Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ 7
√ Работодателите гневни, излизат от Тристранката
Нея на практика я няма, а в същото време върви нормотворчество, казва Васил Велев от АИКБ
Работодателските организации заплашиха да напуснат съвета за тристранно сътрудничество, ако продължава практиката
да бъдат игнорирани при приемането на важни законови промени.
Тристранката на практика я няма, два месеца и половина не е провеждала заседания, а в същото време върви
нормотворчество, възнегодува в студиото на "Добро утро, България!" председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев.
Игнорирането на работодателите не е начинът да се внасят радикални промени в трудовоправните и осигурителните
отношения, подчерта зам.-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков.
Основната им критика е за случващото се в пенсионната система.
Руши се пенсионният модел, категорични са те и добавят, че до края на март няма достатъчно време, за да са намери
удачно работещо решение. Искаме решение, което да запази задължителния характер на втория стълб, заяви Велев.
Видеото може да видите тук.
Вестник Преса
√ Бизнесът дава на съд минималната заплата
Работодателски организации искат отмяна на постановлението за повишаването й
Работодателите атакуват постановлението за вдигане на минималната заплата пред Върховния административен съд
(ВАС). Аргументът е, че то не е обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество преди приемането му.
Жалбата е от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и
Българската търговско-промишлена палата (БТПП). С постановлението са определени нови размери на най-ниското
възнаграждение за 2015 г. 360 лв. от 1 януари и 380 лв. от 1 юли
Според работодателите постановлението е незаконосъобразно и те настояват да бъде отменено. Бизнесът припомня, че
според Кодекса на труда трябват задължителни консултации с работодателите и синдикатите при приемането на
нормативни актове по въпроси, свързани с жизненото равнище, трудовите и осигурителните отношения.
Във вторник и четирите национално представителни работодателски организации - Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ), АИКБ, БСК и БТПП, излязоха с остро отворено писмо за състоянието на социалния
диалог в страната. От бизнеса изразиха възмущението си от това, че важни нормативни промени се внасят в
Министерския съвет без обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Те дадоха пример именно с
приемането на новите размери на минималната работна заплата за 2015 г.
Работодателите са категорични, че особено притеснителна е наложилата се практика промени в трудовото и
осигурителното законодателство да се предлагат от отделни министри и да се внасят от депутати, а не от кабинета. Така
тристранката се заобикаля, а промените се приемат от парламента, без да са съгласувани със социалните партньори.
Драстични други примери за потъпкването на диалога са промените в Кодекса за социално осигуряване, които дават
право на работещите да избират дали да се осигуряват в частен пенсионен фонд, както и инкриминирането на
укриването на осигурителни плащания.
Бизнесът призова управляващите „да преосмислят описания по-горе маниер на работа и да възстановят нормалното
функциониране на органите за партньорство на национално ниво“. В противен случай те заплашиха, че ще напуснат
тристранния съвет. Очаква се в най-скоро време да бъде насрочено заседание на тристранката, на което
работодателските организации ще решат дали ще продължат участието си в нея.
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Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК:
Тристранният съвет се обезличава
„Изцяло се обезличава Националният съвет за тристранно сътрудничество. Участието ни не е необходимо, ако нещата се
решават между кабинета и синдикатите.“ Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по повод
редица промени в нормативни актове, които се правят без съгласуване с работодателите.
„Не можем да стоим безучастни, тъй като това е въпрос и на международно законодателство, нарушава се Конвенция
номер 144 на Международната организация на труда (МОТ), която е ратифицирана от България“, категоричен е той.
Данев припомни, че в Закона за нормативните актове ясно е казано, че закон не може да влиза без оценка на неговото
въздействие.
„Спокойно можем да кажем, че примерно вдигането на минималната работна заплата с административен акт ще доведе
до сериозни промени в икономическата структура на редица региони в страната, където положението и без това е тежко,
а тепърва ще закриваме малки и средни предприятия благодарение на тази разпоредба, без да се изследва какво е
влиянието на подобен акт, примерно във Видинския регион или в Силистра.“
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България:
Важни промени се правят зад гърба ни
Европейска практика, която е намерила отражение и в Кодекса на труда, е нормативните документи по всички въпроси,
които се отнасят до доходите и трудово-правните и осигурителните отношения, да се обсъдят преди приемането им в
тристранния съвет. За да се чуят становищата и на двете големи обществени групи - работодателските и синдикалните
организации. Много често позициите им са взаимноизключващи се, но след като ги изслуша, изпълнителната власт може
да вземе мотивирани решения. Точно тези прости правила не се спазват - трети месец тристранният съвет не работи.
Важни промени, каквито са например реформите в пенсионния модел и които засягат идните 20-30 години, се решават
за пет дни зад гърба на работодателите в сговор между част от правителството, защото имаше и изненадани министри, и
синдикатите. Това е прецедент, който няма да забравим. Той трябва да се разчепка докрай, да стане ясно кой и защо
предложи тези промени в Кодекса за социално осигуряване. Поставените цели можеха да се постигнат по друг, правилен
начин, а не чрез рушене на пенсионен модел, който е доказал предимствата си в развития свят. Взетото решение беше
грешно. Тази грешка можеше да не бъде правена. Ще отидем на следващото заседание на тристранния съвет и ще
поискаме да се постави на здрава основа работата в него. Тристранката не може да се заобикаля с депутатски
законодателни инициативи. В зависимост от резултатите от това заседание и от практиката, която ще се формира след
това, ще решим какви да бъдат бъдещите ни действия. Това е проблем на цялата политическа класа, а не само на
правителството или парламента.
Вицепремиерът Ивайло Калфин:
Готов съм за среща с бизнеса
Вицепремиерът Ивайло Калфин е готов да се срещне с лидерите на работодателските организации, които изразяват
претенции към неговото поведение като председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), при
тяхна инициатива. Това коментираха от социалното министерство по повод писмото на четирите работодателски
организации. Оттам уточниха, че следващото заседание на съвета се подготвя в момента в съответните комисии към
него.
„Темата за минималната работна заплата беше обсъдена в НСТС в рамките на обсъждането на параметрите на бюджета
за 2015 г., докато другите два въпроса (промените в Кодекса за социално осигуряване и криминализиране на укриването
на осигуровки - б.р.) са предмет на дългогодишни дебати както между социалните партньори, така и в обществото.
Вярвам, че редовните заседания на работната група по пенсионната система, както и предстоящото обсъждане на
законодателните промени в НСТС и в надзорния съвет на НОИ дават добра възможност за изслушване и отчитане на
всяко изложено мнение по тези въпроси. Очаквам да продължим задълбочените дебати, като спазим ангажимента към
края на март 2015 г. да стигнем до законодателни предложения, които да бъдат надлежно обсъдени в НСТС“, заяви
министър Калфин.
Вестник Дневник
√ Работодателите заплашват с протести и напускане на Съвета за тристранно сътрудничество
Липсата на диалог с правителството може да доведе до напускане на Националния съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС) от страна на работодателските организации.
"Няма добът диалог с правителството повече от два месеца от половина - научаваме новините от медиите", каза
председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев пред Нова.
В обща декларация, разпространена във вторник, работодателите заявиха, че не са консултирани по важни за страната
решения като промените в Кодекса за социално осигуряване. Според организациите тристранният съвет се е превърнал в
"неработещ, бутафорен и изпразнен от съдържание орган".
Организациите визират прехвърлянето на вноските за втора пенсия, предложенията за увеличение на минималната
работна заплата, увеличението на социалните осигуровки, инкриминирането на укриването на пенсионни всноски.
От началото на януари минималната работна заплата се увеличи с 20 лева до 360 лева. През юли ще има още един скок с
нови 20 лева.
Вицепремиерът Ивайло Калфин обяви, че готов да се срещне с работодателските организации, които изразяват
претенции към него като председател на тристранния съвет. Пресъобщение на социалното министерсто посочва, че
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темата за минималната заплата е била обсъдена в тристранния съвет в рамките на обсъждането на бюджета, а другите
въпроси са предмет на дългогодишни дебати, както между социалните партньори, така и в обществото.
Домусчиев заяви, че работодателите ще изчакат следващото заседание на НСТС, който трябва да бъде свикан в найскоро време, преди да вземат решение на следващите си действия. Освен напускане на съвета се разглежда и идеята за
протести на работодателските организации.
Домусчиев цитира и вътрешно изследване на КРИБ, което показва, че членовете на организацията нямат нагласата на
следващите избори да подкрепят партия, увеличила осигуровките.
Той не посочи конкретни данни какви ще са реалните последици за бизнеса от предлаганите законови промени, като
съкращения на работници или намаляване на инвестиции, но според него част от бизнеса ще мине с сивия сектор.
pariteni.bg
√ Работодателите атакуват в съда минималната заплата
Съветът за тристранно сътрудничество не е заседавал над два месеца, а в същото време се приемат закони, които
не са обсъдени между социалните партньори
Четирите национално представени работодателски организации заплашиха да напуснат тристранния диалог, защото
съветът за тристранно сътрудничество не е заседавал над два месеца, а в същото време се приемат закони, които не са
обсъдени между социалните партньори.
Затова работодателите ще внесат в съда и постановлението за размера на минималната заплата за тази година.
Мотивът е, че то беше прието, без да е обсъдено предварително в тристранката, както изисква законът. В края миналата
година първоначално финансовият министър бе категоричен, че минималната заплата няма да се вдига за 2015 г., а след
това изненадващо реши, че може да се увеличи на два пъти с по 20 лв. и от 1 юли да е 380 лв.
Според бизнес организациите това е само един от примерите за заобикаляне на социалния диалог.
"Крещящ пример за това е промяната в Кодекса за социалното осигуряване, която променя пенсионния модел у нас.
От обявяването до приемането й бяха изминали 5 дни, в които се осъществи целият законодателен процес, без да бъде
обсъден със социалните партньори, работодателите и синдикатите в тристранен формат", коментира председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред "Фокус".
В официалното становище на четирите организации се посочва, че и последните промени на КСО, предложени от
финансовия министър Владислав Горанов, не са обсъждани в тристранката, "а диалогът се води задочно чрез медиите и
като индивидуална инициатива само на едната страна от социалните партньори".
Работодателите са недоволни от вицепремиера Ивайло Калфин, който "представя пред обществото идеи за нормативни
промени, несъгласувани по съответния законов ред със социалните партньори, които съвпадат с очакванията само на
синдикатите".
cross.bg
√ Работодателите гневни, излизат от Тристранката
Работодателските организации заплашиха да напуснат съвета за тристранно сътрудничество, ако продължава практиката
да бъдат игнорирани при приемането на важни законови промени. Тристранката на практика я няма, два месеца и
половина не е провеждала заседания, а в същото време върви нормотворчество, възнегодува в студиото на ТВ7
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Игнорирането на работодателите не е
начинът да се внасят радикални промени в трудовоправните и осигурителните отношения, подчерта зам.-председателят
на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Основната им критика е за случващото се в пенсионната система.
Руши се пенсионният модел, категорични са те и добавят, че до края на март няма достатъчно време, за да са намери
удачно работещо решение. Искаме решение, което да запази задължителния характер на втория стълб, заяви Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Пазарът на имоти през 2014 г. може да се характеризира с думата "рестарт"
Пазарът на жилищни имоти през изминалата 2014 година може да се характеризира с думата „рестарт”. Сегментът
премина през етап на възстановяване в първата половина на периода, а второто шестмесечие донесе драстичен скок в
активността – около 20% е ръстът в броя сделки на годишна база в трето и четвърто тримесечие. Това се посочва в
годишния доклад на АДРЕС Недвижими имоти.
„Може да се каже, че пазарът на жилища вече премина „на втора скорост”, коментира Георги Павлов, изпълнителен
директор на АДРЕС Недвижими имоти. „Активността расте, цените се оттласнаха от дъното, а усещането за недостатъчна
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сигурност и възвръщаемост на вложенията от страна на банките направиха жилищния имот предпочитана инвестиция”,
казва още Павлов.
Цялата презентация на АДРЕС вижте ТУК
Според данните на АДРЕС сред основните тенденции през 2014 г. е удвояването на дела на покупките, направени с цел
инвестиция – 18% от всички при 9% в предходната 2013 година.
„Действително банковата криза затвърди усещането, че имотът е най-сигурната разумната алтернатива за запазване на
стойността на парите”, казва Калоян Богданов, маркетинг мениджър на АДРЕС. „Много купувачи пресметнаха, че
инвестиционната покупка на апартамент, освен сигурност в дългосрочен план, носи по-голяма доходност при отдаване
под наем спрямо съхранението в банка, особено с оглед на ниските лихви по депозитите днес”, допълва Богданов.
По думите му, доказателствата за растящата решителност на купувачите не спират дотук. Все по-търсени стават
тристайните и многостайните жилища, докато интересът към едностайните и двустайните спада спрямо 2013 година. От
32% на 40% е скочил делът на продадените тристайни имоти.
„Днес цените на големите по площ апартаменти са много по-достъпни. В края на 2014 година 100 кв.м са на стойността,
на която можеха да се купят не повече от 65 кв.м в сходен район през 2008 година, например”, обяснява Калоян
Богданов. „Стремежът на голяма част от домакинствата да се сдобият с по-голямо и по-качествено жилище успя да се
осъществи през 2014. Това е причината за 10% ръст на двойните сделки спрямо предходната 2013”, казва още Богданов.
Други фактори за това са растящата финансова стабилност на домакинствата в годините след кризата и убеждението на
част от българите, че скоро цените няма да бъдат така ниски.
„Купувачите, които бързат, имат своите основания. Продавачите днес се чувстват по-силната страна, особено онези,
които предлагат качествени имоти. Те не виждат причина да правят отстъпки и не са склонни на преговори. Напротив,
липсата на достатъчен брой качествени апартаменти често кара няколко купувача „да се надпреварват” за един.
Резултатът – редица сделки на надпазарни цени. Ако техният дял е бил 3% през 2013 г., то през 2014 г. той скача на 10%”,
разказва Калоян Богданов.
Отчетливата активност на жилищния пазар прозира и в ръста на броя сделки на по-високи нива. Интересът към имотите
до 50 000 евро спада спрямо 2013 година, посочват от АДРЕС. В същото време броят покупки на цени между 50 000 и 100
000 евро расте с около 4%, а сделките за над 100 000 евро заемат с 5% по-голям дял спрямо 2013 година.
Сделките се катализираха, освен от усещането за несигурност в банковата система, и от улесненото кредитиране.
Данните на АДРЕС сочат, че намалява процентът на покупките със собствени средства на 53% спрямо 60% през 2013
година. Най-популярен е ипотечният кредит, покриващ между 51% и 80% от стойността на сделката – от такъв заем се
възползват 23% от купувачите при 15% година по-рано. Макар и плахо, нараства и делът на покупките, финансирани с
кредит, който покрива между 81% и 100% от стойността им, посочват още от АДРЕС.
Цените се движат основно в две направления в зависимост от населеното място. в големите градове вече се вижда
отчетлив ръст на годишна база в рамките на около 5%, като най-осезаем е скокът на нивата в София. По отношение на
малките градове – спадът на нивата там продължава, макар да е символичен спрямо 2013 година. Според АДРЕС цените
в малките населени места едва днес намират равновесната си точка.
Изток, Гео Милев, Иван Вазов, Лозенец са сред най-предпочитаните квартали в столицата през 2014 година. Цените в на
отделни имоти в тези райони изпревариха центъра на столицата, който загуби част от популярността си с увеличаването
на трафика и нарастващата липса на нови проекти. Квартали като Младост и Лозенец продължиха да привличат
вниманието на клиентите поради по-високата си комуникативност, а южните райони традиционно останаха във фокуса
на купувачите.
Изключително силен е стартът на 2015 г., отбелязват още от АДРЕС в анализа си. Сравнение между най-динамичния
месец на 2014 г. – юли, и първия месец на настоящата година, показва 32% ръст на регистрираните нови купувачи, които
за първи път предприемат стъпки по търсене на недвижим имот. В същото време, през януари са сключени с ¼ повече
сделки спрямо юли, макар, поради сезонността на този пазар, първият месец на годината традиционно да не е активен.
„Пазарът днес притежава потенциал, част от който вече се разкри във втората половина на 2014 година. Склонен съм да
смятам, че ни предстоят много по-активни месеци и силен скок в броя на сделките. Все пак всичко зависи от участниците
на пазара и това как те възприемат икономическата ситуация”, казва Георги Павлов.
√ В края на 2014 г. невъзстановеният ДДС достига най-ниското равнище за последните 10 години
Министерският съвет одобри внесената от министъра на финансите Владислав Горанов информация за касовото
изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2014 г.
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по консолидираната фискална
програма (КФП) за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лв. (3,7% от прогнозния БВП).
Бюджетната позиция на страната към края на 2014 г. е в съответствие с поставените цели в актуализираната бюджетна
програма за годината. Прогнозите и предварителните оценки за размера на дефицита на сектор „Държавно управление“
по методологията на Европейската система от национални сметки 2010 очертават той да отбележи подобрение спрямо
заложената цел от 3,5% от прогнозния БВП, като на настоящия етап очакванията са той да бъде в размер на около 3,3% от
прогнозния БВП. Това ограничава размера на еднократното отклонение от референтната стойност за дефицита по Пакта
за стабилност и растеж, което е индикатор при анализа и окончателното вземане на решение за иницииране на
процедура по наличието на прекомерен дефицит в България.
Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2014 г. са в размер на 29 406,8 млн. лв., или 98,1% от разчетите по ЗИД на
ЗДБРБ за 2014 година.
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Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2014 г. възлиза на 23 028,2 млн. лв.,
което представлява 98,8% от планираните за годината приходи в актуализираните разчети. В структурно отношение
приходите от социални и здравноосигурителни вноски надвишават разчета за годината и в голяма степен компенсират
изоставането при постъпленията от ДДС, с което данъчните приходи по КФП са близки до планираните с актуализираните
разчети за годината. Съпоставено с предходната година, данъчните постъпления нарастват номинално с 2,9% (657,9 млн.
лв.).
Приходите в частта на преките данъци са 4 275,8 млн. лв., което е 99,9% от предвидените в ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. и
нарастват спрямо предходната година с 374,3 млн. лв. (9,6%). Постъпленията от ДДФЛ бележат ръст от 10,6% (248,0 млн.
лв.). Нарастване за 2014 г. се отчита и при приходите от корпоративни данъци – със 126,3 млн. лв., което е с 8,1% 11
февруари 2015 повече от 2013 г. което е 96,2% от актуализираната програма за годината. Постъпленията от ДДС са в
размер на 7 264,4 млн. лв., или 94,4% от планираните за годината.
Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС са по-ниски със 102,1 млн. лв., основно поради по-високия размер
на възстановения ДДС към фирмите. В края на 2014 г. невъзстановеният ДДС е в размер на 105 млн. лв., което е найниското равнище на показателя за последните 10 години и е значително под отчетения в края на 2013 г. (240 млн. лв.).
Друг фактор, който трябва да се има предвид при съпоставката с предходната година, е базовият ефект от постъпили
през месец февруари 2013 г. еднократни приходи от стари просрочени данъчни задължения в размер на 65 млн. лева.
Приходите от акцизи са в размер на 4 038,7 млн. лв., или 99,5% от планираните за годината. Съпоставено с предходната
година, постъпленията от акцизи са по-ниски номинално със 17,1 млн. лв. (0,4%). Постъпленията от мита са 153,1 млн.
лв., или 102,5% спрямо разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 822,4 млн. лв., или
101,5% изпълнение на актуализираните годишни разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 6
449,2 млн. лв., което представлява 102,7% спрямо разчетените за годината. Съпоставено с предходната година,
приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 6,4% (389,0 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 3 457,0 млн. лв., което представлява 100,7% изпълнение на актуализираните
годишни разчети. Това е с 493,5 млн. лв. по-малко от предходната година, което се дължи на базов ефект от постъпили
еднократни приходи през 2013 г. от дивидент за държавата и от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно
дело.
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 921,6 млн. лв.,
което представлява 90,3% от годишния разчет.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2014 г.
възлизат на 32 455,0 млн. лв., което е 98,4% от актуализираните годишни разчети. Спрямо 2013 г. общо разходите по КФП
са нараснали с 2 037,1 млн. лв. (6,7%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и
фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски
средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 23,6% (870,6 млн. лв.) спрямо 2013 г., а социалните и
здравноосигурителните разходи - със 7,5% (942,8 млн. лв.) спрямо отчетените за 2013 г.
Нелихвените разходи са в размер на 30 920,4 млн. лв., което представлява 103,2% спрямо актуализираните годишни
разчети. Текущите нелихвени разходи за 2014 г. са в размер на 26 025,0 млн. лв. (104,5% Приходите от косвени данъци са
в размер на 11 480,8 млн. лв., спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния
резерв) възлизат на 4 895,4 млн. лв. (96,5% от разчетите към ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер
на 579,8 млн. лв. (86,6% от планираните за 2014 г.).
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 954,9
млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000.
Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лв., което се формира от
дефицит по националния бюджет в размер на 2 388,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 659,6
млн. лв.
Размерът на фискалния резерв към 31.12.2014 г. е 9,2 млрд. лв., в т.ч. 8,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и
банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и др. Ресурсът на разположение
във фискалния резерв позволи през месец януари 2015 г. безпроблемно да бъдат извършени плащанията по
обслужването на дълга, свързани основно с падежиращата емисия глобални облигации, деноминирани в щатски долари,
от 2002 г.
√ Резервът стигна 9,2 млрд.лв.
Хазната е приключила 2014 г. с 3 ,1 млрд. лв. дефицит, което е 3,7% от БВП. Във фискалния резерв към 31 декември има
9,2 млрд. лв. - или 8,1 млрд. депозити и 1,1 млрд. вземания от еврофондове.
Това е записано в отчета на финансовия министър Владислав Горанов, който кабинетът одобри вчера. Държавата е
събрала 29 млрд. лв., а е похарчила 32,4 млрд. лв. В сравнение с 2013 г. данъчните постъпления са се увеличили с 657,9
млн. лв.
Намерението на управляващите да изтеглят нов заем от 8 млрд. евро до 2017 г. вчера предиизвика спор между ГЕРБ и
БСП. Ратификацията трябваше да бъде гласувана от бюджетната комисия по-късно през деня. Заседанието, на което
трябваше да бъде изслушан и номинирания за шеф на банковия надзор Димитър Костов обаче бе отложено заради
закона за МВР, чието обсъждане в зала продължи до 19 часа.
"Управляващите загробват страната със заем от 16 млрд. лв. зад гърба на парламента. Това са колосални суми, които ще
плащат българите. Този заем означава дълг от 10 000 лв. на всеки жив българин", заяви депутатът от БСП Румен Гечев.
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Той видя и друга скандална следа - кабинетът подписал предварителен договор за реализиране на 8 млрд. евро дълг, а
една от банките - посредници е HSBC. "Как е възможно да се говори изобщо за работа с компрометирана банка", възмути
се Гечев.
"16 млрд. лв. са ни нужни за рефинансиране на стари дългове и за планираните дефицити до 2017 г. ", контрира шефката
на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ. Тя уточни, че начинът, по който се иска ратификацията е същият, по
който са се искали всички ратификации.
"Дългът не ражда дефицит, а е начин за финансиране на дефицит. Това е нов инструмент за финансиране с дълг, и то за
три години", категорична бе Стоянова.
От финансовото министерство обявиха, че за погасяване на стари дългове до 2017 г. трябват 6 млрд. евро. Планираните
бюджетни дефицити до 2017 г. са 3,2 млрд. евро, което означава, че за 3 години са нужни около 9 млрд. евро.
√ Решено: 30 държавни фирми отиват за продан, очакват 147 млн. лева
30 компании, в които държавата има собственист, ще продава агенцията за приватизация през 2015 г. Надзорният съвет
утвърди плана за работа на ведомството за годината.
Отиват на търг дружества с над 50% държавно участие, обособени части, имоти с данъчна оценка над 10 000 лв. От
сделките се очакват поне 147,256 млн. лв.
Шест са приоритетните продажби, одобрени от надзора. Сред тях са обособени части и отделни имоти на АДИС и
приватизацията на “Аудиовидео Орфей”. Това е дружество на Министерството на културата, което е оценено на 120 млн.
лв. заради 63 имота с 548 декара в Бояна.
От тях обаче 1/3 са върнати на собствениците, 1/3 са в природен парк “Витоша” и за продажба остават 1/3.
През тази година ще се продава и държавното участие в Българската фондова борса, което е 50,05%.
В програмата приоритет е и приватизацията на “БДЖ Товарни превози”, за което агенцията има писмо от принципала министъра на транспорта Ивайло Московски.
49,63% дял на държавата в “Международен панаир-Пловдив” също се вадят за продажба.
Шестият приоритет в приватизацията тази година е държавната фирма “Овча купел”, която също има атрактивни имоти в
София.

√ Над 1 млрд. евро за бизнеса по Програмата за развитие на селските райони
„Повишаването на конкурентоспособността на българското земеделие е фокусът на Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 (ПРСР) и затова над 1 млрд. евро са предназначени за бизнеса“. Това заяви министърът на
земеделието и храните Десислава Танева след заседание на Министерски съвет, на което бе одобрен вторият вариант на
Програмата, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието.
Тя посочи, че общият бюджет по ПРСР е над 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейско финансиране.
Средствата по Програмата са разпределени в 18 мерки.
Министърът на земеделието и храните очерта приоритетните сектори, които ще получат европейско финансиране.
„След преработването на Програмата е постигнато увеличение на бюджетите на мерките за инвестиции в земеделските
стопанства. Средствата за биологично земеделие са в размер на 152 млн. евро., като подкрепата в предходния период е
била едва 32 млн. евро – увеличението е пет пъти“, обясни министърът.
По думите й, приоритетна подкрепа ще получат и секторите „Плодове и зеленчуци” и „Животновъдство". За първи път ще
се приложи мярка за биологичното животновъдство. Финансиране ще получат и традиционни сортове растения, като
например българската маслодайна роза и лавандулата.
„Бюджетът по мярка „млад фермер“ е увеличен над два пъти спрямо първия вариант на програмата, като за 2015 г. той е
в размер на 35 млн. евро. За първи път ще се приложи и специална тематична подмярка за малките стопанства, като
бюджетът по нея е по-голям, вече е 110 млн. евро", допълни Танева.
Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев заяви, че общият финансов ресурс, който е предвиден за
настоящия програмен период е с 10,4% по-малък от предходния. Той обаче уточни, че средствата за инвестиции за
периода 2014-2020 са в размер на 776 млн. евро, в сравнение със 720 млн. евро за 2007-2013 г.
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Заместник-министърът обяви, че приемът по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства ще започне в края на март
и за мярката са заделени 150 млн. евро. „Мярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, позната като
„млад фермер“, ще бъде отворена в края на май. Според заместник-министър Грудев „сърцето“ на новата ПРСР са
средствата, който ще бъдат отпуснати за инвестиции в земеделските стопанства. Васил Грудев коментира, че се очаква
окончателното одобрение на ПРСР 2014 – 2020 г. от страна на Европейската комисия да бъде в средата на 2015 година.
√ Над 2,9 млрд. евро е бюджетът на новата Програма за развитие на селските райони
Правителството одобри актуализиран проект на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. като основа за
преговори с Европейската комисия, съобщиха от правителствената информационна служба.
ПРСР 2014-2020 г. е стратегически документ за управление на финансовите средства, съфинансирани от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, в рамките на новия програмен период. Общият бюджет на Програмата
е над 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. евро са предоставени на България от ЕЗФРС.
Трите основни цели, към които е насочена Програмата, са повишаване на конкурентоспособността и балансирано
развитие на селското стопанство и хранителната промишленост; опазване на екосистемите и устойчиво управление,
използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване
на климатичните промени и приспособяване към тях; социално-икономическо развитие на селските райони,
осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.
Вестник Капитал Daily
√ Пенсионните дружества отговориха и на "Труд" и ПИК с декларация
Компаниите протестират срещу позоваването на единични при това успешно приключени сделки
Асоциацията на пенсионните дружества днес разпространи нова декларция, с която разкритикува и въпросите изпратени
до депутатите от главния редактор на "Труд" Петьо Блъсков и от агенция ПИК. Двете издания през седмицата
публикуваха своите питания до председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев, с които му подават
удобни теми, които самият той публично лансира от месеци.
Те са своеобразни контравъпроси на изпратените от "Капитал" преди изслушването на Мавродиев в парламента в края
на януари. Тогава председателят на бюджетна комисия Менда Стоянова го помоли депутатите да получат отговори на
въпросите и Мавродиев пое ангажимента да го направи, като две седмици по-късно поне публично не е известно да са
получени отговори.
Реакцията на пенсионните компании идва след като в понеделник те реагираха със сходен документ и на публикации на
"Капитал" разкриващи мащабни инвестиции в свързани лица от част от участниците на пазара и липсата на качествен
надзор от страна на регулатора.
В новия документ се протестира срещу позоваването на единични при това успешно приключени сделки.
Пълният текст на декларацията можете да прочетете тук.
√ Синдикатите поискаха да се създаде социален инвестиционен фонд
Идеята е по канадски модел той да инвестира в малки и средни фирми, да изплаща ранни пенсии и да подкрепя
заетостта
Синдикатът "Подкрепа" предлага създаването на нов вид инвестиционен фонд, който да подкрепя малкия и средния
бизнес, както и да финансира ранното пенсиониране. Идеята бе представена в сряда на вицепремиера и министър на
труда и социалната политика Ивайло Калфин от президента на Федерацията на работниците в Квебек (FTQ) Даниел Боайе
и ръководителя на Фонда за солидарност на Квебек (ФС) към синдиката Денис Льоклер по инициатива на президента на
КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. В съобщението на министерството не става ясно какъв точно е обсъжданият модел, но
справка с канадския аналог показва, че това най-общо е вид взаимен фонд, който има и социална функция - в него влагат
парите си работници, които получават данъчни облекчения за това, самият фонд пък инвестира впоследствие във
финансови активи, имоти, в предприятия с потенциал и в проекти с цел увеличаване и запазване на заетостта. В
определени случаи той подпомага и предсрочно пенсионирани служители на компании. В управлението му участват
основно синдикалисти (75%) и малка част представители на финансови компании. Идеята за България е, ако има такъв,
да се управлява от синдикатите.
"В начина на функциониране на Фонда за солидарност има икономическа логика", смята Калфин. Според него големият
брой малки акционери и малките по размер инвестиции създават финансова сигурност в дейността на фонда. В
официалното съобщение на МТСП се казва, че министърът е изразил готовност за съдействие при провеждането на
дискусии за възможността за създаване на подобен вид фондове и в България. "Капитал Daily" изпрати въпроси до
социалното министерство и ще публикува позицията и подробностите по обсъжданите варианти.
Създаването на подобен фонд със специален статут, даващ допълнителни данъчни облекчения, най-вероятно ще изисква
специално законодателство или промени в съществуващото. Важно е и кой ще прави надзора на инвестициите му и дали
те няма да отиват към определени и близки до ръководството компании. Събитията с КТБ и инвестициите на някои
пенсионни фондове показаха, че това е сериозен проблем в България, който не се следи и контролира добре от
финансовите регулатори.
Структура и функции
Проверка на "Капитал Daily" показва, че солидарният фонд на Квебек реално представлява съвкупност между няколко
вида капиталови и социални схеми, които съществуват в България. От една страна, фондът изпълнява ролята на взаимен
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фонд, тъй като работещите в малки и средни предприятия могат да купуват дялове от него. Парите им се инвестират в
различни инструменти и това носи доходност. От друга страна, той донякъде изпълнява ролята на Доброволен
пенсионен фонд (ДПФ), като подпомага финансово хората, които се пенсионират по-рано от предвиденото в
законодателството.
Така например вноската във Фонда за солидарност не се облага. Не се плащат данъци и върху доходите и печалбите,
генерирани в персоналните сметки (включително лихви, дивиденти, печалби от валутни движения и т.н.). Освен това
хората с акции във фонда могат да получат общо 30% данъчен кредит върху първите инвестирани 5 хил. долара всяка
година – 15% от общината и 15% от федералното правителство. В България личните вноски за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване в размер до 10% от годишния облагаем доход се приспадат от данъчната основа преди
начисляването на данъка върху доходите на физическите лица.
Канадският фонд дава и редица други привилегии на своите акционери. През годините той организира различни
кампании, които имат за цел да намалят социалните разходи на членовете си, като се използва натрупания финансов
ресурс (10.5 млрд. долара в активи). Преди няколко дни Денис Льоклер обяви, че фондът планира да инвестира 1.6 млрд.
долара през следващите три години в компании, които имат пряко отражение върху икономиката на Квебек. С парите ще
се подпомага разширяването на дейността на дружествата, както и да се облекчават разходите за труд. През годините
фондът е финансирал отделни компании в региона с цел създаване на работни места и разширяване на бизнеса.
Показатели на фонда
Фондът е акционерно дружество, в което членуват над 650 хил. работници от малки и средни предприятия в провинция
Квебек. 60% от акумулираните средства в дружеството се инвестират в създаване и запазване на работни места в малкия
и средния бизнес. Средната доходност на фонда от създаването му през 1983 г. до момента е над 4%, а за последните 12
месеца – 7.4%. Статистиката на фонда обаче показва, че през 2008 и 2009 г., когато започна световната финансова криза,
доходността е била отрицателна, съответно -1.2% и -12.6%.
√ Новият закон за счетоводството на ИДЕС, или лобизъм в 12 без 10
Вместо да облекчат малките фирми, одиторите предлагат нов орган
Тихомълком, почти в последния момент, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) внесе в
Министерството на финансите нов лобистки закон за счетоводството, защитаващ частните корпоративните интереси на
шепа одитори, който засяга счетоводството на малкия и средния бизнес в България. Законът трябва да бъде гласуван и
приет до 20 юли тази година и да влезе в сила от 1 януари на 2016 г.
Още един орган
В своя проект ИДЕС предлага създаването на нова структура на държавна издръжка, наречена "Национален съвет по
счетоводство", която да харчи парите на обеднелия и без това бюджет на държавата и която ще е поредната такава,
която българският данъкоплатец трябва да издържа.
Предлага се въпросният съвет да бъде изцяло доминиран от ИДЕС, както и да има неограничена власт. В чл. 23 на закона
е записано, че всички институции, органи и лица в държавата ще бъдат длъжни да оказват съдействие и предоставят
всяка информация, която председателят пожелае, в противен случай са заплашени от глоби.
Това предложение на ИДЕС идва на фона на основните проблеми за решаване на държавата в дългосрочен план огромната дупка в бюджета и плашещите нива на публичния дълг, и въпреки намерението на правителството да се
ограничат разходите за персонал с 10% в бюджетната сфера, което е свързано със съкращения в администрацията.
Апетитите на ИДЕС да контролира и ръководи счетоводната професия не са от вчера или днес. През изминалите години
наблюдаваме постоянни опити на хора от одиторските среди да овладеят счетоводната професия в България. Вместо да
се занимава със счетоводната професия, ИДЕС трябва много добре да се фокусира върху одиторската, както и с
качеството на одитите в България, защото цялото българско общество понесе удар и огромни щети от фалита на КТБ,
заверявана от одитори години наред. Припомняме, че наскоро бяха наложени глоби в особено големи размери на
отделни одитори и на одиторската компания "КПМГ България" заради одитите на КТБ, като за малко да се стигне до
отнемане за лиценза й. Мълчанието на ИДЕС по темата с глобите и одитите е пълно.
В този смисъл нищо добро не очаква малкия бизнес в България, ако държавата позволи на ИДЕС, която ръководи
одиторската професия, да ръководи и счетоводната.
Изкривеното облекчение
Парадоксът е, че поводът за новия закон за счетоводството е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна
директива, чиято цел е всъщност да облекчи отчетността на малките и средните предприятия, а не да я усложни, както се
предлага в гореспоменатия проект. Но ведно с необходимите промените по транспониране на новата счетоводна
директива се прави опит за овладяване на счетоводната професия от ИДЕС.
Новата счетоводна директива е една полезна европейска директива за малкия и средния бизнес в България, ако бъде
въведена в националното законодателство, без да бъде изкривяван нейният дух чрез така разписаните текстове в новия
закон за счетоводството, предложен от одиторите от ИДЕС.
Директивата намалява изискванията към финансовите отчети на малките предприятия и дава възможност на държавите
членки да се възползват от редица облекчения за тях. В несъответствие с нея в проекта на ИДЕС няма залегнали така
необходимите освобождавания от административна тежест за малкия бизнес, като по този начин България няма да се
възползва от облекченията, предвидени за малките и микропредприятията, в тази важна европейската директива.
Директивата препоръчва следното:
Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за
извършване на одит, тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория
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предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и
управители и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети.
В противоречие на това почти всички малки предприятия в България да подлежат на одит предлагат одиторите в своя
проектозакон.
Директивата въвежда единни критерии в държавите членки за микро-, малки, средни, големи и предприятия от
обществен интерес.
Малките предприятия според директивата са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по
най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 млн. евро
б) нетен оборот: 8 млн. евро
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.
Като основни цели и приоритети в програмата на правителството са предвидени да се провежда политика в подкрепа на
малките и средните предприятия и подобряване на бизнес средата в България чрез пълно съобразяване на
законодателството, което се приема или изменя, с нуждите на малките и средните предприятия.
Това, което предлага ИДЕС като нов закон за счетоводството, освен че изкривявана духа на европейската директива, е в
пълно противоречие с поставените цели и приоритети, залегнали в програмата на правителството за стабилно развитие
на република България за периода 2014-2018 г.
За повече свобода
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия също счита, че подобни законови постановки и стъпки не са
от полза нито за държавата, нито за малките и средните предприятия, нито за счетоводителите, нито за счетоводните
предприятия, които съставят най-голямата част от финансовите отчети на предприятията в България.
Напомняме, че през октомври 2014 г. Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби
за достъп до свободните професии в националите законодателство на страните членки и публикува поредния си доклад.
Преди няколко месеца Комисията за защита на конкуренцията също се застъпи за повече конкуренция в областта на
свободните професии. От години Институтът за пазарна икономика пише и коментира тежкото регулиране,
ограничаването на конкуренцията и ощетяването на потребителите в редица гилдии, особено това, което е наложено в
одиторската. Още повече че докладите на ЕК показват, че свободните професии в България са едни от най-регулираните
в ЕС.
Подчертаваме, че препоръките на ЕК са за опростяване на регулаторната и административната среда, особено за малките
и средните предприятия, като се подчертава важността на една опростена, стабилна и най-вече предсказуема и
дългосрочна нормативна уредба.
В този смисъл въвеждането на новата счетоводна директива в законодателството на България не трябва да усложнява
условията за работа на малкия и средния бизнес, а напротив - да бъде реализирано в целите и духа на Директива
2013/34/ЕС, като се използват всички възможности за облекчаване на микро- и малките предприятия, предвидени в нея.
√ Банковото кредитиране за почти всички сектори е намаляло през 2014 г.
Данните от статистиката вероятно са повлияни от отнемането на лиценза на КТБ през последното тримесечие
Свиването на банковото кредитиране продължава да засяга все по-голяма част от бизнеса, като към края на 2014 г. в
почти всички сектори на икономиката са отчетени понижения на предоставеното банково финансиране. Това показват
данните на БНБ към края на декември за финансирането по икономически дейности. Секторите в статистиката на
централната банка са обособени според класификацията на икономическите дейности на Националния статистически
институт.
Кой отрасъл получава най-много
Най-кредитираният сектор остава търговията, следвана от преработващата промишленост. И в двата сегмента обаче
статистиката отчита свиване в обема на банковите заеми както на тримесечна, така и на годишна база (виж
инфографиката).
Следва да се има предвид, че данните към края на годината вероятно са повлияни от отнемането на лиценза на
Корпоративна търговска банка (КТБ) през последното тримесечие, в резултат на което общите обеми са се понижили.
Подобно движение се вижда и при публикуваната статистика за депозитите по икономически дейности, където през
последното тримесечие се наблюдава намаляване в броя на депозитите както на фирмите (с 456.6 хил. броя по-малко),
така и на домакинствата (с 478 хил. броя по-малко).
Къде е отчетен ръст на кредитирането
Така според публикуваните данни през последното тримесечие на 2014 г. в едва два от секторите е отчетено нетно
повишаване на обема на предоставеното банково финансиране – това са селското стопанство и сектор "Култура, спорт и
развлечения". Заедно с производството на електроенергия, добивната промишленост и административните дейности те
са и единствените сектори, в които към края на годината общият обем на банковото кредитиране е по-висок спрямо
година по-рано.
Дори и извън ефекта КТБ данните на БНБ показват, че селското стопанство остава един от малкото сектори, при които
през последните тримесечия трайно се наблюдава увеличаване на нетното банково финансиране. Тримесечната
динамика на кредитирането за сектора също е сред малкото трайно нарастващи с някои еднократни изключения.
За последните 12 месеца заемите за бизнеса са намалели общо с 4.3 млрд. лв., или 11.5%, спрямо края на 2013 г. Броят
им отчита лек ръст и към декември 2014 г. те са общо 2.8 млн. броя, което е с 36 хил. повече в сравнение с година по9

рано. Темповете на увеличаване се забавят спрямо предходните тримесечия, когато бройките са нараствали с по над 50
хил., а обемите също са се увеличавали на годишна база.
Подобна е и динамиката при заемите за домакинствата – броят им все още нараства спрямо година по-рано (с 33 хил.
повече до общо 2.7 млрд. кредита), но общият им обем е с 303 млн. лв. по-малък в сравнение с декември 2013 г. и към
края на 2014 г. възлиза на 18.4 млрд. лв.
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Вестник Сега
√ Планираният 8 млрд. евро нов външен дълг взриви парламента
БСП упрекна кабинета, че иска празен чек за реализиране на дефицити. ГЕРБ контрира, че с парите просто се
покриват падежи по стари заеми
Решението на кабинета да предложи тригодишна програма за поемане на външен дълг в размер на 8 млрд. евро и с това
да си спести влизането в парламента при всяка нова емисия предизвика емоционален скандал в парламента. Според БСП
искането е скандално и по-същество означава парламентът да капитулира и да даде празен чек на кабинета за
реализиране на дефицити и за затъване в дългове. Това ще спести на кабинета време в процедури, но е неуважение към
парламента и обществото, счита левицата.
За намерението на кабинета да готви средносрочна програма за външния дълг се заговори още при приемането на
бюджета за 2015 г. Нейните параметри обаче станаха ясни едва тези дни, след като на 6 февруари финансовото
министерство обяви, че програмата е получила предварителна оценка от рейтинговата агенция Moody's. Така се разбра,
че в периода от 2015 до 2017 г. България възнамерява да емитира на международните пазари рекорден за последните
години обем облигации - 8 млрд. евро. От този ресурс 6 млрд. евро ще бъдат използвани за изплащане на падежи по
стар дълг, а 2 млрд. евро ще отидат за финансиране на дефицити по държавния бюджет. Досега се знаеше само, че за
тази година финансовото министерство планира да поеме на външните пазари нов дълг от 6.9 млрд. лв.
В изпълнение на програмата в парламента вече е внесен за ратификация договор за дилърство с 4 банки, който трябваше
да се гледа вчера на извънредно заседание на бюджетната комисия. То обаче не се проведе, защото всички комисии в
парламента бяха отменени заради дългите дебати в зала по закона за МВР.
"Управляващите настояват парламентът да подпише "празен чек" за дълга за следващите години. При пълно неуважение
към парламента се предлага договор за ратификация от 170 страници късно вечерта на предишния ден. Недопустимо е
да се бърза при ратификацията на договор, който ще натовари с хиляди левове задължения всяко родено дете в
следващите десетилетия", коментира депутатът от БСП Румен Гечев. Според Георги Кадиев от БСП програмата е
оправдана като обем от гледна точка на предстоящи падежи по стар дълг и планиран дефицит, но заложеният максимум
за нивото на лихвите при емисиите на външните пазари до 10% е прекалено висок. "Защо да залагаме такъв висок
максимален таван, когато нивата от предходни емисии са много по-ниски?", коментира Кадиев. Според условията на
договорите с четирите банки се поставя висок лимит и за максималния матуритет на книжата - 30 години. При
последната емисия на еврови облигации на стойност 1.493 млрд. евро - през 2014 г., постигнатата доходност бе 3.056%.
"Това са традиционни максимални лимити, които са били залагани при предходни емисии и не са проблем, от тях не
следва нищо", счита икономистът Георги Ангелов от "Отворено общество". Той изтъкна, че в последните години
емисиите на облигации на международните пазари са били по-скоро изключение, а сега на страната ни ще й се налага
редовно да поема дълг заради предстоящи големи падежи. "Приемането на средносрочна програма цели да спести част
от процедурите и да не се извървява целият път по подготовка на отделни емисии с влизане в парламента, ратификация,
роудшоу. Това обаче можеше да се обясни по-добре", коментира той. Експерти припомниха, че приемането на
тригодишна програма на практика предрешава политиката по балансиране на външен и вътрешен дълг, която досега се
определяше година за година с приемането на бюджета.
За депутатите от мнозинството в предложената програма няма нищо скандално. "Дългът не ражда дефицит. Той е начин
да се финансира този дефицит. Размерът на външния дълг е съобразен с вече заложения дефицит за 2016 и 2017 г. в
средносрочната програма и с предстоящи плащания по стар дълг", обясни председателят на бюджетна комисия и
депутат от ГЕРБ Менда Стоянова. Със сходна позиция излезе и финансовото министерство. Оттам предоставиха разбивка
по години, от която става ясно, че от 2015 до 2017 г. погашенията по държавния дълг - вътрешен и външен, възлизат на
5.994 млрд. евро, а планираният дефицит за тези три години е 3.321 млрд. евро. Част от дефицита ще се финансира и
чрез вътрешен дълг.
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Вестник Преса
√ Въвеждат тол такси през 2017 г.
Плащаме 1,4 млн. лв. на Световната банка за финансов план
Електронните такси по пътната мрежа в страната у нас ще заработят през 2017 г. Тази надежда изрази министъртът на
регионалното развитие Лиляна Павлова след заседанието на кабинета вчера. Повод за това стана решение на
Министерския съвет, с което неусвоени 1,4 млн. лв. по европейски проект между Агенция „Пътна инфраструктура“ и
Световната банка, ще бъдат пренасочени за изготвяне на финансов план и анализ от консултантите на международната
финансова институция.
Идеята е с тези средства до края на годината да се направи план как да преминем поетапно от винетна система към тол
такси по републиканските пътища, обясни Павлова. През 2016 г. на основата на бизнес модела ще се избере по какъв
начин в България ще въведем електронна система за таксуване по пътищата у нас.
В първоначалния вариант, представен преди време от регионалния министър, се предвиждаше винетките да бъдат
заменени с GPS система за таксуване, като в началото тя да бъде валидна само за камионите над 3,5 тона, а през 2018 г.
да обхване и останалите автомобили.
Тол таксите ще бъдат въведени за цялата пътна мрежа, а не само за избрани части от нея, коментира в началото на
годината шефът на пътната агенция Лазар Лазаров. За транзитно преминаващите през България камиони например
цената за пътуване по магистрали ще е по-ниска, отколкото при ползване на второкласни и третокласни пътища, тъй като
при тях настилката се износва повече. Какви обаче ще са цените, ще стане ясно най-рано през 2016 г., когато ще са готови
финансовите разчети.
Вестник Класа
√ Проф. Христина Вучева: Няма основание да се предлага ратификация за 16 млрд. лв
Не съществуват основания да се предлага ратификация за 16 милиарда лева при лимит за 2015 г. от 6.9 милиарда лева.
В Решението на Министерския съвет от 9.02.2015 г. се съдържа основанието, на което МС предлага своето решение на
НС. Посочват се чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България и чл. 68 и чл. 69 от Закона за държавен
бюджет /ЗДБ/ за 2015 г.
Текстовете от Конституцията съдържат изискването международни договори и договори за дълг да се ратифицират. Това
се отнася за всички такива договори.
Текстовете от Закона за Държавен бюджет съдържат определенията за дълга за 2015 г. В чл. 68 се определя размера на
външния дълг, който се допуска да бъде емитиран за 2015 г. Определената сума е 6.9 милиарда лева. В чл. 69 е записан
текст, с който се дава право да се проведат преговори и да се сключват споразумения за средносрочни програми за дълг.
Изрично се казва, че това се прави при последваща ратификация.
Като се има предвид, че:
Законът за държавния бюджет е годишен. Посочените лимити за дълг са за 2015 г. Съществува и общ лимит за нов дълг
/чл. 67/ до 8 милиарда лева; и лимит за външен дълг до 6.9 милиарда лева; /чл. 68/
Разпоредбата на чл. 69 не е за договор, а за споразумение. Думите "последваща ратификация" в чл. 69 е в смисъл, че
когато се сключи договор в рамките на годишните лимити за съответния бюджет, тогава се прави ратификация.
Посоченото според мен означава, че Договорът от 06.02. не може да се основава на цитираните членове 68 и 69 от ЗДБ.
Не съществува нито смислово, нито правно основание да се предлага ратификация за 16 милиарда лева при лимит за
2015 г. от 6.9 милиарда лева. Тези народни представители, от които се иска ратификация, разполагат с информация за
своето решение за лимита за 2015 г. Не случайно законите за държавен бюджет са годишни.
Не случайно в чл. 69 от ЗДБ се използван думите "да сключи споразумение", а не се използва думите Договор.
Средносрочна програма може да е обект на правната форма "Споразумение", в която да се каже ясно, че всяка година от
определения в споразумението период подлежи на последваща ратификация от НС в рамките на определения лимит от
ЗДБ за съответната година.
Само при това съдържание на документа и при смяна на неговата форма той може да се приеме от МС. На Народното
събрание няма защо да се предлага за ратификация, защото според чл. 85 от Конституцията се ратифицират Договори. На
основа на средносрочното споразумение може да се направи Договор за 6.9 милиарда лева външен заем, който да се
ратифицира.
-----------------------Професор Христина Вучева, финансист. Тя е вицепремиер и министър на финансите в първото служебно правителство
/1994-1995/ на България след промените през 1989 г.
investor.bg
√ Кабинетът одобри коригирания вариант на ПРСР
Общият бюджет на новата програма за селските райони спрямо старата е намален с повече от 10%
Проект на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година е бил одобрен от правителството днес, съобщи
земеделският министър Десислава Танева.
Актуализираният вариант на програмата ще бъде изпратен днес на ЕК и в него са отразени 426 забележки, които е
получила първата версия на ПРСР от юли миналата година.
12

Бюджетът на програмата е над 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. евро са предоставени от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони. Общият бюджет на новата ПРСР спрямо старата обаче е намален с повече от 10%.
„Новата програма дава приоритет на подкрепа и повишаване на конкурентоспособността на българските земеделски
стопанства, като над 1 млрд. евро от програмата са заделени за инвестиции в тези стопанства“, обясни Танева.
Вторият основен приоритет е биологичното производство с бюджет над 5 пъти повече, отколкото в старата програма. За
първи път ще се прилага мярка за биологично животновъдство.
За първи път ще се приложи и мярка за подкрепа на традиционни сортове и видове растения, каквито например са
лавандулата и маслодайната роза.
Новата ПРСР ще е фокусирана и върху малките стопанства, като за първи път ще има подмярка за тях. Бюджетът за това е
увеличен във втория вариант на програмата на 110 млн. евро от 90 млн. евро в първия.
Танева уточни, че увеличените бюджети по някои мерки са за сметка на орязване на парите за техническа помощ, която
по думите й е била мярка, свързана със скандали в миналото. По-малко пари ще има още за трансфер на знания и
действия по осведомяване, консултантски услуги, сътрудничество.
„Площните мерки по програмата ще стартират с кампанията за директни плащания, която започва от 1 март“, съобщи
министърът.
От тази дата ще стартират и мярка 10 - Агроекология и климат, мярка 11 – Биологично земеделие, мярка 12 - Плащания
по Натура 2000 и рамковата директива за водите, мярка 13 - Плащания за райони, изправени пред природни или други
специфични ограничения.
Зам.-министърът на земеделието Васил Грудев обясни, че бюджетът на ПРСР е разпределен между 18 мерки.
От края на март ще стартира и мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства, за което се предвижда индикативен
бюджет от 150 млн. евро.
В края на май - началото на юни ще бъде отворена и мярката „Млад фермер“ с индикативен бюджет от 35 млн. евро.
√ Военните няма да губят социални придобивки при нови условия за пенсиониране
Ще се търси възможност за по-дълга трудова активност на служещите в армията по програми за заетост, заяви
Ивайло Калфин
При промени в условията за пенсиониране на служещите в армията няма да се губят социални придобивки, увери
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на участие в годишната
конференция на началника на отбраната.
По думите на вицепремиера социалните придобивки са важни за запазване на интереса към работа в армията. „Целта на
промените в пенсионната система е да я направят по-самостоятелна и независима от бюджета“, съобщи министър
Калфин, цитиран от пресцентъра на социалното министерство.
Въвеждането на пенсионна възраст за специалните ведомства е сред заявените намерения на социалния министър.
Той подчерта, че бъдещите решения в тази сфера няма да създадат сътресения в армията, като акцентира върху
възможността за по-дълга трудова активност на служещите в българската армия. „МТСП е готово да предложи от
инструментите си за заетост за постигането на тази цел“, каза той.
И посочи като подходящ пример партньорство между МТСП и Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико
Търново. „МТСП има готовност да създаде работна група с представители на армията за обсъждане на условията за
пенсиониране в този сектор“, заяви министър Калфин.
Началникът на отбраната - вицеадмирал Румен Николов, съобщи, че през март ще започне разработването на нова визия
за кадрово развитие в армията. „
Целта ни е да повишим активността и мотивацията на служещите, за да се гарантира добра трудова реализация и
сигурност след приключването й“, обобщи вицеадмирал Николов.
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