръст на брутния вътрешен продукт при случилото се през тази година, защото преди една година никой не е
предполагал, че ще има такава криза в Украйна и поради сбърканата европейска политика и поради пригласянето на
нашите лидери, начело с президента. Преди една година не сме знаели, че ще има покушение над Корпоративна
търговска банка, където са от порядъка на 8-10% от финансите и бизнеса на страната. Не сме знаели, че ще има дефлация
минус едно цяло и нагоре на средногодишна база при планирана инфлация от близо 2 процента. Т.е. тези 3% надолу
също не сме ги знаели. И въпреки това нашата икономика, вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1,5% ръст. А
нашите политици ще направят дефицит от близо 4 процента!
Проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета, заяви за "Хоризонт" и
директорът на Икономическия институт на БАН, Митко Димитров: Тия проблеми са предизвикани от това, че при
управлението на икономиката, намесата на политиците в икономиката е неефективно, нецелесъобразно, не води до
положителен резултат и като че ли предложението идва, за да продължаваме в същата посока, което не е приемливо.
Предложението е да продължаваме да харчим, като вземаме кредити, натоварваме държавата и пак като че ли ефектът
няма да бъде никакъв. Аз искам да има корекции и тези корекции да бъдат в тая насока. Заедно с това, за да вървят
заедно решения, предложения за решаване на проблема със събирането на средствата и с реформата на секторите.
Разговора на Таня Величкова и Наталия Ганчовска с Васил Велев и с Митко Димитров можете да чуете от звуковия файл.
Вестник Преса
√ Васил Велев: Увеличението на дълга е неаргументирано
Работодатели и експерти се противопоставиха на актуализацията на бюджета, предлагана от служебното правителство.
Според тях предложението за дефицита от 4 на сто и за увеличаване на вътрешния дълг не е аргументирано. Това
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БНР.
"Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви
мотиви за този драстичен ръст на дълга. Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с
6.5 – в това число 4.5 млрд. лв. нов дълг и 2 млрд. лв. държавни гаранции – общо 6.5 млрд. лв., от които милиард и
половина да покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с половин изречение в мотивите, което е
крайно неубедително", заяви Велев.
По отношение на мрачните прогнози за ръста на икономиката през следващите две години, Велев е категоричен, че "1,5
е много добър ръст на брутния вътрешен продукт при случилото се през тази година, защото преди една година никой не
е предполагал, че ще има такава криза в Украйна и поради сбърканата европейска политика и поради пригласянето на
нашите лидери, начело с президента", каза той.
"Преди една година не сме знаели, че ще има покушение над Корпоративна търговска банка, където са от порядъка на 810% от финансите и бизнеса на страната. Не сме знаели, че ще има дефлация минус едно цяло и нагоре на
средногодишна база при планирана инфлация от близо 2 процента. Т.е. тези 3% надолу също не сме ги знаели. И
въпреки това нашата икономика, вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1,5% ръст. А нашите политици ще
направят дефицит от близо 4%", подчерта Велев.
Призна, че проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета, заяви за и
директорът на Икономическия институт на БАН, Митко Димитров. "Тия проблеми са предизвикани от това, че при
управлението на икономиката, намесата на политиците в икономиката е неефективно, нецелесъобразно, не води до
положителен резултат и като че ли предложението идва, за да продължаваме в същата посока, което не е приемливо",
заяви той.
√ Тристранката трябва да обсъди актуализацията на бюджета
Все още не е ясно дали работодателите и синдикатите, които в петък поискаха достатъчно време да се запознаят
с документа, ще участват в заседанието
Актуализацията на бюджета трябва да бъде обсъдена в Съвета по тристранно сътрудничество.
Все още не е ясно дали работодателите и синдикатите, които в петък поискаха достатъчно време да се запознаят с
документа, ще участват в заседанието. С общо писмо организациите настояха да имат достатъчно време, за да обсъдят
параметрите на актуализацията. Те настояха заседанието да е най-рано в сряда.
Въпреки първоначалното очакване окончателните числа да станат ясни в понеделник, от финансовото министерство ги
обявиха още в събота - 4 % дефицит в бюджета, което ще доведе до процедура по свръхдефицит; нов държавен дълг от
4,5 млрд. лева и отдаване на заем за Фонда за гарантиране на влоговете.
Фактически служебният кабинет не може да промени бюджета, защото това се прави от Народното събрание.
Една от задачите на министрите в служебното правителство, поставена от президента Росен Плевнелиев, бе именно
изготвяне на актуализация, върху която да стъпи редовният кабинет.

2

√ Работодатели и синдикати няма да участват на среща на тристранката
Причината е, че не са получили достатъчно рано документите, включени за дискусия в дневния ред на съвета
Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, обединени във Формата
"4+2", принципно възразяват срещу неспазването от страна на Секретариата на НСТС на нормативно утвърдените срокове
за предоставяне на членовете на НСТС на документите, включени за дискусия в дневния ред на съвета.
Това се казва в писмо от работодателските и синдикалните организации до вицепремиера и председател на НСТС
Йордан Христосков, съобщиха от БСК.
Организациите от Формата "4+2" заявяват, че няма да участват в насроченото за 29 септември т.г. заседание на НСТС.
В писмото до Христосков се казва още, че организациите изразяват готовност да се включат в работата на съвета, наймалко 48 часа след получаване на съответните документи. "Като бихме желали този срок да е 3 дни, за да имаме
възможност да проведем съответните консултации в рамките на двупартитните отношения "синдикати-работодатели".
Настояваме в дневния ред на следващото заседание на НСТС да бъде включено обсъждане на минималните
осигурителни доходи за 2015 г.", завършва писмото на работодателските и синдикалните организации.
Вестник Стандарт
√ Бизнесът се противопоставя на актуализацията на бюджета
София. "Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват
всякакви мотиви за този драстичен ръст на дълга. Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно
гарантиран дълг с 6 и половина милиарда – в това число 4 и половина нов дълг и 2 млрд. държавни гаранции – общо 6 и
половина милиарда, от които милиард и половина да покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с
половин изречение в мотивите, което е крайно неубедително", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев пред БНР.
По отношение на мрачните прогнози за ръста на икономиката през следващите две години, Велев посочи, че "1,5 е много
добър ръст на брутния вътрешен продукт при случилото се през тази година, защото преди една година никой не е
предполагал, че ще има такава криза в Украйна и поради сбърканата европейска политика и поради пригласянето на
нашите лидери, начело с президента. Преди една година не сме знаели, че ще има покушение над Корпоративна
търговска банка, където са от порядъка на 8-10% от финансите и бизнеса на страната. Не сме знаели, че ще има дефлация
минус едно цяло и нагоре на средногодишна база при планирана инфлация от близо 2 процента. Т.е. тези 3% надолу
също не сме ги знаели. И въпреки това нашата икономика, вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1,5% ръст. А
нашите политици ще направят дефицит от близо 4 процента!
Проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета, заяви директорът на
Икономическия институт на БАН Митко Димитров.
"Тия проблеми са предизвикани от това, че при управлението на икономиката, намесата на политиците в икономиката е
неефективно, нецелесъобразно, не води до положителен резултат и като че ли предложението идва, за да
продължаваме в същата посока, което не е приемливо. Предложението е да продължаваме да харчим, като вземаме
кредити, натоварваме държавата и пак като че ли ефектът няма да бъде никакъв. Аз искам да има корекции и тези
корекции да бъдат в тая насока. Заедно с това, за да вървят заедно решения, предложения за решаване на проблема със
събирането на средствата и с реформата на секторите."
√ Тристранката обсъжда актуализацията на бюджета
София. Извънредно заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, посветено на актуализацията на бюджета, е
насрочено за шпнеделник, въпреки настояването на синдикати и работодатели за отлагането му.
Промените, предложени от служебното правителство, предвиждат нов държавен дълг до 4,5 млрд. лева. Актуализацията
се налага заради неизпълнението на приходите, заложени в сегашния вариант на бюджета.
В петък синдикати и работодатели поискаха отлагане на заседанието, за да получат повече време да се запознаят с
новите разчети.
Премиерът Георги Близнашки обаче ги призова да се явят на срещата и да уточнят позициите си. Последна дума за
актуализацията на държавната хазна и на бюджета на Здравната каса ще имат депутатите от бъдещото 43-то Народно
събрание.
В неделя пред БНР финансовият министър Румен Порожанов обяви, че ако се налага ще се направи компромис и
заседанието на тристранката ще бъде изместено за сряда, което щяло да се реши днес.
Вероятно няма да се проведе заседанието на Тристрания съвет, каза министърът на социалната политика Йордан
Христосков в понеделник пред БНТ.
Според министъра работодатели и синдикати искат още време, за да се подготвят за дебата относно актуализацията на
държавния бюджет.
Обсъждането в тристранката предшества одобряването на проекта от правителството, което се очаква да стане в сряда.
За да влезе в сила, изменението трябва да бъде одобрено от Народното събрание, което ще се състави след изборите на
5 октомври.
√ Бизнес и синдикати няма да участват в следващата тристранка
София. Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, обединени във
Формата „4+2", отказват да участват в насроченото за 29 септември заседание на Националния съвет за тристранно
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сътрудничество (НСТС). Това се посочва в писмо от работодателските и синдикалните организации до вицепремиера и
председател на НТСТ Йордан Христосков.
Те възразяват срещу неспазването от страна на Секретариата на НСТС на нормативно утвърдените срокове за
предоставяне на членовете на НСТС на документите, включени за дискусия в дневния ред на съвета.
Организациите от Формата „4+2" са готови да се включат в работата на съвета, най-малко 48 часа след получаване на
съответните документи. Те настояват този срок да е 3 дни, за да имат възможност да проведат съответните консултации в
рамките на двупартитните отношения „синдикати-работодатели".
Освен това работодателите и синдикатите настояват в дневния ред на следващото заседание на НСТС да бъде включено
обсъждане на минималните осигурителни доходи за 2015 година.
Вестник Банкеръ
√ Работодателите против актуализация на бюджета
Против актуализацията на бюджета, предлагана от служебното правителство, се обявиха работодатели и експерти.
Предложението за дефицита от 4% и за увеличаване на вътрешния дълг не е аргументирано, заяви председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ ) Васил Велев пред БНР. Той изказа мнение, че мотивите за
предлагането на ръст в дефицита са неубедителни, а такива за увеличението на дълга - липсват. Срещу актуализацията се
противопостави и директорът на Икономическия институт на БАН Митко Димитров.
"Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с 6.5 млрд. - в това число четири и
половина нов дълг и 2 млрд. лв. държавни гаранции - общо 6 и половина милиарда лева, от които 1.5 млрд. да покрие
нарасналия дефицит и 5 млрд., са мотивирани с половин изречение в мотивите, което е крайно неубедително", обясни
Велев.
Председателят на АИКБ коментира и прогнозите за ръста на икономиката ни през следващите две години. Той посочи, че
ръст на БВП от 1.5% е много добър като се имат предвид непредвидените обстоятелства от последната година. За пример
Велев даде кризата в Украйна и "покушението" над Корпоративна търговска банка, в която са около 8-10% от финансите
и бизнеса на страната. "Не сме знаели, че ще има дефлация минус едно цяло и нагоре на средногодишна база при
планирана инфлация от близо 2 процента. Тоест тези 3% надолу също не сме ги знаели. И въпреки това нашата
икономика, вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1.5% ръст, а нашите политици ще направят дефицит от близо
4%", възмути се той.
Според директора от БАН проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета.
"Тези проблеми са предизвикани от това, че при управлението на икономиката, намесата на политиците в икономиката е
неефективно, нецелесъобразно, не води до положителен резултат и като че ли предложението идва, за да
продължаваме в същата посока, което не е приемливо", категоричен бе Димитров.
Информационна агенция БГНЕС
√ Васил Велев: Увеличението на дълга е неаргументирано
Работодатели и експерти се противопоставиха на актуализацията на бюджета, предлагана от служебното
правителство.
Според тях предложението за дефицита от 4 на сто и за увеличаване на вътрешния дълг не е аргументирано.
Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БНР.
"Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви
мотиви за този драстичен ръст на дълга. Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с
6.5 – в това число 4.5 млрд. лв. нов дълг и 2 млрд. лв. държавни гаранции – общо 6.5 млрд. лв., от които милиард и
половина да покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с половин изречение в мотивите, което е
крайно неубедително", заяви Велев.
По отношение на мрачните прогнози за ръста на икономиката през следващите две години, Велев е категоричен, че "1,5
е много добър ръст на брутния вътрешен продукт при случилото се през тази година, защото преди една година никой не
е предполагал, че ще има такава криза в Украйна и поради сбърканата европейска политика и поради пригласянето на
нашите лидери, начело с президента", каза той.
"Преди една година не сме знаели, че ще има покушение над Корпоративна търговска банка, където са от порядъка на 810% от финансите и бизнеса на страната. Не сме знаели, че ще има дефлация минус едно цяло и нагоре на
средногодишна база при планирана инфлация от близо 2 процента. Т.е. тези 3% надолу също не сме ги знаели. И
въпреки това нашата икономика, вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1,5% ръст. А нашите политици ще
направят дефицит от близо 4%", подчерта Велев.
Призна, че проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета, заяви за и
директорът на Икономическия институт на БАН, Митко Димитров. "Тия проблеми са предизвикани от това, че при
управлението на икономиката, намесата на политиците в икономиката е неефективно, нецелесъобразно, не води до
положителен резултат и като че ли предложението идва, за да продължаваме в същата посока, което не е приемливо",
заяви той. /БГНЕС
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√ Работодатели и експерти се обявиха против предложения ремонт на бюджета
Проектът на финансовото министерство трудно може да бъде подкрепен, заяви Васил Велев
Работодатели и експерти отправиха критики към актуализацията на бюджета, предлагана от служебното правителство.
Предложените в проекта дефицит и ръст на дълга не са представени аргументирано, каза председателят на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР.
Припомняме, че в предложението на Министерството на финансите (МФ) за ремонт на бюджета е записана прогноза за
дефицит на касова основа по КФП до 4% от прогнозния БВП (3,1523 млрд. лв). Предлага се да бъде обезпечено
допълнително дългово финансиране до 4,5 млрд. лв. в рамките на 2014 г., а максималният размер на новите държавни
гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, да бъде увеличен с 2 млрд. лв.
„Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви
мотиви за този драстичен ръст на дълга. Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с
6,5 млрд. лв. - в това число 4,5 млрд. лв. нов дълг и 2 млрд. държавни гаранции“, каза той.
Велев изчисли, че с този дълг от 6,5 млрд. лв. за покриване на нарасналия дефицит се предвиждат 1,5 млрд. лв., а „пет
милиарда са мотивирани с половин изречение в мотивите, което е крайно неубедително“.
Председателят на АИКБ заяви, че работодателите категорично ще се противопоставят на немотивирана актуализация на
бюджета. Той заяви, че не е съгласен с увеличаването на разходите с единствения мотив „натиск от страна на
министерствата“.
По отношение на ревизираната прогноза за ръста на икономиката Велев посочи, че очакването за 1,5% е много добър
ръст на БВП предвид кризата в Украйна.
„Преди една година не сме знаели, че ще има покушение над Корпоративна търговска банка (КТБ), където са 8-10% от
финансите и бизнеса на страната. Не сме знаели, че ще има дефлация минус едно цяло и нагоре на средногодишна база
при планирана инфлация от близо 2%. Т. е. тези 3% надолу също не сме ги знаели. И въпреки това нашата икономика,
вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1,5% ръст. А нашите политици ще направят дефицит от близо 4%“, посочи
той.
Затова според него предложенията трудно могат да бъдат подкрепени в този им вид.
Проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета, заяви и директорът на
Икономическия институт на БАН Митко Димитров.
Според него предложението на финансовото министерство е „доста тревожно“ и не може да бъде подкрепено на първа
ръка.
В проекта се казва, че нашата икономика има големи проблеми, но ни се предлага да продължаваме в същата посока,
което не е приемливо, смята той.
„През последните години след началото на кризата сме изхарчили, без да сме произвели, около 8 млрд. лв. Ако
попитате хората и бизнеса какъв е резултатът – той е никакъв. А сега предложението е да продължаваме да харчим, като
вземаме кредити, а ефектът няма да е никакъв. Това е тревожното“, аргументира се той.
Директорът на Икономическия институт препоръча първо да се вземат мерки за събиране на задълженията към
държавата.
„Вече е публична тайна, че годишно не се събират няколко млрд. лв. от ДДС, акцизи и данъци. Няколко милиарда
европейски пари не се използват ефективно заради корупция и по политически причини – те не дават толкова
положителен резултат за икономиката. Системите са нереформирани. Нуждата от пари трябва да върви с решаването на
тези проблеми“, заяви Митко Димитров.
Той допълни, че сега остава единствено да си мислим, че политиците или не могат, или не искат да предприемат тези
стъпки. „Мерките ще са тежки и непопулярни, вероятно заради това политиците не искат да ги предприемат“,
предположи той.
На въпрос беше ли изначално сбъркан бюджетът, както заяви президентът, той отговори, че „това е логично и така
изглеждат нещата“.
В крайна сметка, директорът на Икономическия институт предложи с ремонта на бюджета да се даде и началото на
мерки, които да решат натрупаните проблеми при събирането на вземанията и забавените реформи.
√ Представянето на актуализацията на бюджета ще бъде отложено за сряда
Темата за минималните осигурителни доходи няма да бъде предмет на обсъждане в тристранния съвет, заяви
вицепремиерът Йордан Христосков
Национално представените работодателски и синдикални организации ще получат поисканата от тях отсрочка, за да
помислят върху позициите си по предложения проект за актуализация на държавния бюджет, който да обсъдят на
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това стана ясно от думите на вицепремиера и социален министър
Йордан Христосков по БНТ.
Той допълни, че вероятно няма да се проведе насроченото за днес заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, както беше предвидено. „Стана ясно, че бизнесът и синдикатите искат време за подготовка”, каза той и
определи това искане като разумно. По думите му с отлагането на заседанието се цели да се постигне съгласие по
предложената актуализация.
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Припомняме, че в петък работодателските и синдикалните организации заявиха в открито писмо до Христосков, че
досега не са получили документите по дневния ред – а именно актуализацията на бюджетите на държавата и на
здравната каса за тази година.
Промените, които ще бъдат предложени от служебното правителство, предвиждат натрупването на държавен дълг до
4,5 млрд. лева. Според кабинета актуализацията се налага заради неизпълнението на приходите, заложени в сегашния
вариант на бюджета.
Темата за минималните осигурителни доходи обаче няма да бъде предмет на обсъждане в тристранния съвет, както
настояваха от бизнеса, заяви в понеделник вицепремиерът.
Христосков отново обясни мотивите си, с които е упражнил правото административно да наложи увеличение на
праговете за секторите без постигнато споразумение. Тази стъпка, според него, не е била предприемана от министрите в
последните години заради кризата. Ако не се увеличат праговете в дейности, където това не е ставало от няколко години,
това означава отказ от социален диалог и порочна политика, защото праговете биха останали ниски за доста дейности,
сближават заплатите на високо и нискоквалифицираните, смята министърът.
Постигнато е споразумение в над половината от отраслите, добави още социалният министър. Около 180 хиляди души
ще имат повишение на прага с 4,2 на сто, което представлява около 70 млн. лева допълнително, изчисли Христосков. Той
определи сумата като скромна на фона на всички останали разходи за труд.
Христосков заяви още, че трудът е силно подценен у нас, а в същото време конкурентната способност на бизнеса да
повиши разходите за труд е по-благоприятна от тази в други европейски страни. Министърът не очаква заради
увеличението на осигурителните доходи да се стигне до сътресения в икономиката и на пазара на труда, нито до
съкращаване на работни места.
Социалният министър потвърди, че в Консултативния съвет към МТСП се обсъжда вариант за повишаване на
осигуровките за пенсии и за безработица като един от източниците за намаляване на дефицита в общественото
осигуряване. Разбира се, по-добрата събираемост на осигуровките също остава такъв източник, каза той.
Експертите от Консултативния съвет са обсъждали повишение във фонд Пенсии с 1 процентен пункт и във фонд
Безработица – също с 1 процентен пункт. Обсъждани са били и мерки за ограничаване на лесния достъп до инвалидни
пенсии, добави министърът.
Предложението за ограничаване на ранното пенсиониране за полицаите е препоръка на ЕК и Христосков го защитава,
заяви социалният министър по повод на вчерашната заплаха от полицейския синдикат за протести заради орязване на
социални права. Мотивът на Христосков е, че сега се пенсионират млади хора и се разхищават знания и енергия за млади
пенсионери, които иначе биха били много полезни на системата.
В неделя синдикатът на МВР поиска оставка на социалния министър Йордан Христосков заради "опитите за ограничаване
на социални права". Синдикалистите заплашиха и с протести.
Христосков посочи още, че Министерството на труда се нуждае от актуализация на бюджета, тъй като са поети
ангажименти, без да са осигурени средствата за тях. И даде пример със започналата програма „Сигурност”, по която в
средата на октомври вече няма да има възможност за изплащане на заплати. Ситуацията при „Гаранция за младежта” е
подобна, коментира още вицепремиерът.
news.bg
√ Неубедителни са мотивите за драстичния ръст на дефицита, смятат от АИКБ
Работодатели и експерти се противопоставиха на актуализацията на бюджета, предлагана от служебното правителство.
Според тях предложението за дефицит от 4 на сто от БВП и за увеличаване на вътрешния дълг не е аргументирано,
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БНР.
"Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви
мотиви за този драстичен ръст на дълга. Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с 6
и половина милиарда - в това число 4 и половина нов дълг и 2 млрд. държавни гаранции - общо 6 и половина милиарда,
от които милиард и половина да покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с половин изречение в
мотивите, което е крайно неубедително", смята Васил Велев.
По отношение на мрачните прогнози за ръста на икономиката през следващите две години, Велев посочи, че "1,5 е много
добър ръст на брутния вътрешен продукт при случилото се през тази година, защото преди една година никой не е
предполагал, че ще има такава криза в Украйна и поради сбърканата европейска политика и поради пригласянето на
нашите лидери, начело с президента. Преди една година не сме знаели, че ще има покушение над Корпоративна
търговска банка, където са от порядъка на 8-10% от финансите и бизнеса на страната", допълни индустриалецът.
"Не сме знаели, че ще има дефлация минус едно цяло и нагоре на средногодишна база при планирана инфлация от
близо 2 процента. Т.е. тези 3% надолу също не сме ги знаели. И въпреки това нашата икономика, вижте колко е гъвкава и
жизнена, ще направи 1,5% ръст. А нашите политици ще направят дефицит от близо 4 процента", възмути се той.
Проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета, смята и директорът на
Икономическия институт на БАН, Митко Димитров.
"Тия проблеми са предизвикани от това, че при управлението на икономиката, намесата на политиците в икономиката е
неефективно, нецелесъобразно, не води до положителен резултат и като че ли предложението идва, за да
продължаваме в същата посока, което не е приемливо. Предложението е да продължаваме да харчим, като вземаме
кредити, натоварваме държавата и пак като че ли ефектът няма да бъде никакъв. Аз искам да има корекции и тези
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корекции да бъдат в тая насока. Заедно с това, за да вървят заедно решения, предложения за решаване на проблема със
събирането на средствата и с реформата на секторите.", заключи Димитров.
inews.bg
√ Бизнесът се противопостави на актуализацията на бюджета
Експерти: Няма мотиви за драстичното увеличение на дълга с 4,5 млрд. лева
Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви
мотиви за този драстичен ръст на дълга. Това коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев по отношение на предлаганата актуализация на бюджета, която предвижда нов държавен дълг от
4,5 млрд. лева.
"Всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с 6 и половина милиарда – в това число 4
и половина нов дълг и 2 млрд. държавни гаранции – общо 6 и половина милиарда, от които милиард и половина да
покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с половин изречение в мотивите, което е крайно
неубедително", посочи Велев.
По-късно днес (29 септември) трябваше да бъде представено предложението за актуализацията на бюджета, но
извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество най-вероятно ще бъде отложено за сряда.
В петък синдикати и работодатели обаче обявиха, че няма да участват в заседанието и искат отлагане, тъй като
необходимите документи не са им изпратени навреме, за да се запознаят с плана.
По отношение на прогнозите за ръст на икономиката ни с 1,5% експертът коментира, че цифрата е много добра, като се
има предвид случилото се през тази година.
"Преди година не сме предполагали, че ще има такава криза в Украйна или че ще има покушение над Корпоративна
търговска банка, където са от порядъка на 8-10% от финансите и бизнеса на страната. Не сме знаели, че ще има дефлация
минус едно цяло и нагоре. И въпреки това нашата икономика вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1,5% ръст. А
нашите политици ще направят дефицит от близо 4 процента!", коментира още Велев.
Според директора на Икономическия институт на БАН Митко Димитров проблемите в икономиката ни са големи, но няма
да се решат с тази актуализация на бюджета.
"Предложението е да продължаваме да харчим, като вземаме кредити, натоварваме държавата и пак като че ли ефектът
няма да бъде никакъв", заяви той.
cross.bg
√ Работодатели и експерти се противопоставиха на актуализацията на бюджета, предлагана от служебното
правителство
/КРОСС/Работодатели и експерти се противопоставиха на актуализацията на бюджета, предлагана от служебното
правителство. Според тях предложението за дефицита от 4 на сто и за увеличаване на вътрешния дълг не е
аргументирано, коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви
мотиви за този драстичен ръст на дълга. всъщност се предлага да се увеличи държавният и държавно гарантиран дълг с 6
и половина милиарда - в това число 4 и половина нов дълг и 2 млрд. държавни гаранции - общо 6 и половина милиарда,
от които милиард и половина да покрие нарасналия дефицит и пет милиарда са мотивирани с половин изречение в
мотивите, което е крайно неубедително, коментира Василев.
По отношение на мрачните прогнози за ръста на икономиката през следващите две години, експертът посочи:
1,5 е много добър ръст на брутния вътрешен продукт при случилото се през тази година, защото преди една година
никой не е предполагал, че ще има такава криза в Украйна и поради сбърканата европейска политика и поради
пригласянето на нашите лидери, начело с президента. Преди една година не сме знаели, че ще има покушение над
Корпоративна търговска банка, където са от порядъка на 8-10% от финансите и бизнеса на страната. Не сме знаели, че ще
има дефлация минус едно цяло и нагоре на средногодишна база при планирана инфлация от близо 2 процента. Т.е. тези
3% надолу също не сме ги знаели. И въпреки това нашата икономика, вижте колко е гъвкава и жизнена, ще направи 1,5%
ръст. А нашите политици ще направят дефицит от близо 4 процента!
Проблемите в икономиката ни са големи, но няма да се решат с тази актуализация на бюджета, смята директорът на
Икономическия институт на БАН Митко Димитров. Тия проблеми са предизвикани от това, че при управлението на
икономиката, намесата на политиците в икономиката е неефективно, нецелесъобразно, не води до положителен
резултат и като че ли предложението идва, за да продължаваме в същата посока, което не е приемливо, допълни той.
Вестник 24 часа
√ Социалният министър: Тристранката ще се отложи за сряда
Вероятно няма да се проведе заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, посветено на актуализацията на
бюджета, Това заяви министърът на социалната политика Йордан Христосков пред БНТ.
В петък синдикати и работодатели поискаха отлагане на заседанието, за да получат повече време да се запознаят с
новите разчети.
Според Христосков новото заседание ще бъде насрочено за сряда от 11 часа
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Промените, които ще бъдат предложени от служебното правителство, предвиждат нов държавен дълг до 4,5 млрд. лева.
Актуализацията се налага заради неизпълнението на приходите, заложени в сегашния вариант на бюджета.
Последна дума за актуализацията на държавната хазна и на бюджета на Здравната каса ще имат депутатите от бъдещото
43-то Народно събрание.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ ДКЕВР: Цената на тока може да скочи и с 50 % заради дефицитите в сектора
Ако трябва да се покрият всички дефицити в енергийния сектор, цената на тока може да скочи с 50%. Съмняваме се, че
това ще стане. С увеличението на цената на електричеството състоянието на НЕК няма да се подобри, но има механизми,
за да бъде оздравена компанията. Това обяви шефката на ДКЕВР Светла Тодорова пред bTV.
Тя добави, че не приема случката, при която се хвърлиха яйца срещу ръководството на държавната комисия, да е
насочена срещу нея. „Не е приятно, но който и да беше на мое място, щеше да е същото. Темата е чувствителна, но
начинът на разговор трябва да е различен”, обясни тя.
Тодорова смята, че цената на тока ще се увеличи само с 10%, както е решили комисията. Увеличението е заложено от 1
октомври. „Предложението за 10% бе трудно за комисията и в този размер, но смятаме, че социално може да бъде
понесен. Ако трябва да се покрият всички дефицити в енергийния сектор, цената на тока може да скочи с 50%”, добави
шефката на ДКЕВР.
Тодорова каза още, че проблемите в сектора са натрупани с години и потвърди, че преди ДКЕВР е взимала решения под
политически натиск.
√ В пренаписания бюджет: Свръхдефицит 4%, дефлация и нов дълг до 6 млрд. лв.
Дефицит от 4% вместо 1,8%, дефлация 1,1% вместо 1,8%, инфлация и ръст от 1,5% вместо 1,8%.
Цифрите са записани в проект за актуализация на държавните финанси за 2014 г. Финансовото министерство обяви
документа вчера вместо в неделя, както планираше първоначално, заради заканата на синдикати и работодатели да
бойкотират тристранния съвет в понеделник.
Това означава, че разликата между приходите и разходите в края на годината ще е 3,2 млрд. лева. Както “24 часа” първи
писа, причината са намалели приходи, допълнителни разходи и замразените пари по еврофондовете. В мотивите си
финансите посочват и дефицита на НЗОК и по-високите разходи за МВР.
Покриването на по-високия дефицит както и осигуряването на ликвидна подкрепа за банковата система се предлага да
се поеме нов дълг от 4,5 млрд. лв. От него, 1, 8 млрд. лв. са за покриване на дефицита, а останалото - за ликвидна
подкрепа за банките.
В мотивите е записано, че тя ще е в рамките на одобрената държавна помощ от ЕК в размер до 2,9 млрд. лв. или в
рамките на същия лимит поемане на нов държавен дълг за предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете
в банките в размер до 700 млн. лв. В рамките на одобрените от ЕК 3,3 млрд.лв. помощ за банковата система, бе
отпусната ликвидна подкрепа на ПИБ в размер на 1,23 млрд. лв. с падеж в края на ноември. Посочените обстоятелства
налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22,5 млрд. лв., или
28,4 % от БВП, мотивират се от финансите. В момента таванът на дълга е 18 млрд. лв.
Актуализираните държавни финанси предвиждат увеличаване на допустимия размер на държавните гаранции за тази
година да се вдигне с още 2 млрд.лв. Това означава, че новият дълг може да стине до 6,5 млрд. лева.
Записано е, че Фондът за гарантиране на влоговете може да емитира нов дълг чрез облигации, извън предоставените му
700 млн. лв. от бюджета.
Актуализираната прогноза за приходите предвижда неизпълнение с 1,1 млрд. лв. или 1,3 % от прогнозния БВП.
Обяснението за по-ниските приходи според служебния финансов министър Румен Порожанов се дължи на
продължилата рекордно дълго дефлация и на коригираната прогноза за ръст.
Заради рецесията България тази година ще произведе 2,4 млрд. лв. по-малко БВП - вместо 81,5 млрд. лв. 79,2 млрд. лв.
По-малкият ръст заедно със свиването на вноса и поевтиняването на петрола и еврото спрямо долара ще намалят наймного приходите от ДДС, е записано в прогнозата - очаква се да бъдат събрани 670 млн. лв. по-малко от косвения данък,
а от акцизите - с 318 млн. лв. по-малко.
Въпреки очакваните по-ниски приходи прогнозата залага допълнителни разходи от 448,5 млн. лв.
Сумата е записана в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. Предвидено е тя да отиде за заплати и
осигуровки в МВР, по социални програми, субсидии за животновъдите, допълнителни пари за спешната помощ, зимно
поддържане на пътищата и плащания по Дунав мост. Не са посочени обаче суми по всяко от тези пера.
Дефицитът само по бюджета се вдига с 1, 5 млрд. или до 3,6% от БВП. Записано е, че еврофондовете ще се предплащат от
бюджета до възстановяването им от Брюксел. Засега са планирани 200 млн. лв., със забележката, че възстановяването
може да се забави и сумата да се увеличи. За НЗОК са предвидени нови 100 млн. лв.
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√ Заради Брюксел спешно пишат схема за защита на влоговете
Във финансовото министерство спешно готвят промени в закона за гарантиране на влоговете, които да отговарят на
евродирективите, съобщи вчера пред БНР финансовият министър Румен Порожанов. Така можело да се избегне
наказателната процедура, която миналата седмица Брюксел стартира срещу България. Повод е затворената вече над три
месеца КТБ.
Директивата гласи, че гарантираните депозити трябва да се изплащат 20 дни след като банката видимо изпадне в
несъстоятелност, Според българското законодателство обаче това става след отнемане на лиценза на банката.
Порожанов обеща проектът да бъде внесен в новия парламент веднага след като той заработи.
В актуализирания вариант на бюджета са предвидени около 5,8 млрд. лв. за евентуално ново финансиране в банковата
сфера, каза вчера Порожанов. И призна, че ще има префинансиране на ликвидната подкрепа, дадена на една банка,
която ще бъде частично погасена.
В бюджета имало варианти и за казуса с КТБ. Те зависят от това дали решението на БНБ ше е за отнемане на лиценза, или
за оздравяване. Ако банката остане без лиценз, фондът за гарантиране на влоговоте трябва да изплати защитените
депозити. Понеже в него няма достатъчно пари за това, ще получи заем от 700 млн. лв. от държавата и ще може да пусне
държавно гарантиран дълг до 2 млрд. лв., обясни Порожанов.
Министърът каза още, че заседанието на тристранния съвет за актуализирания бюджет, предвидено за днес, може да
бъде отложено за сряда, ако синдикати и работодатели настояват. Той отрече с актуализацията да се обслужват нечии
интереси. И обясни причините така: "Заложени са с 2 млрд. повече приходи, ръст от 1,8% и инфлация 1,8%, които за
съжаление не са се случили".
Порожанов сметна, че ако се отчетат корекциите до края на годината министерствата трябва да работят с 22% орязани
бюджети. В резерва имало 8,2 млрд. лв., но те били предвидени за покриване на текущ дефицит, плащания по дълга, за
земеделски производетели и покриване на дефицити в началото на 2015 г.
Вестник Труд
√ Финансовият министър: Искаме да разплатим гарантираните влогове в КТБ през ноември
„Мислим да разпишем закона в България и през ноември да има разплащане на гарантираните влогове в Корпоративна
търговска банка“, заяви пред Нова телевизия служебният министър на финансите Румен Порожанов.
„Оценката на КТБ трябва да приключи в началото на октомври. Виенски фонд има интерес да изготви оздравителен план
за банката на базата на тази оценка. За мен това е най-добрият вариант”, обясни финансовият министър.
Що се отнася до наказателната процедура на ЕК, министър Порожанов обясни, че комисията е в информационен режим с
българската държава и БНБ за това, доколко директивата от 2009 година е транспонирана правилно, така че да се
предоставят средствата на вложителите максимално бързо, след като се разбере, че банката има ликвидни проблеми.
Друг вариант за КТБ, освен опита за оздравяване, е отнемането на лиценза. Тогава Гаранционният фонд ще започне да се
разплаща с вложителите в 20-дневен срок. „Нашият закон предвижда особен случай на предоставяне на средствата –
след обявяване на несъстоятелност и отнемането на лиценза. Това е фалит. Така е преценено преди 5 години. Тогава
законът е изпратен в ЕК и не е имало проблем с него. Практиката обаче показва, че режим на особен надзор може да
продължи доста дълго – 3 месеца плюс опция за удължаване с още 3”, обясни финансовият министър.
„Работим по закон, който да синхронизира българското законодателство с директивата”, заяви Порожанов.
Енергийният министър Щонов коментира, че „ на мен би ми се искало да има оздравителен план”. „Ограничения в
тегленето при варианта оздравяване на банката, ЕК не би допуснала. А планът със сигурност ще мине за одобрение през
ЕК”, обясни той.
Що се отнася до Фонда за гарантиране на влоговете, министър Щонов заяви, че той разполага с по-малък ресурс от
необходимите средства. И обясни, че разликата ще бъде набрана чрез емисия, гарантирана от държавата.
Очаква се въпросните кандидат инвеститори да сключат договор за конфиденциалност на информацията и да започнат
да получават информация от квесторите.
√ ЕС бори младежката безработица в България с проект за 105 млн. евро
Проект, изцяло финансиран от Европейския съюзq ще бори безработицата сред младежите у нас. За целта ЕС отпуска 105
млн. евро, а първите 8000 младежи започват работа от октомври. Проект „Гаранция за младежта“ стартира от следващия
месец в България. Това каза на днешното си посещение в Пловдив вицепремиерът и министър на труда и социалната
политика Йордан Христосков, по случай откриването на новата академична година в ПУ „Паисий Хилендарски“, съобщи
"Дарик".
"В бюрата по труда вече се приемат заявления на безработни младежи до 29 годишна възраст, като програмата включва
два сегмента. Първият е предвиден за тези младежи, които имат образование и професия. Те ще стажуват при
работодателя и ще получават работна заплата, финансирана от тази програма. Отделно се предвижда програмата да
покрие и социалните осигуровки на работещите младежи", обясни още Христосков.
"Ако пък младежите се задържат на работа и след първата половин година, работодателите ще бъдат стимулирани, като
получават субсидия за осигуровките на младежите. Целта е да се премине от стажуване към трайна заетост", категоричен
бе вицепремиерът.
В програмата се предвиждат работа и обучение и за младежите, които нямат образование.
Те ще чиракуват и в процеса на работа ще получават обучение по конкретната професия. Тук целта е в процеса на работа,
младите хора да получат професионални знания и също да останат трайно на работа.
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За старт на програмата държавата отпуска 5 млн. лв.от актуализацията на бюджета, които след това ще бъдат
реимбурсирани от ЕС.
1500 младежи с висше образование пък вече са определени за работа по програма „ Старт в кариерата“, която
предвижда работа в държавните институции на национално и местно ниво.
Вестник Капитал Daily
√ Новата програма "Транспорт" може да стартира още в начaлото на 2015 г.Европейските средства няма да са
достатъчни за цялата магистрала "Хемус" и част от нея ще се финансира със заем от ЕИБ
Очаква се предложената от България оперативна програма "Транспорт" за периода 2014-2020 г. да бъде одобрена от ЕК
скоро и парите за нея да могат да се използват още от началото на 2015 г. Това обяви в Брюксел министърът на
транспорта Николина Ангелкова, която представи програмата пред експерти от ЕК.
Предложените от България проекти в работния вариант са за почти 4 млрд. евро, но наличните средства по програмата
ще са само 1.9 млрд. евро. "Нуждата от приоритизиране е очевидна", каза министърът. Така европейските средствата за
един от приоритетните пътни проекти - магистрала "Хемус", ще стигнат само за финансиране на отсечката до Велико
Търново, а частта от старата столица до Шумен (Белокопитово) ще се финансира със заем от Европейската инвестиционна
банка, обясни транспортният министър, цитирана от пресцентъра на ведомството. От банката вече има принципно
съгласие за отпускането на кредит. Така ще се гарантира завършването на целия проект до 2022 г.
Приоритетните пътища
България защитава няколко шосейни приоритета. На първо място е лот 3 на магистрала "Струма" през Кресненското
дефиле, строителството на който се очаква да започне догодина. Ангелкова отново каза, че се обмисля алтернатива на
планирания тунел в този участък, който не само е скъп за изграждане и поддръжка, но е и по-неекологичен. Министърът
е представила пред ЕК подробности за алтернативен вариант, които ще бъдат съобщени публично в края на годината.
Той е свързан с разширяване на съществуващото трасе, което да стане еднопосочно, а в обратната посока маршрутът да
минава от друго място. "Алтернативният вариант може да ускори проекта и да спести 200-300 милиона", посочи тя.
В началото на следващата година трябва да започне и частта на магистрала "Хемус" до Плевен. "Предложили сме и
тунела под Шипка, а също пътя Видин – София и Калотина – София", обясни Ангелкова. Регионалното министерството и
Агенция "Пътна инфраструктура" вече са започнали преговори и за тяхното дофинансиране със заем от ЕИБ.
За шосейните пътища са отделени 900 млн. евро от парите, а за релсови – 1 млрд. евро.
Жп проектите
Основните железопътни проекти са втора фаза Пловдив – Бургас и Елин Пелин – Септември, както и трасето София –
Драгоман – Елин Пелин, което ще се финансира по Механизма за свързана Европа. По него са резервирани 406 млн. евро
(заедно с националното съфинансиране) за България. За кандидатстване по механизма се подготвят и жп трасето Видин –
Медковец, и съвместният проект с Румъния за подобряване на корабоплаването по Дунав.
Съвместно с инициативата "Джаспърс" ще бъде разработена дългосрочна стратегия за развитие на БДЖ, като
очакванията са тя да е завършена до края на следващата година.
Като един от най-успешните проекти метрото ще продължи да се разширява със средства от новата оперативна
програма. През периода до 2020 г. ще започне работа по третия лъч, като се очаква да бъде финансирано строителството
на най-тежкия участък от него - от бул. "Янко Сакъзов" до кв. "Красно село".
Вестник Стандарт
√ Първи сме по скъпи кредити за бизнеса
Високата цена на заемите е пречка за възстановяване на икономиката
България държи абсолютно първенство по скъпи заеми за бизнеса сред 28-те страни на Европейския съюз. Това сочи
проучване на анализаторите на УниКредит Булбанк. Средният размер на лихвите по корпоративните заеми със срок над 5
години е 7,1% годишно за тези в евро и 7,8% в лева. Това ги прави най-скъпите в ЕС. За заемите за бизнеса със срок
между 1 и 5 години оскъпяването е съответно 7,2% за евро и 7,3% в лева. Най-скъпи в ЕС са и българските ипотечни
дългосрочни заеми в евро - средно 7,5%, докато за тези в местна валута (в случая лева) сме на второ място. При
потребителските заеми за домакинствата със срок над 5 години сме на второ място за кредити в евро (9,4%) и на трето
(10,5%) при кредити в местна валута. Родните банки обаче са абсолютни рекордьори и при доходите от депозити с
матуритет над две години - 3,3% лихва за влоговете в евро и 3,4% за тези в лева. Високите реални лихви в България са
пречка за възстановяването на икономиката, твърдят още банковите експерти. Това изглежда като мистерия, тъй като
страната ни е една от най-стабилните в макроикономическо отношение, но също и с най-високи лихви по кредитите.
Главното основание за това е, че истинската цена на кредита реагира не само на основните правила, но и на други
специфични и непостоянни променливи, гласи анализ на банката.
Депозитите стават все по-неатрактивни
Лихвите по депозитите продължават да падат и през август, дори вече са под 3 на сто, сочи статистиката на БНБ. Средната
доходност на влоговете през този месец вече е 2,72% годишно и е доста по-ниска от отчетените досега. Въпреки това
срочните депозити продължават да растат, макар и с по-слаби темпове. Само през август в банките са постъпили нови
1,03 млрд. лв. Най-големи вносители са фирмите, които са внесли по сметки около 730 млн. лв., делът на новите влогове
от домакинствата е над 300 млн. Спестовността на бизнеса обаче не би трябвало да ни радва, защото това означава, че
предприемачите не инвестират, а държат парите си на сигурно в банките. От друга страна пък, доказва, че доверието в
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българската банкова система не е съвсем загубено, въпреки че доста хора и компании не могат да разполагат с парите си,
блокирани в КТБ.
Лихвите по бизнес кредитите се понижават на годишна база, но за месеца като цяло се увеличават. За кредитите до 1
млн. евро в левове, средният процент е 6,57%, а в евро - 6,42%. По кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той е
5,86%, а в евро - 7,7%. При по-малките заеми увеличението през август е с 0,32 процента за левовите, а по кредитите до 1
млн. евро, договорени в евро - с 0,43 процента. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той намалява
незначително с 0,19%, а над 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 2,07 процента. При кредитите за
домакинствата средният лихвен процент за месеца отбелязва незначително понижение в рамките под 1 на сто.
√ Три сектора с двуцифрен ръст на праговете за осигуровки
662 лв. минимална заплата за тракторист
Договорени са най-ниските възнаграждения за над 1 млн. българи
50 млн. лв. повече ще влязат в НОИ догодина заради по-високи осигурителни прагове. Вицепремиерът Йордан
Христосков обяви, че ще вдигне с 4,2% праговете във всички сектори без споразумения между синдикати и
работодатели.
Двуцифрен ръст на минималните осигурителни доходи догодина ще има в три икономически бранша. Според подписани
споразумения между работодатели и синдикати в производството на мебели те се увеличават с 13,2%, в производството
на електросъоръжения - с 12,6%, а в производството на компютърна и комуникационна техника - с 11,3%. В други два
сектора с огромен брой заети - селското стопанство и търговията на дребно, пък увеличенията са 8,3% и 6%. Именно тези
браншове са "виновници" за отчетения 4,2% среден ръст сред подписаните споразумения, който вицепремиерът и
социален министър Йордан Христосков се кани да наложи на икономическите дейности, в които не са водени преговори.
От 85 икономически дейности тази есен синдикати и работодатели договориха минималните заплати само от 41 бранша,
в които се трудят над 1 милион българи. Най-високите, двуцифрени ръстове обаче, са в най-ниско платените сектори. Те
се дължат най-вече на предположението, че догодина минималната работна заплата ще се увеличи от 340 на 380 лв. За
квалифицираните работници в производството и на електросъоръжения и на компютърна техника осигурителните
прагове през 2015 г. скачат от сегашните 430 лв. на 500 лв. Ръстът при операторите на машини е от 430 на 490 лв., а на
техниците - от 470 на 510 лв. За инженерните специалисти увеличението е от 540 на 590, а за ръководителите от 650 на
690 лв. Догодина осигуровките на квалифицираните работници и операторите на машини в мебелните фирми няма да
могат да се начисляват върху суми по-ниски от 390 лв. Това е с цели 50 лв. повече от тази година. С 60 лв. пък скача
минималната заплата за техниците и те ще се осигуряват минимум върху 400 лв. От 405 на 425 лв. се вдигат праговете за
инженерните специалисти в този бранш, а от 520 на 560 лв. - на ръководителите. За поредна година синдикалните и
работодателските организации в селското стопанство договарят сериозен ръст на осигурителните прагове за всички
наети работници. Мотивите са, че в сектора навлизат достатъчно субсидии, които трябва да водят до увеличение на
възнагражденията. Средният ръст е 8,3%. С 55 лв. до 682 лв. се увеличават минималните заплати за техниците в селското
стопанство. Трактористи, комбайнери и други машинни оператори ще се осигуряват минимум върху 662 лв. при сегашни
613 лв. Между 40 и 50 лв. скачат прагове за останалите категории от ръководителите до неквалифицираните работници.
Следващ по ръст на минималните осигурителни доходи е секторът "Производство и преработка на месо от домашни
птици" - 7,6%. Със 100 лв. се увеличава минималната заплата за ръководителите в този сектор и догодина тя ще е 1060 лв.
Възнагражденията на специалистите няма да могат да падат под 910 лв. при сегашни 830. Техническите кадри в
птицепроизводството ще се осигуряват на не по-малко от 780 лв., при сегашни 710 лв., а квалифицираните работници - на
580 лв. при сегашни 500. В този бранш минималният осигурителен праг за длъжности, за които не се изисква
квалификация, ще е над минималната заплата - 390 лв. Над средно договореното ниво е ръстът на осигурителните
прагове в търговията на дребно - 6%, където са заети около 305 000 души. Тук увеличението идва под натиска на
големите търговски вериги. За специалистите в търговията минималните заплати растат с 40 лв. и догодина ще са 950 лв.
За квалифицираните работници ръстът е от 525 на 550 лв. От догодина с 4% ще нараснат минималните осигурителни
доходи в машиностроенето. Ръст от 20 лв. ще има за най-важните категории персонал за сектора - аналитични
специалисти, техници, квалифицирани работници и операторите на машини.
С 3% пък ще нараснат осигурителните прагове в добивната индустрия. При въгледобива това увеличение означава ръст
на осигурителните прагове на миньорите до 660 лв., при сегашни 641 лв. За операторите на машини пък увеличението
ще е от 582 на 599 лв. С около 20-25 лв. ще се вдигнат и праговете за ръководните кадри и специалистите във
въгледобива.
В туризма увеличение се предвижда с 20 лв. праговете на квалифицирания персонал като готвачи, бармани,
рецепционисти от 530 на 550 лв. При длъжностите, неизискващи квалификация, увеличението е с 10 лв. от 390 на 400 лв.
Пощенските служители също са сред работещите, за които са договорени по-високи минимални заплати по длъжности.
За ръководните кадри те не трябва да падат под 470 лв. при сегашни 440 лв. За специалистите увеличението е от 440 на
460 лв. С 25 лв. скачат праговете за квалифицираните работници - от 350 на 375 лв.
Символичен ръст - под 1%, е договорен в строителството, а в производството на хляб и хлебни изделия е подписано
споразумение за замразяване на осигурителните доходи на нивото от тази година.
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Вестник Монитор
√ Променят Закона за гарантиране на влоговете
В предложения проект за актуализация на бюджета е предвидено предоставянето на държавна гаранция до 2 млрд. лв.
за емитиране на облигации от Фонда за гарантиране на влоговете, както и 700 млн. лв. заем от държавата за фонда.
Това каза пред БНР финансовият министър Румен Порожанов. Той съобщи, че вече се подготвят промени в Закона за
гарантиране влоговете в банките, които да отговарят на евродирективите. Според закона сега изплащането на
гарантирани депозити става след отнемане на лиценза на дадена банка. Брюксел настоява вложителите незабавно да
получат достъп до парите си, като евродирективата дава 20 дни срок за това. Той стартира, след като „компетентният
орган” е установил, че съответният трезор не може да се разплати по някаква причина с вложителите си. Задължително
ще има префинансиране на ликвидната подкрепа, дадена на една банка, обяви още министърът, като уточни, че тази
подкрепа ще бъде частично погасена.
Вестник Преса
√ На Пловдивския панаир: Бизнесът отвръща на кризата с нестандартни идеи
Очаква се 70-ото юбилейно изложение да даде знак за нов старт на индустрията
Днес се открива 70-ото юбилейно издание на Есенния технически панаир в Пловдив.
Ако преди няколко години кризата изненада бизнеса, сега бизнесът изненадва кризата с нестандартни идеи. Това
показват изложените продукти и технологии на техническия панаир в Пловдив. Най-големият форум за инвестиционни
стоки в Югоизточна Европа започва днес и ще продължи до 4 октомври. Това е 70-ото юбилейно издание на панаира и в
него участват фирми от 37 държави.
Изложението очертава посоките за развитие на много отрасли. Досега се наблягаше предимно на нововъведения в
производството. Тази есен изложителите са се насочили към намаляването на енергийните и финансовите разходи на
домакинствата, към подобряване на условията на труд и опазването на околната среда. Именно за това акцент на
тазгодишното изложение са зелената икономика и енергийната ефективност. В панаирните палати могат да се видят
готови проекти. Сред тях са собствени соларни електроцентрали върху покриви и фасади на сгради. Те са само част от
новостите, представени от водещи компании в сферата на машиностроенето, строителството, електрониката,
електротехниката, енергетиката, екологията, управлението на водите, информационните технологии, химическата и
минната промишленост, транспорта и автосервизното оборудване. „Изложението за пореден път демонстрира
възможностите на новаторското мислене“, коментира председателят на съвета на директорите на „Международен
панаир Пловдив“ д-р Иван Соколов.
Симптом за позитивните нагласи е и срещата, организирана от Българската агенция за инвестиции (БАИ) с фирми,
участващи в панаира. Изпълнителният директор на БАИ Светослав Младенов ще представи програма за привличане на
инвестиции в Южен Централен район, както и идеи за изграждане на положителен имидж на България като добро място
за инвестиции.
Чуждестранният бизнес засилва интереса си към страната ни като пазар за внос на технологии и техника и според
експерти може да се очаква активизиране на инвеститорите у нас. Прогнозата се базира на необходимостта от
модернизиране на производствената база и възможностите за финансиране на обновяването, които дават
еврофондовете. Това е причина Австрия например да има значително по-голямо присъствие на тазгодишния панаир.
Освен нея официални участия са подготвили Китайско Тайпе, Полша и Чехия, а колективни - фирми от Германия, Италия,
Полша, Турция и Чехия.
На панаира бизнесът показва и новия си модел на развитие - вече не се мисли за спасяване по единично, а се правят
общи проекти. Това личи в по-силното представяне на клъстери, използващи пари от европейски програми за
включването си в панаира. „За първи път подписваме договори с български фирми, които ще ползват точно за панаирно
участие европейски средства по програма „Конкурентоспособност“. В последните две години тя е стимулирала наши
компании да се включат в панаири извън страната, а сега това е добър пробив и може да се окаже стимул и за други“,
коментира Соколов. Той оценява тазгодишното изложение като много добро на фона на общия спад на интереса към
панаирите в Югоизточна Европа.
„Навсякъде в региона се забелязва известен отлив на изложители, защото големите компании вече са влезли на този
пазар и сега показват само изделия от последно поколение, а те не са толкова много, колкото в предкризисните години“,
обяснява д-р Соколов.
Въпреки това на Есенния панаир в Пловдив се показват 30 световни, европейски и български нововъведения.
Освен тях може да се видят техника, технологии и оборудване от 87 бранша, представени в девет специализирани
международни изложби: „Акватех“ (за технологии и управление на водите), „Аутотех“ (за транспорт и автосервизно
оборудване), „Елтех“ (за електроника и електротехника), „Енеко“ (за енергетика и екология), „Инфотех“ (за
информационни технологии), „Машиностроене“, „Стройтех“ (за строителни материали, машини и технологии),
„Интермин експо“ (за минната индустрия) и „Химия“.
На Есенния панаир ще има и една нова атракция - шоу с роботи. Деца от Националното училище по роботика в Пловдив
ще покажат различни модели и всеки ден в Осма палата на панаира ще има състезания с роботи по сглобяване на
кубчето „Рубик“, както и демонстрации и прожекции на филми за промишлена роботика. „Събитието се провежда под
надслов „Рестарт на българската икономика чрез роботизация“, за да подскаже идеи за този бизнес, който някога е бил
развит у нас“, обясни Соколов.
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Той е убеден, че юбилейното 70-о издание на Международния технически панаир ще бъде знак за рестарта на
индустрията. Затова се очаква да привлече 35-40 хиляди посетители от страната и чужбина - предимно собственици на
фирми, мениджъри и специалисти.
30 световни, европейски и български новости са изложени на щандовете в отделните палати.
Над 30 събития в съпътстващата програма
Над 30 делови събития включва съпътстващата програма на Международния технически панаир. Конкретни практически
решения за намаляване на разходите за отопление и осветление в обществени и битови сгради ще бъдат представени в
Дните на зелената енергия. Водещата тема е „Финансови инструменти за енергийна ефективност в общините“. С нея на
29 септември ще бъде открито четвъртото издание на инициативата. Ще бъдат показани възможностите за финансиране
по европейски програми и за постигане на енергийна ефективност без големи вложения.
Нов акцент е проблемът за енергийния мениджмънт в училищата, на който е посветен семинар на 30 септември. Друг
форум с мото „Моделиране и измерване на качеството на въздуха в градовете“ е планиран за 1 октомври. Ще бъдат
обсъждани методи за мониторинг на въздуха, борбата срещу неговото замърсяване и климатичните промени. Десета
национална конференция „Интелигентни градове и региони - устойчиво енергийно управление и биоенергетика от
отпадъци“ организира Асоциацията на българските енергийни агенции на 2 октомври. Ще бъдат представени варианти
на сгради и екоселища с почти нулево потребление на енергия.
Част от съпътстващата програма е и първото издание на Европейския минен бизнес форум, който ще се състои на 29 и 30
септември под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Основните теми са свързани с
европейското партньорство, корпоративната отговорност, социалните инвестиции и цялостното развитие на минната
индустрия. В програмата са включени кръгла маса за суровините в Европа и презентации на водещи фирми. Инициатор и
организатор е Българската минно-геоложка камара. Партньори са Европейската асоциация на минните индустрии
(Евромин), Министерството на икономиката и енергетиката и „Международен панаир Пловдив“.
Върхови продукти ще бъдат демонстрирани в презентациите на близо 10 водещи компании. Българската асоциация по
информационни технологии ще представи своя Офис за технологичен трансфер и иновации в подкрепа на малките и
средни предприятия, като във фокуса са дигиталното предприемачество и моделите на бизнес в епохата на интернет.
Новите технологии си дават среща в Пловдив от 29 септември до 4 октомври.
Робот за инвитро оплождане дебютира на форума
Роботизирана система за инвитро оплождане е едно от изобретенията, които ще бъдат показани на Международния
технически панаир. Този метод за асистирана репродукция е по-резултатен от традиционните, защото извършва
необходимите манипулации с максимална прецизност, а липсата на човешко участие гарантира запазване на
стерилността. Системата намалява и разходите за инвитро, обясняват от фирма „Микрона“, чието дело е авангардният
уред.
Сред върховите разработки се нарежда и българският електромобил, който се задвижва с енергия от слънцето и вятъра.
Той не изхвърля във въздуха вредни вещества, а неговата ефективност е над 95%, твърдят създателите от „Джи-Ка 1“.
Енергоспестяващите изделия отново са сред най-атрактивните експонати на Есенния панаир. Акцентът е върху
достъпните и лесно приложими решения. На панаира ще бъде демонстрирано и практическо приложение на технологии
на НАСА. За първи път на нашия пазар идват енергоспестяващи щори, изработени по технология на американската
космическа агенция. Щорите се монтират по различен начин през зимата и лятото, тъй като едната повърхност отразява
топлината, а другата я концентрира и излъчва. Така предпазват от студ и жега, съкращават почти два пъти разходите за
отопление и за охлаждане, икономическият ефект достига 40-60% в зависимост от годишното време и площта на
помещението, твърдят от фирма „Спектър инвест БГ“, официален дистрибутор на корпорацията Eedr, САЩ.
За първи път се представя и течната топлоизолация за вътрешни стени и тавани, която се нанася като латекс, но
предпазва от конденз и мухъл. Тя е разработена от българската компания „Изомакс“.
Системата намалява и разходите за инвитро, обясняват от фирма „Микрона“, чието дело е авангардният уред.
По-евтини билети за посетителите
Билети на преференциални цени ще ползват посетителите на Международния технически панаир. По повод 70-ото
юбилейно издание на най-голямото българско изложение „Международен панаир Пловдив“ намали цената на билетите
с над 30%, за да могат повече хора да видят атрактивните експозиции. Тази година входът ще струва 4 лв., за инвалиди,
пенсионери и ученици цената е 2 лв., а карта за цялата седмица ще се продава за 12 лева. Фирми, които купуват над 20
билета с предварителна заявка, също ползват цена от 2 лева за входен талон.
Другата изненада е лека кола „Шкода Ситигоу Амбишън“. По време на Есенния панаир ще се проведе анкетно проучване
с цел да се събере информация за нагласите на посетителите и да се подобри организацията на изложението. Един от
участниците, попълнили анкетни карти, ще получи автомобила, осигурен от „Международен панаир Пловдив“. Това ще
стане в 13 часа в събота.
√ Промени в закона заради КТБ – чак през ноември
Спасяването на банката ще е по-евтино, отколкото фалитът, твърди Иван Костов
Най-рано през ноември може да бъдат приети промени в Закона за кредитните институции, с които да отпадне
изискването Фондът за гарантиране на влоговете да изплаща пари на вложителите чак след отнемането на лиценза на
КТБ. Това твърдят експерти, до които „Преса“ се допита.
Служебният кабинет може да направи законопроект за промени според изискванията на ЕК, но той ще бъде приет найрано през ноември, обясни Менда Стоянова от ГЕРБ. „Не съм сигурна обаче дали в нашето законодателство има
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пропуски. Трябва сериозен анализ“, допълни тя. Според нея, ако бъде взето решение за законова промяна, тя ще върви
паралелно с актуализацията на бюджета, но няма как по-рано от ноември да бъде приключена.
„Без парламент няма да има решение за казуса с КТБ“, обясни Георги Ангелов от „Отворено общество“. Той е на мнение,
че дори и исканията на Брюксел да бъдат приети, то това ще стане в периода, в който ще изтече срокът на специалния
надзор - 20 ноември. Дотогава обаче трябва наистина да има решение.
Икономистът е на мнение, че най-добрият вариант за КТБ е акционерите да осигурят достатъчно средства за капиталовия
недостиг. Фондът за гарантиране на влоговете пък заедно с подкрепата от държавата може да подпомогне банката при
евентуален наплив за теглене на средства. Идеята за частичен достъп на вложителите с гарантирани депозити също
трябва да мине през парламента. За предложението държавната банка за развитие да подпомогне КТБ Ангелов обясни,
че това би помогнало единствено за престиж.
„В актуализацията на бюджета Министерството на финансите е предвидило буфер, с който да се овладее евентуална
банкова криза“, съобщи вчера бившият премиер Иван Костов пред Нова телевизия. Според него спасяването на КТБ ще
излезе много по-евтино на българските данъкоплатци, отколкото фалирането на банката, което ще донесе огромни
загуби. При добра воля БНБ и виенският фонд ЕПИК може да приключат преговорите до края на октомври.
Фалитът на банката ще нанесе огромни щети на българската икономика, твърди той. Костов обясни, че има влог от 170
хил. лв. в КТБ и че неговите пари са гарантирани, ако евентуално банката бъде обявена във фалит.
Омбудсманът: БНБ е виновна за парите на хората
Европейската директива за гарантиране на депозитите е транспонирана изцяло в нашия закон за кредитните институции.
Това обяви пред "Преса“ омбудсманът Константин Пенчев.
Текстът посочва точно онова, което казва и директивата - ако една банка не изпълни повече от 7 дни едно свое парично
задължение и това се дължи на проблеми, свързани с ликвидността й, БНБ задължително отнема лиценза на банката.
Разбира се, след преценка, че тези затруднения ще продължат повече от разумния срок. В конкретния случай БНБ не
спазва закона. Тя трябваше да каже или че КТБ е в трайно затруднение и веднага да й отнеме лиценза, или че тази банка
може да бъде оздравена. Никъде нашето законодателство не предвижда, че банката може да бъде затворена шест
месеца, под предлог че има специален надзор над нея, твърди Пенчев.
√ Безработните ще се регистрират по интернет
Това обяви изпълнителният директор на ведомството Асен Ангелов в столичното бюро по труда „Възраждане“.
Електронна регистрация за безработни ще въведе като нова услуга Агенцията по заетостта. Това обяви изпълнителният
директор на ведомството Асен Ангелов в столичното бюро по труда „Възраждане“.
„Идеята е, когато безработните стигнат до бюрата по труда, предварително попълнените от тях данни вече да са
обработени от трудовите посредници. Така времето, което прекарват с трудовия посредник, ще бъде използвано
оптимално и оползотворено изцяло за консултиране, мотивиране и насочване“, аргументира се той.
В рамките на един работен ден Ангелов изпълняваше задълженията на трудов посредник в бюрото - регистрация и
консултиране на безработни, приемане на заявки от работодателите за свободните места, обработване на данни. Идеята
беше той лично да се запознае с трудностите, с които се сблъскват колегите му, и да се прецени какво може да се
промени в работата им.
Вестник Сега
√ Хората с ниски доходи ще се разминат с данъчните облекчения
Възстановяването на авансово внесения данък е минирано от ограничения
Въведеното от тази година освобождаване от подоходен данък за работещите на трудов договор срещу минимална
работна заплата се оказа минирано от серия от ограничения. По закон тези данъкоплатци имат право да си възстановят
през 2015 г. в пълен размер авансово внесения от работодателите данък върху доходите.
От инструкция на НАП за прилагането на закона обаче става ясно, че облекчението няма да може да се ползва, ако
работникът е получавал необлагаеми доходи извън трудовото си възнаграждение. Списъкът на необлагаемите доходи е
дълъг, като в него попадат и масово получавани помощи по линия на социалното подпомагане като семейните помощи
за деца и обезщетенията за безработица.
Възстановяването на данък за хората с най-ниски доходи бе въведено по настояване на БСП и е една от мерките, с които
левицата се гордее. До компромисния вариант с възстановяване на данък, който вече е преведен авансово в хазната, се
стигна след категоричното несъгласие на ДПС да се въвежда в половинчата форма необлагаем минимум за част от
доходите. При дебатите по предложението така и не се появи официална прогноза колко хора ще могат да се възползват
от него и какъв бюджетен ефект се очаква за 2015 г.
Сега се оказва, че огромна част от българите няма изобщо да имат право на това облекчение. НАП ще отказва да
възстановява данък на всички данъкоплатци, подали такова заявление, дори и в случаите, в които те отговорят на
подоходния лимит - 4080 лв. за година, ако заявителите са получавали необлагаем доход извън трудовите си доходи. В
групата на необлагаемите доходи попадат обезщетенията и помощите за безработица, помощите по закона за
семейните помощи за деца, помощите по реда на закона за интеграция на хората с увреждания, обезщетенията при
средна и тежка телесна повреда, застрахователните обезщетения при настъпило застрахователно събитие. За
необлагаем доход се считат още дневните командировъчни, доходите от стипендии, печалбите от хазартни игри и др.,
общо 27 точки, изчерпателно изброени в закона за данъците върху доходите на физическите лица.
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Изключването на тези хора от правото на достъп до облекчението следва от буквалното прилагане на одобрените от
депутатите текстове, става ясно още от инструкцията на НАП. В закона изрично се посочва, че право на приспадане на
данък имат хора, които са получили единствено доходи от трудови правоотношения. От тази формулировка данъчните
заключават, че при доходи, различни от трудовите, включително необлагаеми доходи, за които не се дължи данък,
облекчението не се полага.
При гласуването на текстовете никой не направи подобно тълкуване на закона. Тогава в ябълка на раздора се превърнаха
добавките за придобит трудов стаж, които правеха невъзможно ползването на облекчението от хора с дълъг
професионален опит и минимална работна заплата. За добавката за стаж бе направено изрично изключение в закона и тя
не се включва при калкулациите на получения от работника доход. Сега се оказва, че от потенциалните ползватели на
облекчението ще бъдат изключени неизвестен брой данъкоплатци само защото са получили социални помощ от
държавата именно защото са бедни.
Няма как да се установи какъв е броят на хората, които попадат в тези групи, и ще бъдат лишени от право на данъчното
облекчение. Проверките на всички тези обстоятелства ще отворят сериозна работа на НАП, която трябва да установи има
ли получавани допълнителни необлагаеми доходи, и може да доведат до голям брой невярно попълнени декларации от
незнание. По неподкрепени с никакви детайлни разбивки данни на предходния министър на финансите Петър Чобанов
ефектът от данъчното облекчение върху бюджета през 2015 г. ще бъде 150 млн. лв., прогнозен брой лица, които ще го
ползват, не е обявяван.
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