Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия БТВ
√ Ще взимаме ли по-високи пенсии, или ще работим, докато умрем?
„Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно – между 2000 г. и 2013 г. средната продължителност на
получаване на пенсии е нараснала от 18 на 25 г. за жените и от 15 на 21 г. за мъжете”, коментира представителят на бизнеса.
„Съотношението между работещи и пенсионери ще стане 1:1 и няма как в този случай пенсиите да са адекватни”,
категоричен бе Васил Велев.
„Уловката на този етап не е във възрастта, а в осигурителния стаж. Няма значение дали възрастта е 65 години, защото при
безработицата не е сигурно, че хората ще се пенсионират”, отбеляза обаче Мика Зайкова. „Реалното пенсиониране ще
бъде над 65 години, ако хората искат да получават пълна пенсия”, обясни тя по повод предложения от социалния министър
пенсионен модел, при който до 2037 г. възрастта за пенсиониране трябва да се увеличи до 65 години за мъже и жени.
„Като се живее по-дълго, по-дълго трябва и да се работи – това е реалността в застаряваща Европа”, подчерта Васил Велев.
„С предишното правителство на Бойко Борисов имахме споразумение да достигнем възраст от 65 г. за мъжете през 2024
г. и през 2028 г. за жените, а сега се отлага до 2037 г. – това е отлагане с 10 години”, критикува той.
Видеото може да видите тук.
Вестник Класа
√ Васил Велев: Откъде накъде някой ще разваля сделка между частни лица
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава.
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има
такъв ред за разваляне на сделки.
Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и тя не е в нарушение на действащото
законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за дейности или разрешителен – за
сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде отказано или дадено съгласие. Но ако
няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие някой ще разваля сделка между частни
лица?
Такъв подход от страна на управляващите внася една несигурност на търговския оборот, несигурност за инвестициите,
несигурност за собствеността на инвеститорите. И това може да превърне нашата държава в бяло петно на картата на
инвестициите в света.
Казват, че законовите промени са провокирани от драмата около Корпоративна търговска банка /КТБ/. Не изглежда
сериозно такова намерение. По-добре да направят закон за национализация на компании, купени от Цветан Василев,
отколкото да се променя по този начин закона. Защото този акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А
когато правим такива поръчкови закони, писани на коляно, нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем
въпроса - има ли го това някъде по света?
Синдикати и работодатели преди повече от 9 месеца прогнозирахме какви могат да бъдат последствията при един или
друг сценарии около банката. Тогава ние, като социални партньори, предложихме КТБ да бъде одържавена чрез надзорно
увеличение на капитала, да влезе в нея със средства Фонда за гарантиране на влоговете, с помощта на БНБ или
Министерство на финансите. Така банката можеше да бъде одържавена и запазена, да мине под държавен контрол и
управление. Ако ни бяха послушали нямаше да има нито тази щета за икономиката, нито щеше да има това разграбване
на активите, което сега се опитваме постфактум да пресечем. Оставям настрана и неефективния надзор от БНБ. Вместо да
насочим усилията си към укрепването на доверието в регулатора - защото не сме сигурни, че казусът с КТБ е единствен и
че това е единичен случай в държавата - ние създаваме прецедентно законодателство, което при всички случаи "ще избоде
очи, вместо да изпише вежди".
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В петък в Асоциацията на индустриалния капитал имаме заседание на Управителния съвет, на който темата за промяната
на законодателството, която позволява да се развалят сделки от прокуратурата, е една от точките в дневния ред. Тогава
ще излезем с позиция като работодателска организация и ще я огласим публично.
Информационна агенция БГ НЕС
√ Васил Велев: Откъде накъде някой ще разваля сделка между частни лица
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава.
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има
такъв ред за разваляне на сделки.
Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и тя не е в нарушение на действащото
законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за дейности или разрешителен – за
сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде отказано или дадено съгласие. Но ако
няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие някой ще разваля сделка между частни
лица?
Такъв подход от страна на управляващите внася една несигурност на търговския оборот, несигурност за инвестициите,
несигурност за собствеността на инвеститорите. И това може да превърне нашата държава в бяло петно на картата на
инвестициите в света.
Казват, че законовите промени са провокирани от драмата около Корпоративна търговска банка /КТБ/. Не изглежда
сериозно такова намерение. По-добре да направят закон за национализация на компании, купени от Цветан Василев,
отколкото да се променя по този начин закона. Защото този акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А
когато правим такива поръчкови закони, писани на коляно, нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем
въпроса - има ли го това някъде по света?
Синдикати и работодатели преди повече от 9 месеца прогнозирахме какви могат да бъдат последствията при един или
друг сценарии около банката. Тогава ние, като социални партньори, предложихме КТБ да бъде одържавена чрез надзорно
увеличение на капитала, да влезе в нея със средства Фонда за гарантиране на влоговете, с помощта на БНБ или
Министерство на финансите. Така банката можеше да бъде одържавена и запазена, да мине под държавен контрол и
управление. Ако ни бяха послушали нямаше да има нито тази щета за икономиката, нито щеше да има това разграбване
на активите, което сега се опитваме постфактум да пресечем. Оставям настрана и неефективния надзор от БНБ. Вместо да
насочим усилията си към укрепването на доверието в регулатора - защото не сме сигурни, че казусът с КТБ е единствен и
че това е единичен случай в държавата - ние създаваме прецедентно законодателство, което при всички случаи "ще избоде
очи, вместо да изпише вежди".
В петък в Асоциацията на индустриалния капитал имаме заседание на Управителния съвет, на който темата за промяната
на законодателството, която позволява да се развалят сделки от прокуратурата, е една от точките в дневния ред. Тогава
ще излезем с позиция като работодателска организация и ще я огласим публично. /БГНЕС
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
cross.bg
√ Васил Велев: Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно
Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно, то не е приумица, а реформа, която трябва да се проведе, заяви
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в коментар на пенсионната реформа и
предложенията на социалния министър Ивайло Калфин.
Увеличаването на пенсионната възраст е задължителна, макар и непопулярна реформа, отбеляза Велев.
Според Велев през последните повече от 10 години жените получават пенсия вече 25 години, след като цифрата преди
това е била 18 години. Мъжете получават пенсия 21 години, а преди са вземали пенсия средно 15 години.
Икономиката не издържа заради голямото число работещи пенсионери, заяви Велев в интервю за ВTV. При 2,75 милиона
осигурени, в момента работят 550 хиляди пенсионери. Съотношението работещи-пенсионери е едно към едно, заяви
председателят на АИКБ.
От своя страна икономическият експерт към КТ „Подкрепа" Мика Зайкова заяви, че това не е реформа, а елемент на
реформа. Според нея и възрастта от 65 години е недостатъчна, трябва да се има предвид и че много хора не могат да
съберат стаж заради голямата безработица.
Социалният министър иска пенсионната възраст да стане 67 години и за мъжете, и за жените до 2029 година. Калфин ще
внесе отново предложение за плавно нарастване на възрастта за пенсия, като се запазва принципът за 65 години за мъже
и жени. След това възрастта за пенсия ще се обвързва със средната продължителност на живот и демографските
характеристики.
От 2016 и през 2017 г. възрастта за пенсиониране ще нараства първоначално с по два месеца, а от 2018 г. ще продължи да
нараства с по месец всяка календарна година, до достигане на 67-годишна възраст през 2029 година. Той обясни, че за
първа и втора категория труд ще бъде внесено предложение за плавно повишаване първоначално с по два, а след това - с
по три месеца за мъже до 2037 г., а за жени - до 2043 година.
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news.bg
√ 550 000 пенсионери работят, увеличаването на възрастта било неизбежно
Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно. Това заяви пред БиТиВи председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев по повод предложената вчера пенсионна реформа от социалния министър Ивайло
Калфин.
Припомняме, Калфин поиска пенсионната възраст да стане 67 години и за мъжете, и за жените до 2029 година. Той ще
внесе предложение отново за максимално плавно нарастване на възрастта за пенсия, като се запазва принципът за 65
години за мъже и жени. След това възрастта за пенсия ще се обвързва със средната продължителност на живот и
демографските характеристики.
От 2016-а и през 2017-а г. възрастта за пенсиониране ще нараства първоначално с по два месеца, а от 2018 г. ще продължи
да нараства с по един месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029 година. Ивайло
Калфин обясни, че за първа и втора категория труд ще бъде внесено предложение за плавно повишаване първоначално с
по два, а след това по три месеца за мъже до 2037 година, а за жени до 2043 година.
Според Велев през последните 10 години жените получават вече пенсия 25 години, а преди това периодът е бил 18 години.
Мъжете получават пенсия 21 години, а преди са вземали средно 15 години пенсия. Заради големия брой работещи,
икономиката не издържала. Той цитира данни, според които в момента 550 000 пенсионери работят, при положение че
2,750 млн. души са осигурени. Съотношението работещи - пенсионери е едно към едно, заяви председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал.
От своя страна финансовият експерт Мика Зайкова критикува реформата. Според нея и възрастта от 65 години е
недостатъчна, а трябва да се има предвид, че много хора не могат да съберат стаж заради голямата безработица. Зайкова
смята, че ще се наложи възрастта за пенсиониране да надхвърли 65 години, ако хората разбира се искат да получат пълния
размер на пенсията си.
Реформата не е само възраст и стаж, крайно време е да започнем да повишаваме и пенсиите, категорична е Зайкова. Тя е
на мнение, че трябва да се направи нещо и с пазара на труда, и с развитието на бизнеса.
actualno.com
√ Васил Велев: Неизбежно е увеличаването на възрастта за пенсиониране
Неизбежно е увеличаването на възрастта за пенсиониране, то не е приумица, а реформа която трябва да се проведе. Това
заяви председателят на АИК Васил Велев в коментар за пенсионната реформа и предложенията, които направи социалният
министър Ивайло Калфин.
Увеличаването на пенсионната възраст е задължителна, макар и непопулярна реформа, смята представителят на бизнеса.
Според Велев през последните над десет години жените получават вече пенсия 25 години, след като цифрата преди това
е била 18 години. Мъжете пък получават пенсия 21 години, а преди са вземали средно 15 години пенсия.
Велев заяви пред bTV, че заради голямото число работещи икономиката не издържа. В момента 550 хил. пенсионери
работят, след като 2,750 млн. души са осигурени. Съотношението работещи – пенсионери е едно към едно, заяви
председателят на АИКБ.
От своя страна икономическият експерт към КТ Подкрепа Мика Зайкова заяви, че това не е реформа, а елементи на
реформа. Според нея и възрастта от 65 години е недостатъчна, а трябва да се има предвид и, че много хора не могат да
съберат стаж заради голямата безработица.
Припомняме, че социалният министър иска пенсионната възраст да стане 67 години и за мъжете, и за жените до 2029
година. Калфин ще внесе предложение отново за максимално плавно нарастване на възрастта за пенсия, като се запазва
принципът за 65 години за мъже и жени. След това възрастта за пенсия ще се обвързва със средната продължителност на
живот и демографските характеристики.
От 2016-та година и през 2017 година възрастта за пенсиониране ще нараства първоначално с по 2 месеца, а от 2018 г. ще
продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029 г. Той обясни,
че за първа и втора категория труд ще бъде внесено предложение за плавно повишаване първоначално с по два, а след
това по три месеца за мъже до 2037 година, а за жени до 2043 година.
forumnews.bg
√ Бизнесът: Увеличаването на пенсионната възраст е неизбежно
Съотношението работещи - пенсионери е едно към едно
Неизбежно е увеличаването на възрастта за пенсиониране. То не е приумица, а реформа, която трябва да се проведе. Това
заяви пред bTV председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Изказването му е по повод предложеният от социалния министър Ивайло Калфин пакет от мерки за пенсионната реформа,
според който до 2029 г. пенсионната възраст трябва да стане 67 г. както за мъжете, така и за жените.
Идеята е от 2016 г. и през 2017 г. възрастта за пенсиониране да нараства с по два месеца, а от 2018 г. – с по един месец
всяка календарна година до 2029 г. За първа и втора категория труд ще бъде внесено предложение за плавно повишаване
първоначално с по два, а след това по три месеца за мъже до 2037 година, а за жени до 2043 година.
„Увеличаването на пенсионната възраст е задължителна, макар и непопулярна реформа”, коментира Васил Велев.
550 000 пенсионери работят
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Според Велев през последните 10 години жените получават вече пенсия 25 години, а преди това периодът е бил 18 години.
Мъжете получават пенсия 21 години, а преди са вземали средно 15 години пенсия. Заради големия брой работещи,
икономиката не издържала. Той цитира данни, според които в момента 550 000 пенсионери работят, при положение че
2,750 млн. души са осигурени. „Съотношението работещи – пенсионери е едно към едно”, заяви председателят на АИКБ.
Проблемът с безработицата
„Това не е реформа, а елементи на реформа”, заяви финансовият експерт Мика Зайкова. Според нея и възрастта от 65
години е недостатъчна, а трябва да се има предвид, че много хора не могат да съберат стаж заради голямата безработица.
Зайкова смята, че ще се наложи възрастта за пенсиониране да надхвърли 65 години, ако хората разбира се искат да получат
пълния размер на пенсията си.
„Реформата не е само възраст и стаж, крайно време е да започнем да повишаваме и пенсиите”, категорична е Зайкова.
Според нея трябва да се предприемат мерки и за паза на труда, както и за развитието на бизнеса.
pogled.info
√ Васил Велев: Откъде накъде някой ще разваля сделка между частни лица
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава.
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има
такъв ред за разваляне на сделки.
Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и тя не е в нарушение на действащото
законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за дейности или разрешителен – за
сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде отказано или дадено съгласие. Но ако
няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие някой ще разваля сделка между частни
лица?
Такъв подход от страна на управляващите внася една несигурност на търговския оборот, несигурност за инвестициите,
несигурност за собствеността на инвеститорите. И това може да превърне нашата държава в бяло петно на картата на
инвестициите в света.
Казват, че законовите промени са провокирани от драмата около Корпоративна търговска банка /КТБ/. Не изглежда
сериозно такова намерение. По-добре да направят закон за национализация на компании, купени от Цветан Василев,
отколкото да се променя по този начин закона. Защото този акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А
когато правим такива поръчкови закони, писани на коляно, нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем
въпроса - има ли го това някъде по света?
Синдикати и работодатели преди повече от 9 месеца прогнозирахме какви могат да бъдат последствията при един или
друг сценарии около банката. Тогава ние, като социални партньори, предложихме КТБ да бъде одържавена чрез надзорно
увеличение на капитала, да влезе в нея със средства Фонда за гарантиране на влоговете, с помощта на БНБ или
Министерство на финансите. Така банката можеше да бъде одържавена и запазена, да мине под държавен контрол и
управление. Ако ни бяха послушали нямаше да има нито тази щета за икономиката, нито щеше да има това разграбване
на активите, което сега се опитваме постфактум да пресечем. Оставям настрана и неефективния надзор от БНБ. Вместо да
насочим усилията си към укрепването на доверието в регулатора - защото не сме сигурни, че казусът с КТБ е единствен и
че това е единичен случай в държавата - ние създаваме прецедентно законодателство, което при всички случаи "ще избоде
очи, вместо да изпише вежди".
В петък в Асоциацията на индустриалния капитал имаме заседание на Управителния съвет, на който темата за промяната
на законодателството, която позволява да се развалят сделки от прокуратурата, е една от точките в дневния ред. Тогава
ще излезем с позиция като работодателска организация и ще я огласим публично.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
vsichkinovini.com
√ Васил Велев: Неизбежно е увеличаването на възрастта за пенсиониране
Неизбежно е увеличаването на възрастта за пенсиониране, то не е приумица, а реформа която трябва да се проведе. Това
заяви председателят на АИКБ Васил Велев в коментар за пенсионната реформа и предложенията, които направи
социалният министър Ивайло Калфин.
Увеличаването на пенсионната възраст е задължителна, макар и непопулярна реформа, смята представителят на бизнеса.
Според Велев през последните над десет години жените получават вече пенсия 25 години, след като цифрата преди това
е била 18 години. Мъжете пък получават пенсия 21 години, а преди са вземали средно 15 години пенсия.
Велев заяви пред bTV, че заради голямото число работещи икономиката не издържа. В момента 550 хил. пенсионери
работят, след като 2,750 млн. души са осигурени. Съотношението работещи – пенсионери е едно към едно, заяви
председателят на АИКБ.
От своя страна икономическият експерт към КТ Подкрепа Мика Зайкова заяви, че това не е реформа, а елементи на
реформа. Според нея и възрастта от 65 години е недостатъчна, а трябва да се има предвид и, че много хора не могат да
съберат стаж заради голямата безработица.
Припомняме, че социалният министър иска пенсионната възраст да стане 67 години и за мъжете, и за жените до 2029
година. Калфин ще внесе предложение отново за максимално плавно нарастване на възрастта за пенсия, като се запазва
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принципът за 65 години за мъже и жени. След това възрастта за пенсия ще се обвързва със средната продължителност на
живот и демографските характеристики.
От 2016-та година и през 2017 година възрастта за пенсиониране ще нараства първоначално с по 2 месеца, а от 2018 г. ще
продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029 г. Той обясни,
че за първа и втора категория труд ще бъде внесено предложение за плавно повишаване първоначално с по два, а след
това по три месеца за мъже до 2037 година, а за жени до 2043 година.
nakratko.bg
√ Васил Велев: Откъде накъде някой ще разваля сделка между частни лица
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава.
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има
такъв ред за разваляне на сделки.
Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и тя не е в нарушение на действащото
законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за дейности или разрешителен – за
сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде отказано или дадено съгласие. Но ако
няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие някой ще разваля сделка между частни
лица?
Такъв подход от страна на управляващите внася една несигурност на търговския оборот, несигурност за инвестициите,
несигурност за собствеността на инвеститорите. И това може да превърне нашата държава в бяло петно на картата на
инвестициите в света.
Казват, че законовите промени са провокирани от драмата около Корпоративна търговска банка /КТБ/. Не изглежда
сериозно такова намерение. По-добре да направят закон за национализация на компании, купени от Цветан Василев,
отколкото да се променя по този начин закона. Защото този акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А
когато правим такива поръчкови закони, писани на коляно, нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем
въпроса - има ли го това някъде по света?
Синдикати и работодатели преди повече от 9 месеца прогнозирахме какви могат да бъдат последствията при един или
друг сценарии около банката. Тогава ние, като социални партньори, предложихме КТБ да бъде одържавена чрез надзорно
увеличение на капитала, да влезе в нея със средства Фонда за гарантиране на влоговете, с помощта на БНБ или
Министерство на финансите. Така банката можеше да бъде одържавена и запазена, да мине под държавен контрол и
управление. Ако ни бяха послушали нямаше да има нито тази щета за икономиката, нито щеше да има това разграбване
на активите, което сега се опитваме постфактум да пресечем. Оставям настрана и неефективния надзор от БНБ. Вместо да
насочим усилията си към укрепването на доверието в регулатора - защото не сме сигурни, че казусът с КТБ е единствен и
че това е единичен случай в държавата - ние създаваме прецедентно законодателство, което при всички случаи "ще избоде
очи, вместо да изпише вежди".
В петък в Асоциацията на индустриалния капитал имаме заседание на Управителния съвет, на който темата за промяната
на законодателството, която позволява да се развалят сделки от прокуратурата, е една от точките в дневния ред. Тогава
ще излезем с позиция като работодателска организация и ще я огласим публично. /БГНЕС
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
tarator.bg
√ Васил Велев: Откъде накъде някой ще разваля сделка между частни лица
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата
да разваля сделки, включително и между частни лица.
Абсолютно недопустимо и неприемливо е управляващите да приемат законодателство, което позволява на прокуратурата
да разваля сделки, включително и между частни лица. Това ни връща много назад във времето, при една друга държава.
Бих попитал дали можем да посочим пример на демократична, цивилизована евроатлантическа държава, в която да има
такъв ред за разваляне на сделки. Ако две частни компании са постигнали договореност помежду си, доволни са от нея и
тя не е в нарушение на действащото законодателство, кой е прокурорът, че да я оспорва? Ако има лицензионен режим за
дейности или разрешителен – за сделка, то е трябвало преди тя да бъде сключена да се поиска разрешение да бъде
отказано или дадено съгласие. Но ако няма такъв режим, не е предвиден според закона, откъде накъде впоследствие
някой ще разваля сделка между частни лица? Такъв подход от страна на управляващите внася една несигурност на
търговския оборот, несигурност за инвестициите, несигурност за собствеността на инвеститорите. И това може да превърне
нашата държава в бяло петно на картата на инвестициите в света. Казват, че законовите промени са провокирани от
драмата около Корпоративна търговска банка /КТБ/. Не изглежда сериозно такова намерение. По-добре да направят закон
за национализация на компании, купени от Цветан Василев, отколкото да се променя по този начин закона. Защото този
акт утре може да се обърне срещу тези, които го променят. А когато правим такива поръчкови закони, писани на коляно,
нека ги придружим с оценка на въздействието и да си зададем въпроса - има ли го това някъде по света? Синдикати и
работодатели преди повече от 9 месеца прогнозирахме какви могат да бъдат последствията при един или друг сценарии
около банката. Тогава ние, като социални партньори, предложихме КТБ да бъде одържавена чрез надзорно увеличение
на капитала, да влезе в нея със средства Фонда за гарантиране на влоговете, с помощта на БНБ или Министерство на
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финансите. Така банката можеше да бъде одържавена и запазена, да мине под държавен контрол и управление. Ако ни
бяха послушали нямаше да има нито тази щета за икономиката, нито щеше да има това разграбване на активите, което
сега се опитваме постфактум да пресечем. Оставям настрана и неефективния надзор от БНБ. Вместо да насочим усилията
си към укрепването на доверието в регулатора - защото не сме сигурни, че казусът с КТБ е единствен и че това е единичен
случай в държавата - ние създаваме прецедентно законодателство, което при всички случаи "ще избоде очи, вместо да
изпише вежди". В петък в Асоциацията на индустриалния капитал имаме заседание на Управителния съвет, на който
темата за промяната на законодателството, която позволява да се развалят сделки от прокуратурата, е една от точките в
дневния ред. Тогава ще излезем с позиция като работодателска организация и ще я огласим публично.
vlastta.com
√ Българският бизнес заплашен от срив заради 26-процентовия данък в Гърция
Български фирми са застрашени от фалит заради въвеждането на гръцкия превантивен корпоративен данък от 26%.
Това стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той обясни,
че трябва бърза реакция и по правителствена линия, защото официалното сезиране на ЕК ще отнеме дълго време, през
което българският износ към Гърция може да се срине.
С промяната на Кодекса за данъчно облагане на доходите в Гърция има разпоредба според която платецът по внос,
регистриран в Гърция, дължи превантивен данък 26% върху всички плащания към дестинации, в които корпоративният
данък е с 50 % по-нисък отколкото в Гърция, предаде Дарик.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обясни, че в Гърция данъкът е 26 на сто,
тоест ако данъкът е 13 и по-малко процента, вносът от тези страни се облага с превантивен данък от 26 процента. "Тоест,
ако България е направила износ за Гърция на домати, вместо да получи сто процента плащане, получава 74 процента
плащане българската фирма износител, а останалите 26 на сто се задържат от данъчната администрация на Гърция", каза
той.
По думите на Велев процедурата продължава с период на доказване, че това не е фиктивна сделка, а през това време
парите стоят в гръцката държава, което е едно безлихвено кредитиране. И като знаем как гръцката държава връща ДДС,
което е обичайна практика - забавя го не с месеци, а понякога с години, можете да си представим как за три месеца ще се
провери такъв огромен по обем документооборот.
Велев обясни, че България е голям износител за Гърция, която е 5-тата ни страна по експорта и клони към 3 милиарда лева,
а това ще се отрази сериозно на българския бизнес. По думите му някои фирми ще прекратят дейност. Оказва се, че това
е неизгодно и за гръцките вносители на български стоки, защото ще трябва да заменят доставчиците.
Васил Велев заяви, че трябва бърза реакция и по правителствена линия. По думите му при всички случаи ще отпадне тази
разпоредба, защото забранява свободното движение на стоки в ЕС, но ако започне официалната процедура със сезиране
на ЕК, това ще отнеме много време и ще доведе до срив на българския износ към Гърция. Затова според Велев трябва да
се предприеме по-бързия начин - българското правителство да влезе във връзка с гръцкото.
insmarket.bg
√ Пенсиите няма да пораснат нито с вдигането на възрастта, нито с увеличението на вноската
Уловката на този етап не е във възрастта, а в осигурителния стаж
Проблемите на солидарния пенсионен фонд не могат да се компенсират само с мерките, които правителството предложи
вчера. "Когато се говори за пенсионна реформа в България, до момента всичко се ограничава до увеличаване на възрастта
и вноската. Ние винаги казваме, че първо трябва да се фиксират пробойните и тогава да се пристъпи към това увеличение"
– това посочи пред БНР Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване. "В момента нито увеличението на възрастта, нито увеличението на вноската ще доведе до увеличаване на
пенсиите, което е основният проблем на солидарния пенсионен фонд", добави Петкова. Тя подчерта, че браншът
продължава да настоява за спазване на изискванията за изготвяне на оценки за въздействие както по отношение на избора
между частен фонд и НОИ, така и по повод мерките, оповестени за солидарния пенсионен фонд. "Нямаме против да се
увеличават вноските, но искаме да знаем като работодатели в резултат на увеличените вноски колко по-високи пенсии ще
получават нашите работници и служители." Петкова не смята, че ще се стигне лесно до съгласие по отделните предложения
за реформа в пенсионната система.
За стабилизиране на Фонд "Безработица" е необходимо около 1-процентен пункт увеличение на осигуровките, каза Ася
Гонева, експерт по пенсионното осигуряване на КНСБ, по повод обявените вчера предложения на социалното
министерство за промяна на пенсионния модел. Пред БНР Гонева посочи, че при добра воля и общи усилия увеличението
на вноската може да бъде с по 0,5% на година. "Т.е. за две години бихме могли да балансираме фонда и да направим така,
че да не се срамуваме от минималното обезщетение за безработица, което е на безобразно ниво", подчерта Гонева.
По отношение на пенсионирането в сектор "Сигурност" експертът от КНСБ коментира, че държавата трябва да мери с един
аршин по отношение на всички.
Припомняме, вчера правителството представи окончателните си предложения за промени в пенсионния модел. Те
предвиждат плавно повишаване на пенсионната възраст, стажа и размера на осигуровката с 4,5%. Процентът от общата
осигурителна тежест, който се насочва за втора пенсия, обаче няма да бъде повишаван, като се запазва възможността да
се избира дали тези пари да отиват към частен фонд, или към НОИ.
Темата бе коментирана и от други експерти в други медии.
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Преди да се пристъпи към пенсионна реформа, трябва спешно да се запушат всички пробойни в осигурителната система.
Такова мнение изразиха икономическият експерт на КТ "Подкрепа” Мика Зайкова и председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев в предаването "Тази сутрин” по bTV.
"Най-големият проблем са инвалидните пенсии – имаме 900 000 инвалидни пенсии при около 3 000 000 осигурени”,
подчерта Велев, а Зайкова настоя за край на порочните практики преди реформирането на системата.
"Увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно – между 2000 г. и 2013 г. средната продължителност на
получаване на пенсии е нараснала от 18 на 25 г. за жените и от 15 на 21 г. за мъжете”, коментира представителят на бизнеса.
"Съотношението между работещи и пенсионери ще стане 1:1 и няма как в този случай пенсиите да са адекватни”,
категоричен бе Васил Велев.
"Уловката на този етап не е във възрастта, а в осигурителния стаж. Няма значение дали възрастта е 65 години, защото при
безработицата не е сигурно, че хората ще се пенсионират”, отбеляза обаче Мика Зайкова. "Реалното пенсиониране ще
бъде над 65 години, ако хората искат да получават пълна пенсия”, обясни тя по повод предложения от социалния министър
пенсионен модел, при който до 2037 г. възрастта за пенсиониране трябва да се увеличи до 65 години за мъже и жени.
"Като се живее по-дълго, по-дълго трябва и да се работи – това е реалността в застаряваща Европа”, подчерта Васил Велев.
"С предишното правителство на Бойко Борисов имахме споразумение да достигнем възраст от 65 г. за мъжете през 2024
г. и през 2028 г. за жените, а сега се отлага до 2037 г. – това е отлагане с 10 години”, критикува той.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Мъжете на 51 първи в пенсия на 65 г.
Премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов присъстваха на обявяването на плановете за
пенсионна реформа на Ивайло Калфин, за да обявят своята подкрепа.
Мъжете, които са родени през 1964 г. и в момента са на 51-годишна възраст, са първият набор, който ще трябва да работи
до 65 г., за да получи право на пенсия. Това предвижда проектът за пенсионна реформа, представен вчера от
вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
Възрастта за пенсиониране на мъжете, работещи в масовата трета категория труд, ще започне да расте с по 2 месеца през
2016 и 2017 г. Тоест още догодина мъжете ще се пенсионират на 64
От 2018 до 2029 г. пенсионната възраст за тях ще расте с по 1 месец на година, докато стигне 65 г.
До 2027 г. с по два месеца на година ще се вдига и изискването за осигурителен стаж за мъжете, докато от сегашните 38
стане 40 години.
Първият набор жени, който ще се пенсионира на 65 г., пък ще са родените през 1972 г. Това трябва да се случи през 2037
г. За жените от трета категория покачването на възрастта за пенсия в периода 2016-2030-а ще е с по 2 месеца на година, а
след това ще започне да расте с 3 месеца на година.
Още през 2027 г. обаче жените ще трябва да имат 37 г. осигурителен стаж, за да могат да излязат в пенсия. И при тях
покачването на това изискване ще започне през 2016 г. и ще продължи до 2027 г.
След като и двата пола се изравнят по пенсионна възраст от 65 г., ще започне покачването ѝ в зависимост от
продължителността на живота, обясни вчера Калфин.
Вицепремиерът обаче предлага и възможност за ранно пенсиониране. Тя ще важи в 12-те месеца преди навършване на
посочената възраст за пенсиониране. За всеки месец по-ранно излизане в пенсия месечният доход ще се намалява с 0,4%.
Не е предвидена възможност за ранно пенсиониране с намален стаж, тъй като и сега съществуват начини такъв да бъде
закупен за недостигащи до 5 г., обясни Калфин.
За хората, които не могат да съберат достатъчно осигурителен стаж, за да излязат в пенсия навреме, също е предвидено
увеличение.
В момента те трябва да чакат, докато навършат 65 г. и 8 месеца при изработени поне 15 години с осигуровки. При тях
изискванията ще се увеличават с по 3 месеца на година, като през 2027 г. условията станат 67-годишна възраст и поне 18 г.
осигурителен стаж.
Увеличението ще обхване и хората в първа и втора категория труд - миньори, летци,
работници в химически и металургични заводи, съобщи Калфин. За миньорите и останалите мъже от първа категория
започва вдигането на възрастта от сегашните 52 г. и 8 месеца с по 2 месеца на година до 2030 г. След това увеличението
ще е с по 3 месеца, докато възрастта стане 57 г. Същият механизъм ще важи и за мъжете от втора категория труд, но тяхната
целева възраст е 62 г. Планирано е вдигането на възрастта за категорийните работници мъже да спре през 2037 г.
При жените, които работят първа и втора категория, нарастването ще е с по 4 месеца на година. Целите са през 2043 г. тези
от първа категория да се пенсионират на 57 г., а от втора - на 62 г. В момента пенсионната възраст за тях е съответно 47 г.
и 8 месеца и 52 г. и 8 месеца.
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“Реално увеличението на възрастта за категорийните работници ще хване тези, които в момента започват работа”, обясни
Калфин.
Засега в предложенията на Калфин не фигурира единствено пенсионна възраст за военни и полицаи, тъй като трябвали
допълнителни преговори с ресорните министри. “Възраст обаче трябва да има и тя ще е около сегашната реална възраст
на пенсиониране - 52 г. и 8 месеца”, заяви вицепремиерът.
Вдигат с 10% пенсиите догодина
Механизъм, който да доведе до увеличаване на пенсиите с около 10% от 2016 г., е заложен в предложената от
вицепремиера Калфин реформа.
“От следващата година ще започне увеличаване на коефициента за тежестта на всяка година стаж във формулата за
изчисляване на пенсиите - както за новите, така и за старите”, обясни той вчера при представянето на пакета от промени.
Правилото е, че коефициентът ще се увеличава всяка година с размер поне резултата от швейцарското правило, а при
бюджетна възможност - и с повече. Целта е от сегашното ниво от 1,1 този коефициент да достигне 1,5, което ще донесе с
40% по-високи пенсии спрямо сегашните, обясни Калфин.
През 2016 г. правителството възнамерява да го увеличи на 1,2, което би трябвало да донесе вдигане на пенсиите с 9-10%,
научи в. “24 часа”. Това ще струва около 700 млн. лв.
В годините, в които няма бюджетна възможност, пък пенсиите ще се индексират само с швейцарското правило, което за
т.г. дава увеличение от 1,9%. С този показател обаче ще се увеличава и коефициентът на новите пенсии, а не както досега
индексацията да важи само за вече отпуснатите.
От 1 януари 2019 г. вече няма да има таван върху пенсиите, но това ще важи само за новоотпуснатите, обяви още Калфин.
За старите пенсии пък таванът ще расте от сегашните 35% от размера на максималния осигурителен доход до 40%. Това
означава, че при максимален доход от 2600 лв., какъвто е в сила от т.г., таванът на пенсиите ще стане 1040 лв.
От 1 януари 2019 г. ще отпадне и възможността хората с трудов стаж отпреди 1997 г. да посочват трите си най-добре
платени години, върху които да се изчислява пенсията им. Дотогава новите пенсионери ще имат право на избор дали да
посочват тези 3 години, или не.
Също от 1 януари 2019 г. ще бъде променена формулата, по която се пресмята индивидуалният коефициент за изчисляване
на пенсиите. Сега той се смята, като средният годишен доход, се раздели на средния годишен доход за страната.
Предложението на Калфин е това съпоставяне да се прави на месечна база, защото ще отразява по-реално приноса на
всеки осигурен към системата.
Осигуровките се вдигат в следващите 12 години
Увеличение на осигуровките в следващите 12 г. с общо 4,5% предвижда реформата на Калфин. Според неговите планове
на всяка четна година ще се вдига с 0,5% вноската за фонд “Пенсии”, а на всяка нечетна - с 0,2% за “Безработица”.
За сметка на това ще отпадне предвиденото за 2017 г. вдигане на вноската към частните фондове с 2%. “Ако сравните, ще
видите, че към 2017 г. ние предлагаме по-малко увеличение”, обясни Калфин.
Той предлага и плавно увеличение на осигурителния праг за селското стопанство в следващите 2 г. Това ще става с по 60
лв. на година, за да може през 2017 г. те да се осигуряват върху 420 лв. вместо върху сегашния праг от 300 лв.
Схемата за увеличение на осигуровките се подкрепя и от министър Владислав Горанов, обясни самият той.
Заедно с предложенията на Калфин финансовият министър ще внесе своите за многократен избор на хората дали да се
осигуряват в частен фонд, или в НОИ. Те бяха готови още през януари и обсъдени на съвета за пенсионна реформа на
Калфин.
До окончателното приемане на реформата прехвърляне на партиди по досегашните текстове в Кодекса за социално
осигуряване няма да има, обясни Горанов.
С правителствените предложения ще бъдат внесени и проектите на КФН за намаляване на таксите за обслужване на
частните пенсионни фондове.
Входящата такса от 5%, която вземат пенсионните дружества, трябва да бъде премахната напълно, поиска пък президентът
на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов в Пловдив. По думите му от въпросната такса дружествата получавали над 100
милиона лева.
Бойко Борисов: Лично заставам зад реформата
Тук съм, за да покажа, че аз подкрепям и заставам зад предложенията за реформа. И съм длъжен да осигуря подкрепата
на ГЕРБ за това предложение, както министър Калфин ще осигури на АБВ.”
Това заяви вчера премиерът Бойко Борисов, който присъства на представянето на предложенията на Ивайло Калфин.
Свършил е огромна работа, като премиер му давам отлична оценка, похвали го Борисов и му благодари.
Още преди лятната ваканция на парламента реформата трябва да бъде приета, обясни той. През април ще бъде проведено
заседание на тристранката и консултации с политическите партии, а в началото на май правителството ще одобри и внесе
законовите промени в Народното събрание.
√ Калфин: 57 години е средната възраст на пенсиониране за миналата година
Масово хората се пенсионират по болест. Това показват анализите, които правим. Тук идва място на темата за ТЕЛК-овете,
но това ще се коментира още с министър Москов. 57 години е средната възраст на пенсиониране за миналата година, като
масово хората се пенсионират по болест. Това обяви социалният министър Ивайло Калфин в предаването "Лице в лице"
по bTV.
Той добави, че тези, които работят нормално, се пенсионират на около 64 години.
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„В момента пенсионерите са най-онеправдани. Трябва разумна политика и ясно да определим какви мерки да се вземе,
за да се създаде потенциал в системата. 250 млн. лева има повече в осигурителната система от началото на годината, което
означава, че мерките дават резултат”, добави Калфин.
√ Калфин: Необходим е още един месец за дискусия по модела на пенсионната система
Необходим е още един месец за дискусия по модела на пенсионната система. Това каза вицепремиерът и министър на
труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на пресконференция в Министерски съвет, съобщи "Фокус".
"Помните, че през декември си дадохме 3 месеца за подготовка консолидиране и укрепване на пенсионната система",
посочи Калфин. Той уточни, че мерките са дългосрочни. "От дискусиите със социалните партньори мисля, че има основа за
приемане на един доста широк консенсус по пенсионните проблеми. Този модел в момента не е устойчив и ако той се
замрази ще постави в риск цялата стабилност в пенсионната система. Проблемите са големи", каза още Калфин.
По думите му е необходимо укрепване на стабилността и създаване на удобен достъп до пенсионната система, които не
позволяват източване. Той уточни, че е необходим още един месец за дискусия. "Мисля, че до края на месец април ще
стигнем до пълен консенсус по основните параметри. Следващият месец е месец на публични консултации", подчерта
министърът. Той добави, че ще проведе среща с всички коалиционни партньори.
На първо място той посочи, че ще бъдат направени промени водещи до нарастване на приходите в осигурителната система
и увеличаване на сигурността на НОИ.
√ Евростат: Безработицата в България е намаляла с 2% за година
През февруари безработицата в България е отчела един от най-силните годишни спадове в ЕС. Според данните на Евростат,
цитирани от Фокус, през февруари делът на безработните българи е бил 10,2%, докато година по-рано е достигал 12,3%.
Безработицата се е понижила в общо 22 страни и се е повишила в шест.
Други държави със силни спадове са Естония (от 8,4% на 6,2%) и Ирландия (от 12,1% на 9,9%).
Най-отчетливите повишения са регистрирани в Хърватия (от 17,3% на 18,5%), Кипър (от 15,6% на 16,3%) и Финландия (от
8,4% на 9,1%).
Вестник Труд
√ Бизнесът иска публичен регистър на застрахованите европроекти
Застрахователният бранш поиска публичен регистър на предприемачите, които са застраховали европроектите си.
Предложиха да започне да се застрахова земеделски добив и доход в бизнеса. Това стана на заседание на
парламентарната комисия по еврофондовете.
“Застраховането на европроектите е задължително в земеделието за 5 години след субсидирането. Ако по проекта има
строителни работи, срокът е 10 години. Масова практика е обаче след получаване на европарите да не се продължават
застраховките”, посочи застрахователният експерт Красимир Станков. Предлага се регистърът да се включи в системата
ИСУН.
От администрацията на МС приветстваха идеята, но посочиха, че ЕК изисква задължителни застраховки само за
земеделските фондове, но не и за структурните.
Чиновниците предложиха да се мисли и за нови продукти и застрахователите да започнат да предлагат например
застраховане на финансови корекции по европроекти.
√ Предпоследно: Вдигат се осигуровките за пенсия и безработица
Премиерът Бойко Борисов и министърът на финансите Владислав Горанов дадоха зелена светлина за плавно увеличаване
на осигуровките за пенсия и безработица с общо 4,5 процентни пункта до 2027 г. Предложението е на социалния министър
Ивайло Калфин. Днес тримата заедно представиха плана на правителството за реформа в пенсионно-осигурителната
система. Надявам се до лятната ваканция на парламента промените да са приети окончателно, каза Борисов, който напусна
пресконференцията след представянето на идеите от Калфин. През целия април промените ще се обсъждат с
работодатели, синдикати и депутати.
Увеличението на осигуровките, които влизат в НОИ, ще е за сметка на премахването на предвиденото нарастване на
вноската за частните пенсионни фондове. По закон от 2017 г. тя трябваше да се увеличи от 5 на 7%.
Вноските ще нарастват от 2016 г.
Идеята на Калфин е вноската за държавна пенсия да започне да се увеличава от 2016 г., докато стигне 21,3% от сегашните
17,8% от осигурителния доход. Стъпката ще е с по 0,5 процентни пункта на всяка четна година. От 2017 г. ще се вдига и
осигуровката за безработица с по 0,2 пункта през година, докато стигне 2%. В момента тя е 1%.
Работодателите възразяват срещу предложението. Според тях то няма да увеличи приходите в бюджета, а ще натовари
коректния бизнес и ще увеличи безработицата и сивия сектор. Синдикатите подкрепят мярката.
„Продължавам да твърдя, че това е плавен и много поносим за работодатели и работещи механизъм. Не затварям темата
за други предложения. Готов съм да ги обсъдим, но трябва да вървим към решаване на този въпрос“, каза Калфин.
Вдигането на вноските противоречи на средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите. В документа
се предвижда размерът им да се запази до 2017 г. включително. В последните месеци министър Горанов многократно
заявяваше, че ръстът на осигуровките не е правилен ход. Попитан вчера какво е променило мнението му, той каза: „Да си
имаме уважението. Премиерът седеше до нас. Очаквате да се сбием ли? Дошли сме да ви кажем какво сме се разбрали, а
не какво не сме се разбрали.“
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След това Горанов добави: „Ние не предлагаме вдигане на осигуровките, а 2-та процента, предвидени в закона за
универсалните фондове, да отидат в НОИ. Съгласих се, защото това ще увеличи осигурителната тежест с по-малко.“
420 лв. осигурителен доход за фермери
Идеите на Калфин предвиждат увеличаване и на минималния доход за осигуряване на земеделските производители. Сега
сумата е 300 лв. Предвижда се от 2016 г. да стане 360 лв., от 2017 г. - 420 лв.
Социалният и финансовият министър не представиха разчети, с които да докажат ползата от вдигането на осигуровките.
На въпрос за финансовия ефект от промените Горанов каза, че той ще е „по-високи и адекватни пенсии“. „Работим за
хората, другото не е важно“, добави той. Попитан кога ще бъде занулен дефицитът в НОИ, финансист №1 отговори:
„Никога.“
По-късно зам. социалният министър Николай Николов каза, че „още дълги години бюджетът на НОИ няма да е на плюс“.
Преди два месеца Калфин заяви, че увеличението на вноската за пенсия ще вкара в НОИ около 1,1 млрд. лв. до 2027 г.
„През последните години осигурителната тежест беше намалявана съзнателно и дефицитът в НОИ беше увеличаван
съзнателно с оглед цената на труда да е по-ниска и това да даде конкурентни предимства за привличане на инвестиции.
Не виждаме особена причина бързо да преразглеждаме този модел“, каза още Горанов.
Мъже и жени се пенсионират на 65 г.
Възрастта за пенсия за мъже и жени ще се повишава плавно, докато стигне 65 години през 2037 г. След това нарастването
няма да спре, а ще се съобразява с удължаването на продължителността на живота в страната, предвижда пенсионната
реформа на социалния министър Ивайло Калфин.
Сега мъжете се пенсионират на 63 години и 8 месеца, а жените - на 60 години и 8 месеца.
Идеята на социалното министерство е през 2016 и 2017 г. възрастта за мъжете да се увеличава с по 2 месеца, а от 2018 г. с по 1 месец. Нарастването ще продължи до 2029 г. Заради по-ниската възраст, при която се пенсионират сега, за дамите
ръстът ще е по-стръмен и продължителен. Предлага се от 2016 до 2029 г. възрастта при тях да се увеличава с по 2 месеца
на година. От 2030 до 2037 г. повишението ще е с по 3 месеца годишно.
Паралелно ще се увеличава и стажът за пенсия. Той ще расте с по 2 месеца на година, докато през 2027 г. стигне 40 години
за мъжете и 37 години за жените.
Ще се въведе ранно пенсиониране с намалена пенсия за хората, на които не им стига до 1 година възраст. За всеки липсващ
месец доходът ще се намалява с 0,4%.
Плавно ще нараства и възрастта за категорийните работници. Целта е през 2037 г. за първа категория труд тя да достигне
57 години и за двата пола. За втора категория нарастването ще свърши през 2043 г., когато мъже и жени трябва да се
пенсионират на 62 години.
Швейцарското правило отпада
Нова формула за индексиране на пенсиите предложи социалният министър Ивайло Калфин. Той увери, че това ще доведе
до по-голям ръст на пенсиите, но отказа да прогнозира какво ще е увеличението им. Размерът щял да зависи от
възможностите на бюджета.
Според сегашния закон всяка година от 1 юли парите за старост се осъвременят по т.нар. швейцарско правило.
Повишението е равно на сбора от 50% от ръста на инфлацията и 50% от увеличението на средния осигурителния доход
през предходната година.
Идеята на Калфин е от 2017 г. вместо да се прилага швейцарското правило, да се повиши тежестта на всяка година
осигурителен стаж във формулата за изчисляване на пенсиите. Сега коефициентът е 1,1. Целта е плавно да се увеличи до
1,5, колкото е в доста европейски страни. Това ще вдигне пенсиите с 40%, изчисли социалният министър. Той добави, че с
коефициента се преизчисляват не само новите, но и старите пенсии.
„Швейцарското правило ще стане минимум за растеж на пенсиите. При бюджетна възможност ще растат с повече“, каза
Калфин. От 1 юли пенсиите ще се увеличат с 1,9%, или средно с около 6 лв.
Друго предложение е от 1 януари 2019 г. да отпаднат трите години от стажа преди 1997 г., които човек може да избере при
изчисляване на индивидуалния си коефициент. Според експерти това ще ощети повечето хора, които сега могат да посочат
период, в който са се осигурявали върху най-висок доход. Това води до по-висок коефициент и по-голяма пенсия.
Таванът върху парите за старост остава до 2019 г.
Таванът на пенсиите ще отпадне от 1 януари 2019 г., но само за тези, които са отпуснати след тази дата. За старите
ограничителният размер ще се повиши, но ще остане в сила.
От 2019 г. ще предложим увеличение на тавана на пенсиите от 35 на 40% от максималния доход. Това ще даде възможност
хората, които се осигуряват върху по-висок доход, да получат по-високи пенсии, каза социалният министър Ивайло Калфин.
В момента най-високата пенсия у нас е 840 лв. Заради ограничението около 33 000 души не получават реалните пари за
старост. От 1 юли таванът на пенсиите ще се вдигне на 910 лв., което ще намали броя на ощетените. Пълното премахване
на ограничението струва около 120 млн. лв. годишно.
Военни и полицаи излизат в отдих на 52 години
Възрастта за пенсия в сектор “Сигурност” и затягането на контрола върху инвалидните пенсии са единствените въпроси от
пенсионната реформа, по които социалното министерство засега няма предложения. Ще вървим към въвеждане на
минимална възраст за пенсия за военни, полицаи, разузнавачи, ДАНС и съдебните охранителни, каза министърът на труда
Ивайло Калфин.
Той вече е разговарял по темата с новия вътрешен министър Румяна Бъчварова. Решението щяло да се вземе до няколко
дни. През 2014 г. служителите в сектор “Сигурност” са се пенсионирали средно на 52 години и 8 месеца. Това ще служи
като ориентир, каза Калфин. Той гарантира, че социалните придобивки няма да се отнемат, което означава, че
униформените ще запазят правото си да получават 20 заплати при напускане на строя.
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По въпроса за инвалидните пенсии има работна група при здравния министър Петър Москов, която ще вземе решение на
16 април, обяви Калфин. Според него лекарските комисии трябва да оценяват намалената работоспособност с тази на
здрав човек на същата възраст. Освен това в лекарските експертизи трябва да е посочено какво може да работи човекът с
увреждане. Логиката е, че така хората ще си търсят подходяща заетост, вместо да разчитат на социални помощи.
Друга идея на Калфин е лекарските комисии към НОИ да проверяват съмнителните инвалиди, като ги връщат на преглед.
Сега проверяват само по документи и един път като тръгне фалшив документ, няма кой да го спре, каза Калфин. Ще се
обсъжда и влизането на общопрактикуващи лекари в ТЕЛК.
√ Евростат: Безработицата в България с един от най-силните годишни спадове в ЕС
През февруари безработицата в България е отчела един от най-силните годишни спадове в ЕС. Според данните на Евростат,
цитирани от Фокус, през февруари делът на безработните българи е бил 10,2%, докато година по-рано е достигал 12,3%.
Безработицата се е понижила в общо 22 страни и се е повишила в шест.
Други държави със силни спадове са Естония (от 8,4% на 6,2%) и Ирландия (от 12,1% на 9,9%).
Най-отчетливите повишения са регистрирани в Хърватия (от 17,3% на 18,5%), Кипър (от 15,6% на 16,3%) и Финландия (от
8,4% на 9,1%).
Вестник Капитал Daily
√ Правителствената пенсионна реформа: По-високи осигуровки и още млади пенсионери
Местенето на вноски между фондове и НОИ остава
Осигурителните вноски на хората и компаниите ще се увеличат, а възрастта за пенсиониране ще расте двойно по-бавно.
Това са двете ключови промени в пенсионния модел, които предлага правителството. Вицепремиерът и социален
министър Ивайло Калфин представи общо 30 мерки, които според него ще намалят зависимостта на Националния
осигурителен институт от бюджетните средства, ще направят системата по-устойчива, а като краен ефект се очаква да се
генерира повече ресурс за по-големи пенсии.
Социалният министър обясни, че до края на седмицата промените, които ще бъдат добавени към предложенията на
Министерството на финансите от януари, ще бъдат качени за обществено обсъждане. "До края на април се надявам, че ще
има консенсус около мерките", коментира Ивайло Калфин. Според него реалистичният срок за внасянето на окончателен
законопроект в Министерския съвет е началото на май. Финансовият министър Горанов изрази надеждата си, че до края
на май или през юни парламентът ще е приел промените. В края на миналата година управляващите си бяха дали като
срок за приемане на новостите март, който явно няма да бъде спазен.
Мерките бяха определени от управляващите като дългосрочни и "максимално приемливи за всички". Не така мислят обаче
представителите на бизнеса и икономистите. Месец по-рано четирите национално представителните работодателски
организации представиха своите предложения (в 25 точки), които се различават значително от правителствените мерки.
Описаните стъпки от правителството се подкрепят от синдикалните организации.
Повече тежест върху бизнеса
Първият сериозен разрив между правителство и работодатели е за увеличението на вноските във фонд "Пенсии" и фонд
"Безработица". Логиката на вносителите е по този начин да се намали огромната субсидираност на НОИ от републиканския
бюджет. Управляващите предлагат за 12 години вноските в тези два фонда да се увеличат с общо 4.5 процентни пункта
(виж таблицата). В същото време се предвижда частта от осигуровката, която отива в пенсионен фонд, да остане 5%,
въпреки че по кодекс от 2017 г. трябваше да стане 7%.
Според социалния министър това в крайна сметка ще намали осигурителната тежест върху бизнеса, тъй като в единия
случай вноската се увеличава рязко с 2%, а в другия тежестта е разпределена за дълъг период от време. Не така обаче
смята Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, според когото независимо от периода 4.5%
винаги ще е повече от 2%. "Ние, работодателите, не приемаме това като аргумент и ще настояваме вноските да не се
променят. Депутатите, които са изпратени в парламента, не са получили мандат от гласоподавателите, за да вдигат
осигурителната тежест", коментира той.
"Това не е аргумент - да се увеличава вноската в НОИ за сметка на тази в универсален пенсионен фонд", коментира София
Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България". Според нея доста от участниците в обсъжданията са
изразили несъгласие с идеята да отпадне увеличението на вноската във фонд. "Как може да се говори за натоварване на
бизнеса с вноска за УПФ, тя си е за сметка на осигурените, не на работодателите. Според мен трябва да се вземат мерки,
които да затворят пробойните в системата, да се осветли сивата икономика", добавя тя.
"Няма значение дали е плавно или не. Това е вдигане на осигуровките. Нашите изчисления показват, че увеличението с 1
процентен пункт ще донесе грубо около 180 млн. лв. повече приходи в НОИ. Сметка се прави при уточнението, че всички
продължават да плащат, без никой да преминава в сивия сектор. Това на практика обаче е невъзможно", коментира за
"Капитал" Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ). Според нейните сметки тези
4.5 пункта биха донесли около 800 млн. лв. повече в бюджета за тези 12 години, но пак уточнява, че в тази сметка не влиза
негативният ефект от отказ на хората да се осигуряват.
Финансовият министър, който подкрепя вдигането, обяви на пресконференцията, че дефицитът реално никога няма да
може да бъде стопен напълно, а единствено може да се разчита на частично свиване. "През последните 10-15 години
вноските бяха намалявани съзнателно, "дупката" в НОИ също беше увеличавана съзнателно. Целта винаги е била да се
намали пряката осигурителна тежест върху доходите, за да се повишава конкурентоспособността на икономиката", заяви
Горанов.
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По-бавно нарастване на възрастта
България още дълго време ще продължи да е държавата с една от най-ниската възраст за пенсиониране. Причината е
отказът на правителството да продължи политиката, започната от първия кабинет "Борисов" за вдигане на възрастта с по
4 месеца на година. В представения пакет от мерки е записано, че възрастта за хората, работещи най-масовата трета
категория труд, ще се увеличи плавно до 65 години за мъжете и жените, но това изравняване ще се случи едва през 2037
г. (виж таблицата).
"Това плавно увеличение в крайна сметка ще доведе до това, че след 2-3 години ще се наложи отново да ревизираме
модела. И тогава може да се наложи още по-рязко вдигане на възрастта", смята Велев. Работодателските организации
настояват годишният ръст да е с по 6 месеца. Но според председателя на АИКБ би могло да се стигне до компромис и да
се запази сегашното увеличение с по 4 месеца.
И за Десислава Николова проблемът с пенсионната възраст в България е много голям. "Увеличение с по 1-2 месеца няма
да реши проблемите в системата. Прекалено е плавно и на практика безсмислено", смята икономистът. Тя е на мнение, че
трябва по-голяма стъпка, тъй като в България продължителността на живот расте, заради многото инвалидни пенсии
средната възраст на пенсионерите намалява, а като резултат накрая възрастните хора получават една много ниска пенсия,
но за сметка на това - дълго време. "В много страни се въвеждат автоматичните механизми за актуализиране на
пенсионната възраст. Така трябва да е и в България", смята тя.
Между фонд и НОИ
В пакета от мерки остават предложенията на финансовия министър Владислав Горанов осигурените да могат да избират
да се осигуряват само в НОИ, без да внасят в универсалните пенсионни фондове (УПФ). Предвидено е изборът да е
многократен, но не по-късно от пет години преди възрастта за пенсиониране. Натрупаните средства по индивидуалните
партиди на лицата, избрали държавното осигуряване, да се прехвърлят в т.нар. Сребърен фонд. За влизащите на пазара на
труда се предвижда сумата да постъпва в избран универсален пенсионен фонд, в случай че лицето не избере за 3 месеца,
да се разпредели служебно във фонд. Принципът ще важи и за работещите при тежки условия на труд (т.нар. първа и втора
категория).
Служителите в сектор "Сигурност" също ще могат да избират между фонд и НОИ. Очакваната промяна за полицаи и военни,
която да свие привилегиите им, отсъства от правителствените предложения. Калфин обясни, че водят разговори с
вицепремиера Румяна Бъчварова за въвеждане на минимална възраст за пенсиониране, като сега тя е почти 53 години.

√ Спасяването на НЕК ще е първата задача на новия шеф на енергийния регулатор
Новият председател Иван Иванов ще стимулира газоснабдяването
Финансовото спасяване на Националната електрическа компания (НЕК) беше поставено като един от основните
приоритети от единствения кандидат за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Във вторник (31 март) депутати от енергийната комисия изслушаха концепциите за работата на енергийната комисия от
12

всички 20 номинирани. По процедура народните представители трябва да преценят кои от тях ще продължат във финалния
етап от процедурата - гласуването в пленарната зала.
Нищо ново
Представянето на Иванов не изненада с радикално нови предложения за развитието на сектора и работата на КЕВР.
Основните мерки, препоръчани от него, преповториха последните промени в закона за енергетиката, които бяха приети в
началото на месеца. В това число влизат ограничението на изкупуването на неефективната електроенергия от
топлофикациите и финализирането на преговорите с американските централи с дългосрочни договори (които трябва да
приключат до края на годината). Според Иванов ограничението за изкупуването на възобновяема енергия чрез запазване
на годишните квоти за производство на този вид енергия трябва да се запази (и което беше въведено още от кабинета на
Пламен Орешарски). Той посочи, че само малките ВЕИ проекти - до 30 кВ, ще продължат да получават подкрепа (повечето
медии погрешно го цитираха, че цените за бита с потребление до 300 киловатчаса няма да растат).
Друга мярка, посочена от Иванов (макар че тя вероятно е в прерогативите на министерството на енергетиката) за
намаляване финансовия дефицит на НЕК, е компанията да продава електроенергията си за свободния пазар чрез открити
процедури. Той посочи, че сключването на директни договори с определени компании без провеждането на конкурс (за
което "Капитал" писа) е довело до увеличаването на дефицита на компанията.
Иванов посочи като приоритет и промените в правилата за търговия с електроенергия, които да осигурят равнопоставени
права за всички участници на балансиращия пазар. По думите му в момента НЕК е поставена в привилегировано
положение, което изкривява пазара.
Бъдещият председател на комисията подкрепи и мерките, заложени с промените в закона, по отношение на големите
индустриални потребители. Става въпрос за въвеждането на праг на потребление, над който големите консуматори да са
освободени от плащането на добавка за зелена енергия. Разходите по нея обаче ще трябва да бъдат платени от другите
потребители.
Специални мерки
Като основен проблем пред развитието на газоразпределението Иванов посочи практиката директно присъединени
потребители (основно големите индустриални консуматори) да снабдяват с газ отделни дружества (така наречените
гроздове). Решението на този казус се разисква в КЕВР в последната година основно под натиска на една фирма, но преди
няколко седмици след среща в комисията с всички заинтересовани страни е взето решение сегашното положение да не се
променя. Иванов обаче даде категорична заявка да бъдат направени промени в тази насока, от което ще спечелят основно
газоразпределителните дружества и може да се очаква ожесточен отпор от страна на индустриалните дружества.
По отношение на топлофикационния сектор Иванов изказа много критики за това, че дружествата в този сектор са
неефективни, съоръженията им се обслужват лошо и има пропуски в управлението по отношение на потребителите.
Не на последно място бяха коментирани и мерките, които трябва да бъдат предприети във ВиК сектора, за който досега
имаше небезоснователни критики, че е подценяван от регулатора. За да се промени това, в закона за енергетиката бяха
приети текстове, с които КЕВР ще бъде разделен на два състава за електроенергийния и водния сектор. Иванов изтъкна,
че цената на водата трябва да бъде намалена, което ВиК дружествата трябва да компенсират от реализирането на поголяма ефективност.
Стиковани мнения
По време на изказванията на кандидатите направи впечатление, че мненията на част от тях почти напълно препокриват
това на кандидата на председател Иван Иванов. Именно част от тях са и сред имената, за които се коментира, че изборът
им е предрешен. Така например бившият изпълнителен директор на "Булгаргаз холдинг" Любомир Денчев напълно
подкрепи мнението на Иванов за това, че трябва да се премахне практиката за създаването на гроздове. По думите му те
формират 50% от потребителите на пазара и този проблем трябва да се реши категорично. По думите му контролът върху
"Булгартрансгаз" трябва да се засили, защото там се решавали въпроси от 2009 г. Според Денчев причината за липсата на
либерализация на газовия пазар не е само заради липсата на интерконтекторни връзки, а се дължи и на политиката на
"Булгаргаз" да не предоставя разнообразни договори.
Димитър Кочков, който също е сред сигурните имена за комисар с компетенции във ВиК сектора (номинация на БСП - "Лява
България") също изрази идентична с бъдещия си шеф концепция за развитието на водния сектор. Той също така посочи,
че е добре да се върнат териториалните звена на КЕВР, които познавали най-добре регулираните дружества.
Евгения Харитонова, която в момента е зам.-председател на КЕВР и е едно от предложенията на ГЕРБ, посочи като
приоритет изготвянето на пътна карта от мерки за пълната либерализация на енергийния пазар, която трябва да се случи
до края на годината. Харитонова също така подчерта, че България трябва да докаже позициите си като износител на
енергия, което беше посочено и от други кандидати.
Нестандартни предложения
Интересно беше представянето на Владко Владимиров, предложен от Патриотичният фронт, който в момента е консултант
на граждански договор към "Мини Марица-изток" и също е сред вероятните претенденти на КЕВР. Владимиров призна, че
не познава в детайли работата на комисията, но това пък може да му помогне за даването на по-нестандартни идеи. Като
цяло той обясни, че може да помогне с определянето на по-точно цени на въглищата при определянето на цената на
електроенергията, което може да доведе до нейното намаляване.
Концепциите на повечето кандидати съдържаха и мнението, че административният и финансовият капацитет на
регулатора са недостатъчни за изпълнение на всичките му задължения.
Едва ли обаче въпросните изказвания ще окажат някакво съществено влияние върху вота на народните представители,
които трябва да гласуват окончателното приемане на новия състав на КЕВР този четвъртък. Както изглежда, новите членове
на регулатора са предварително договорени.
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Вестник Сега
√ Кабинетът е непреклонен за вдигането на осигуровки, стаж и възраст за пенсия
Все още няма решение на основния проблем на системата - ранното пенсиониране
Работещите българи ще понесат троен удар, ако правителството успее да наложи идеите си за пенсионна реформа, които
предвиждат увеличение на осигуровките, стажа и възрастта. За сметка на това все още няма решение на основния проблем
на системата - ранното пенсиониране. Управляващите обещават по-високи пенсии, но докато за осигуровките, възрастта и
стажа има конкретен график, за увеличението на пенсиите срокове няма. Предложенията на кабинета нямат подкрепата
на синдикатите и работодателите въпреки интензивните заседания по темата.
Мерките са записани в предложение на правителството за пенсионни промени, представени от социалния вицепремиер
Ивайло Калфин в присъствието на премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов. Въпреки че
тримата се поздравиха със спазения срок - 31 март, по две основни теми няма предложения - за ограничаване на
злоупотребите с инвалидните пенсии и на ранното пенсиониране на служителите на специалните ведомства. Двата
въпроса са оставени в ръцете на работни групи към съответните министри, но решения все още няма. Така единствените
ясни идеи са за увеличаване на вноските, възрастта и стажа за пенсия.
От следващата година вноската за фонд "Пенсии" на НОИ трябва да се увеличи с 0.5 процентни пункта. През 2017 г.
вноската за безработица ще се увеличи с 0.2 п.п. По тази схема общото увеличение на осигурителната тежест в следващите
12 години ще бъде 4.5 процентни пункта. Осигуровката за пенсия ще стане 21.3% при 17.8% сега, а за безработица ще се
вдигне от 1 на 2%.
Възрастта за пенсия трябва да се изравни на 65 г. за мъжете и жените през 2037 г. Стъпката ще бъде различна. При жените
увеличението ще започне с по 2 месеца на година, а от 2030 г. ще се ускори на 3 месеца годишно. За мъжете първо ще се
увеличава с по 2 месеца, а от 2018 г. - с по един месец. След 2037 г. ще се въведе автоматичен механизъм за нарастване
спрямо продължителността на живота. Паралелно ще се увеличават и изискванията за стажа. Той ще расте с по два месеца
до 2027 г., когато ще се стигне 40 години за мъжете и 37 години за жените.
Срещу затягането на условията социалният вицепремиер предлага възможност за ранно пенсиониране - до 12 месеца
преди навършване на необходимата възраст за трета категория труд, но срещу по-ниска пенсия. За всеки липсващ месец
ще се отнемат по 0.4% и дори след навършване на съответните години размерът й ще остане по-нисък.
Въпреки че в предизборната си програма обещаваше да не вдига осигуровки, Борисов писа отличен на социалния си
вицепремиер за работата му по реформата и обеща тържествено, че ще осигури подкрепата на депутатите на ГЕРБ. "Със
своето присъствие подкрепям Калфин, но съм длъжен да накарам и ГЕРБ да го подкрепят, останалото е работа на другите
партии. Надявам се обаче в съвета за тристранно сътрудничество да се проведат ползотворни дебати, за да може
парламентът да приеме модела на пенсионна система за следващите 15 г.", заяви Борисов. БСП вече се обявиха против.
Реформаторите най-вероятно ще подкрепят мерките, както и АБВ.
Предложенията не са консенсусни нито за синдикатите, нито за работодателите. Този месец ще се проведат дебатите в
тристранката и с парламентарните групи. След това ще бъдат одобрени от Министерския съвет, за да влязат в парламента.
От думите на Борисов се разбра, че се надява до лятната ваканция на депутатите реформата да е приета окончателно.
Финансовият министър иска това да стане до юни.
"Да си имаме уважението - събрали сме се, за да ви кажем за какво сме се разбрали, а не за какво не сме." С тези думи
Горанов отклони въпросите защо отстъпва от обещанието си да не се увеличават осигуровки. И той, и Калфин се опитаха
да представят увеличаването на осигуровките като по-малкото зло за бизнеса. "Предлагаме по-малкото увеличение на
бизнеса", увери финансовият министър. Алтернативата според него е 2% скок на осигурителната тежест наведнъж през
2017 г., когато трябва да се увеличи вноската за втора пенсия на родените след 1959 г. Досега обаче това винаги се е
правело чрез вътрешно разместване, без да се вдига общата тежест.
В края на 2027 г. НОИ ще е спечелил близо 1.8 млрд. лв. при плавното увеличение на осигуровките. Ако се увеличи общата
вноска от 17.8 на 19.8% от 2017 г., това ще струва на гражданите и бизнеса над 6.4 млрд. лв. с натрупване до 2027 г.
Две спорни промени се предвиждат и при изчислението на пенсиите. От следващата година включването на трите найдобри години стаж преди 1997 г. ще е по желание на пенсионера. От 2019 г. във формулата за изчисление на пенсията ще
участва само стажът след 1997 г. При работа на два трудови договора пък вече няма да се зачита по-голям стаж - сега при
тези условия 4 години можеха да се смятат като 5.
Няма добри новини и при тавана на пенсиите - той ще падне от 1 януари 2019 г. за новите пенсионери, както е предвидено
и сега по закон. За старите ще продължи да действа, но ще се повдигне от 35 на 40% от максималния осигурителен доход.
Срещу всичко това кабинетът дава неособено конкретни обещания за по-високи пенсии. Пенсиите ще се осъвременяват
задължително по швейцарското правило всяка година, но това е записано и сега в закона. По думите на Калфин при
възможност в бюджета ще се прави и по-голяма актуализация, като ще се увеличава коефициентът на осигурителната
тежест. В момента всяка година стаж има тежест от 1.1. Целта е да се стигне 1.5, което би увеличило пенсиите с 40%, но
Калфин не се ангажира със срок за това. Най-вероятно увеличението ще започне от 2017 г. Преизчисляване ще има и за
старите пенсии.
ВТОРА ПЕНСИЯ
Кабинетът застава зад ревизираните предложения на Владислав Горанов за избора между НОИ и частен фонд за втора
пенсия. "Срещнах подкрепа в парламента в края на миналата година, но получих коментари от колеги от другите партии,
подкрепящи правителството, че не сме уцелили ваксата с промените. Има добри новини от това. Най-малкото вече
пенсионните фондове настояват да им се свалят таксите, а хората разбраха, че има такива фондове", обобщи Горанов. По
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думите му "социологията" показва, че хората искат да се осигуряват в частни фондове, но 1-2% не искат" и в името на тях
се правят измененията, които едва не събориха кабинета м.г.
Родените след 1959 г. ще могат да прехвърлят пълните си вноски за пенсия в НОИ, а натрупаното досега по индивидуалните
им партиди ще отиде в Сребърния фонд. Осигурените ще могат да направят и обратния избор - да отидат отново в
универсален пенсионен фонд. В НОИ парите им няма да носят доходност. Прехвърлянето ще се допуска до пет години
преди възрастта за пенсия на трета категория. По закон от 2019 г. парите от Сребърния фонд могат да се използват за
запълване на дефицита в НОИ, а дотогава ще са част от държавния резерв. Младите, които не изберат фонд в рамките на
три месеца след сключване на първия си трудов договор, ще се преразпределят служебно в частен фонд, както е и сега.
Приетите преди Нова година текстове предвиждаха автоматично да отиват в НОИ.
УСЛОВИЯ
За работещите в тежки категории труд също се предвижда затягане на условия. Заради постоянното отлагане на промените
при тях сега пенсионната реформа ще се стовари най-тежко върху жените в първа и втора категория труд - тяхната възраст
ще расте с по 4 месеца на година. Жените от първа категория ще се пенсионират на 57 г., а във втора на 62 г. Същата ще е
възрастта и за мъжете в двете категории, но стъпката ще е по-мека - за мъжете от най-тежката категория труд до 2030 г.
възрастта ще расте с по два месеца, а след това с по три месеца годишно.
Промени ще има и за земеделци и тютюнопроизводители, но при осигуровките. За тях минималният осигурителен доход
ще се вдига две години с по 60 лв., за да стане от 300 лв. сега на 420 г. през 2017 г. Така ще се изравни с минималния доход
за самоосигуряващите се.
√ Чиновниците ни струват прекалено скъпо
Ако в България правителството спре, ще видим колко малко са нещата, за които имаме нужда от него, твърди
икономистът Георги Ганев
- Д-р Ганев, България взе рекордно голям външен дълг при рекордно ниски лихви, което означава, че светът я вижда като
добро и сигурно място, а ние, българите, имаме съвсем друго усещане. Защо се получава това разминаване в оценките?
- Нормално е ние отвътре да сме по-недоволни - всичко лошо се пише на наш гръб. И макар че малко прекаляваме с
песимизма, не е лошо да сме по-критични. Така оказваме по-голям натиск за промени. Това, което се вижда отвън, е
държава, която има перспективи да се развива по-бързо, защото има да догонва. Като част от ЕС и НАТО, тя е по-малко
рисково място въпреки проблемите на Гърция и руско-украинския конфликт. Продължаваме да имаме някои важни
конкурентни предимства като местоположение в един огромен европейски пазар. Ценовите равнища са сравнително
ниски. Вижда се стабилизиране на бюджета. Банковата система е високоликвидна. Вярно, тя понесе голям удар, мина през
труден период, но без катаклизми в системата. Всичко това са плюсове и дълговата емисия го показа.
- Чуха се критики, че не е трябвало България наведнъж и сега да набере такава голяма порция дълг. Че е трябвало да се
изчака, защото в идните месеци лихвите можели да паднат още.
- Да, но могат и да се качат. Коя вероятност е по-голяма - да се качват или да падат? Трябва да се прави "баланс на
рисковете" - по любимия израз на Европейската централна банка (ЕЦБ). Ако гледаме сигналите, които подават двете
световни централни банки - ЕЦБ и Федералният резерв на САЩ, няма причини да очакваме понижение. ЕЦБ започна
огромна програма за наливане на ликвидност с ясната цел да увеличи инфлацията в еврозоната. Федералният резерв от
своя страна сякаш вече истински обмисля да започне да вдига лихвите в САЩ. И това може да се случи още тази година.
Излизането на България на международните пазари беше в точния момент. Голяма новина е и Министерството на
финансите има основание да говори за голям успех с набирането на 3.1 млрд. евро дълг при уникално добри за България
условия. И е много голяма добра новина не само за нас, а за целия регион, включително Северна Африка и Близкия изток.
От друга страна, няма как това да е само положителен факт, защото в крайна сметка става дума за задлъжняване. То се
налага основно заради два големи проблема, които България сама си е създала - единият е КТБ, другият е бюджетният
дефицит. Допуснахме с КТБ да се случи това, което се случи. И второ, да приемаме за поредна година бюджетен дефицит,
който трябва да се финансира отнякъде - за 2015 г. това са 2.5 млрд. лева, или 1.3 млрд. евро. 1.4 млрд. евро е мостовият
заем, който ни отпуснаха 4 банки през декември и в края на миналата седмица бе върнат. Предполагам, че остатъкът до
3.1 млрд. евро - 600-700 млн. лева, ще е за попълване на фискалния резерв, за да имаме пари за всеки случай. Защото в
момента Фондът за гарантиране на влоговете е опразнен и ако нещо, не дай Боже, тръгне да се случва, добре е да имаш
запаси.
Това са негативните аспекти. Но това си е наша вина - не си надзиравахме банката и сме гласували дефицити. Щом се трупа
дефицит в бюджета, държавата трупа дълг - това вече стана ясно за всички и оттук насетне, ако някой обяснява колко е
важно да се вдигат тези или онези разходи, за хората трябва да е ясно, че иска държавата да се обременява с по-висок
дълг. Записал съм си конкретни реплики от конкретни хора и ще ги използвам, ако тръгнат да искат пари за разходи.
- Вие, макроикономистите, често препоръчвате свиване на дефицитите и рязане на разходи. Но трудното е за онези, които
трябва да взимат конкретни решения за рязане на микрониво.
- Има огромни резерви и това се знае отдавна. Сметната палата го е казвала неведнъж - бюджетните разходи не са
ефективни. Което означава, че със същите пари може да се постигне много повече, или пък същият резултат би могъл да
се постигне с далеч по-малки разходи. Още по-просто казано, много неефективни разходи могат да бъдат намалявани, без
общественото благосъстояние изобщо да пострада от това. Това са резервите, тук са нужни реформите, за които ние,
макроикономистите, не спираме да "опяваме".
- В случая реформата се казва "програмно бюджетиране", нали?
- Точно така. Което означава всяка година всеки разход да се защитава, а не понеже миналата година ведомството Х е
получило 1 милиард, тази година бюджетът да му даде 1.1 милиард лева. В кръга на шегата: преди 2-3 години, когато беше
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спряло американското правителство, се оказа, че на никого нищо не му липсва, животът продължи нормално и хората
взеха да се питат "За какво всъщност даваме толкова много пари за администрацията?". И политиците много бързо пуснаха
правителството пак, за да не си задават хората подобни въпроси. Та и в България, ако правителството спре, ще видим колко
малко са нещата, за които имаме нужда от него. За какво са ни всичките тези министерства, какво толкова безценно
вършат, за какво даваме двайсет и кусур милиарда лева? Ако не друго, разходите поне могат да нарастват по-бавно от
приходите. Защото се очаква конюнктурата да се подобрява, БВП да расте, а оттам и приходите.
- Какви поуки трябва да си вземем от "аферата КТБ"? И какво ще се случи занапред?
- Става дума за много милиарди. Огромно значение за това какво ще се случи с активите на банките има работата на
синдика. Виждаме, че се играят всякакви сложни игри, правят се правни експерименти. Новият синдик, макар и временен,
но с повече правомощия (дори за спиране на сделки с обратна сила), все пак може би има някакъв шанс да събере повече
от очевидно разбягващите се активи на КТБ. Но пак всичко опира до съда - ще има сложна процедура по несъстоятелност,
очертават се много съдебни дела. Нашият съд, както знаем, хем е неефективен, хем и без това е много натоварен, а му
предстоят много трудни решения по КТБ.
Политическите връзки са много интересни, ролята на медиите като политико-икономически оръжия. Дано да научим
повече уроци от "казуса КТБ", за да си изградим по-добра имунна система. Защото може да има и други такива случаи.
- Как четете събитията в Гърция? Ще има ли фалит, ще пострада ли България?
- Ясно е, че Гърция не може да бъде бюджетно разгулна и че трябва да реформира сектори. Особено важно е да свали
бремето на тежкия държавен апарат, който е легнал върху иначе доста добрия производствен сектор. Ясно е, че Атина не
може да продължи с тези безумно благоприятни условия за някои магнати, които се оказват свободни от данъци - в
транспортния сектор и др. Гърция трябва да отвори пазара на труда, да премахне капсулираните ниши, които държат
високи цени в някои специфични професии.
Мисля, че това, което виждаме, е политическа реторика - реформи ще има, но те трябва да бъдат облечени в подходящи
послания, така че хем Ципрас да се върне вкъщи като герой, хем Меркел да съобщи на германския данъкоплатец, че няма
да плаща повече за Гърция, хем на Испания и Италия да не им хрумне да ловят риба в мътна вода. Аз дори виждам
позитивен развой за Ципрас и СИРИЗА. Защото публиката не знае, че напук на щампата, че бюджетните икономии
задушавали икономиката в Гърция стягането на коланите работи, гръцката икономика в момента расте по-бързо от
българската, безработицата, макар и от много високо ниво, вече година спада, заетостта и потреблението растат. Бюджетът
дори е на първичен излишък, а ако не бяха лихвите по дълга, бюджетът им е на плюс.
Ако СИРИЗА, Ципрас, Варуфакис обложат тамошните олигарси, които, естествено, никой не обича, ако приложат и други
подобни мерки, които хем ще зарадват избирателите, хем ще напълнят хазната, и заедно с това прокарат и непопулярни
реформи, може да се окаже, че след 4 години гръцката икономика се възстановява с добри темпове, положението с дълга
е облекчено и всички са доволни. Ако СИРИЗА си изиграе добре картите и не оплеска всичко с демагогия, тя има
политическо бъдеще.
Вестник Преса
√ По-строг контрол на скъпите хотели
В България туризмът носи повече от 6 млрд. лв. годишно
Ще има затягане на контрола на хотелите с 4-5 звезди и разхлабване на режима за къщите за гости. Това обяви министърът
на туризма Николина Ангелкова по време на международния форум „Глобалният туризъм: състояние и перспективи“.
Тя наскоро останала особено недоволна от обслужването в ресторант с пет звезди. Като видяла условията, Ӝ се приискало
да му отнеме поне една от звездите.
През миналата година близо 1,4 млрд. жители на планетата са пътували в чужбина с цел туризъм, което е с 51 млн. повече
отколкото през 2013 г. Този сектор осигурява над 9 процента от световния брутен продукт. Туристическата индустрия
генерира и 218 млрд. долара от международния и пътническия транспорт. Така общите приходи от туристическата
индустрия в света са около 1 трилион и 37 млрд. долара.
Това е сред най-бързоразвиващите се сектори в световната икономика.
В България туризмът носи повече от 6 млрд. лева, а в отрасъла са заети пряко и косвено 37 000 души, неговият дял в
икономиката е 14%.
Ангелкова призна, че се очаква труден сезон заради отлива на руските туристи, но това не трябва да ни кара да се
оплакваме, а да търсим начини, да положим усилия да формираме бранд България.
Например китайците се интересуват от комбинирани туристически продукти. Младите китайци сега откриват ски
спортовете и затова ги предпочитат заедно със СПА и културния туризъм. Председателят на китайската национална
туристическа администрация по време на посещението си у нас преди броени дни казал, че би рекламирал подобен
продукт сред техните студенти. За тези туристи е характерно, че пътуват за около 20 дни, затова сега се подготвят
комбинирани пакети с Турция и Гърция.
През миналата година само 16 000 китайци са били у нас. Могат да станат 216 000.
Проблем за тях е, че в нашите хотели няма китайска телевизия и трудно се намират екскурзоводи с китайски език.
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Вестник Стандарт
√ Кандидатът за шеф на КЕВР: Евтин ток до 300 киловатчаса
Поскъпването на електроенергията няма да реши проблемите на НЕК, каза Иван Иванов
Да не се повишава цената на тока за абонатите, които консумират до 300 киловатчаса месечно. Това предложи пред
депутатите от енергийната комисия към парламента номинираният за председател на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) Иван Иванов. В края на април изтича срокът за внасяне на предложения за нови цени на тока, които ще
бъдат в сила от 1 юли. Повишаването на цената на тока не може да бъде част от реформата в българската енергетика, каза
Иван Иванов.
Поскъпването няма да реши проблемите на НЕК, а само ще ги отложи, обясни той. Ще бъде голям успех, ако КЕВР успее да
задържи цената на сегашното ниво до либерализирането на пазара, което се очаква до 8-12 месеца, допълни Иван Иванов.
Пет стъпки за оздравяването на НЕК представи пред депутатите Иван Иванов. Мерките не са нови, но ще бъдат в основата
на решенията на КЕВР, каза Иванов и допълни, че при вземането на решения регулаторът ще се води както от желанието
да спаси НЕК, така и от целта да бъде изграден диверсифициран пазар на електроенергия.
Загубите от преференциите за част от енергийните дружества с дългосрочни договори ("зелени" и "американски"
централи) трябва да бъдат разпределени върху всички потребители е една от мерките, предложени от Иванов. Той беше
категоричен, че основа на стабилизирането на НЕК е стриктното изпълнение на Закона за енергетиката, а именно ограничаване изкупуването на ток, произведен от заводски централи и топлофикации по неефективен способ. Иванов
обяви и че ще работи за изпълнението на заложените в закона ограничения при изкупуване на електричеството от
възобновяеми източници. Преференциални обаче ще са условията за развитие на покривни фотоволтаици до 200
киловата. Всички приходи от продажбата на въглеродни емисии да бъдат насочени към НЕК, поиска Иванов и допълни, че
за тази година те ще са около 120 млн. евро.
Газът може да поскъпне към края на годината
Цената природния газ може да започне да расте от четвъртото тримесечие. Това прогнозира председателят на Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Светла Тодорова. Като мотив тя посочи войната в Йемен, която вече доведе до
поскъпване на петрола. Това е и причината КЕВР да утвърди по-малко от предложеното намаление на цените на парното
и топлата вода. Припомняме, че регулаторът намали цените до 8%, въпреки че в доклада си работната група предложи
поевтиняване до 13%. Анализът на КЕВР е показал, че топлофикациите ще загубят над 77 млн. лв., ако цената на
топлоенергията падне над 8 на сто. Не знаем дали няма да се окаже, че в края на септември ще трябва рязко да се повиши
цената на топлинната енергия, коментира Тодорова. Тя не отхвърли възможността цената на природния газ да падне и
през третото тримесечие, тъй като формулата предвижда петролните цени да влияят на цената на газа с 9-месечно
забавяне.
Вестник Монитор
√ Хотелите отличници със знак за качество
Боливудска звезда ще ни рекламира в клип за индийския пазар
НСИ отчете 9,2 на сто ръст на туристите през зимния сезон
Хотелите ще бъдат стимулирани със специални етикети, ако спазват доброволни стандарти за качество. По този начин
клиентите ще знаят, че попадат на място, където се полагат допълнителни усилия, за да бъде приятен престоят им.
Системата няма да е задължителна и ще наподобява „синия флаг”, който се дава на чистите и хубави плажове. Това съобщи
вчера министърът на туризма Николина Ангелкова, която откри форума “Глобалният туризъм:Състояние и перспективи”.
Промяна в наредбата за категоризация предвижда да се намали административната тежест за къщите за гости и местата
за отдих с една и две звезди. По-строги ще бъдат обаче изискванията към хотелите с четири и пет звезди, разкри министър
Ангелкова.
До края на юни ще бъдат готови 14-те наредби
към Закона за туризъм, които са необходими, за да работи ефективно туристическият бранш.
Приходите от туризъм в България са над 6 млрд. лв. , а заетите в сектора са 37 хил. души, като дялът на бранша в
икономиката ни е около 14%, но тези цифри може значително да се завишат, каза Ангелкова. Целта е в крайна сметка
страната ни да се превърне в целогодишна туристическа дестинация. През тази година министерството се е фокусирало
върху рекламата на културно -историческото наследство в страната.
С помощта на посланика на Индия у нас вече са проведени разговори с известен боливудски актьор, който е готов да се
снима в рекламен клип за нашата страна, насочен към индийския пазар, разкри вчера Ангелкова. Очаква се по този начин
да бъдат привлечени у нас индийски туристи от високата средна класа, които все повече пътуват.
По данни на националната статистика през отминаващия зимен сезон в страната има 9,2% ръст на туристите.
Над 80 000 повече гости са дошли
в нашите зимни курорти, обяви вчера министър Ангелкова.
Първоначалната прогноза на министерството е за 4% ръст. Банско, Пампорово и Боровец имат огромен ръст на туристи,
уточни тя. Хотелите и комплексите, които държат на качеството и подобряват услугата, се пълнят на 100% с туристи, сочи
още статистиката на ведомството
Междувременно вчера стана ясно, че само през миналата година близо 1,4 млрд. жители на планетата са пътували с цел
туризъм, което е с 500 000 души повече на годишна база.
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2014 г. е петата поредна година на растеж в бранша след икономическата криза. Туризмът е важен източник на приходи и
осигурява над 9% от световния БВП. Туристическата гилдия генерира и транспортни приходи чрез международния
пътнически транспорт, които възлизат на 218 млрд. долара през 2013 г.
√ Излизаме предсрочно в пенсия при безработица
Военни и полицаи ще местят парите си от частните фондове в НОИ
http://www.monitor.bg/article?id=465347
От догодина пенсионната възраст ще се увеличава с по 2 месеца за всички категории труд.
Безработните, на които не им достига една година до пенсия, ще могат да излизат в заслужена почивка предсрочно от
догодина. Това е едно от предложенията на Министерството на труда и социалната политика за промяна на социалноосигурителната система. В момента всеки трети търсещ препитание е в предпенсионна възраст, показват данни на
Агенцията по заетостта. „За всеки недостигащ месец пенсията им ще се намалява с 0,4%”, обясни социалният министър
Ивайло Калфин при представянето на идеите на ведомството му за пенсионна реформа.
През 2014 г. средната възраст на пенсиониране е била 57,4 г. Това се дължи на големия брой инвалидни пенсии и на ранно
прекъсващите работа военни и полицаи.
От следващата година възрастта за излизане в заслужен отдих за всички категории труд ще се увеличава плавно. За жените
от най-масовата 3-а категория труд годините ще се повишават по-бързо в сравнение с мъжете
От 2016 г. възрастта за прекъсване на работа при жените ще нараства с по 2 месеца до 2029 г. От 2030 г. до 2037 г. ръстът
ще бъде с по 3 месеца на година. Така през 2037 г. дамите ще се пенсионират на 65 г.
За мъжете пенсионната възраст ще се увеличава с по 2 месеца до 2017 г., а след това с по месец до 2029 г., когато за
излизане в заслужен отдих ще са им нужни 65 г. От следващата година до 2037 г. осигурителният стаж и за двата пола ще
се увеличава с по 2 месеца. „След това изравняване ръстът на пенсионната възраст
ще се обвърже с продължителността на живота” уточни още вицепремиерът по социална политика.
Плавно увеличение на пенсионната възраст се предвижда и за категорийните работници. От догодина до 2029 г. нужните
години за излизане в заслужена почивка за мъжете от 1-ва и 2-ра категория труд ще нарастват с по 2 месеца. От 2030 г. до
2037 г. нарастването ще бъде с по 3 месеца. Така през 2037 г. миньорите и летци ще прекъсват работа на 57 г.
а професионалните шофьори на 62 г. За жените от 1-ва и 2-ра категория труд от догодина пенсионната възраст ще расте с
по 4 месеца. Така след 22 г. дамите, упражняващи тежък физически труд, ще прекъсват работа на 57 г. и на 62 г. „Мерките,
които предлагаме, са дългосрочни. Мисля, че имаме основа за консенсус по тях и следващия месец ще ги обсъдим със
социалните партньори”, обясни Калфин. Синдикатите са съгласни с предложенията за плавен ръст на пенсионната възраст.
Работодателите обаче предлагат увеличението за 3-та категория да бъде с 6 месеца на година. Социалните партньори ще
обсъдят и при какви условия ще се пенсионират служителите на МВР, МО и ДАНС. „При всички случаи ще има минимална
възраст. Ще има разграничаване и на чиновническата работа и на тези, които работят при висок риск”, обясни Калфин. От
МВР синдиката обаче ще настояват за 2-3 години гратисен период.
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Вестник Класа
√ Лъчезар Богданов: Гръцкият данък е пълна глупост, номерът няма да мине
Няма да сполучи намерението на Гърция да ограничи бизнеса си да не идва в България. Такъв е коментарът на икономиста
Лъчезар Богданов пред „Стандарт" относно новия 26-процентов данък на трансакциите вот България в южната ни съседка.
Гърция наложи жесток данъчен режим спрямо своите фирми, които правят бизнес с дружества от България. Според
обнародваните на 21 март 2015 г. законови промени гръцките компании ще плащат 26% налог, който може да им бъде
възстановен до 3 месеца, ако се докаже, че сделката е редовна и на пазарни цени. В списъка на държавите с
преференциален данъчен режим освен България са включени още две страни от ЕС-Кипър и Ирландия, както и Гибралтар
и Лихтенщайн.
Както БЛИЦ съобщи, финансовият министър Владислав Горанов вече изпрати протестно писмо до Еврокомисията, в което
алармира, че данъчните промени в Гърция нарушават правилата в ЕС.
„Не съм запознат с детайлите на данъчните промени в Гърция, но целта е ясна - няма да правите бизнес в България и не си
регистрирайте фирмите в Сандански. Според мен обаче това не може да стане. Не мога да разбера как и на какво
основание в Атина са решили да не се признават за данъчни цели разходите в полза на физическо или юридическо лице,
регистрирано в държава с преференциален данъчен режим. Всъщност какво означава преференциален данъчен режим?
Ние си имаме всички данъци, които има и в другите страни, но просто нашите са малко по-ниски. Явно има някаква
дефиниция със списък и просто са сложили едни имена на държави, сред които и България. Но ние не сме с
преференциален данъчен режим", казва Богданов.
„Държавата ни събира немалко данъци като дял от БВП, ако щете и като дял от разходите на работодателите за труд спрямо
нетната заплата на работника. Така че според мен тези законодателни промени в Гърция генерално не могат да минат в
Европейския съюз. Тази глупост е абсолютно недопустима. Това е за вътрешнополитическа консумация в Гърция и не може
да се случи", заявява той.
„Самият факт, че държави като Германия и Франция натискат от много години страни като Ирландия, Естония и България
да променят данъчното си законодателство, за да няма по-ниски данъци в някои страни, показва, че те, ако можеха, щяха
отдавна да са го забранили. Защото това беше съвместимо с функционирането на ЕС и просто така да си решаваме, нямаше
да натискат толкова за данъчна хармонизация. Очевидно определянето на ставките на подоходните данъци не е обща
европейска политика и всяка държава си ги определя сама за разлика от акцизите. При тях има обща европейска политика,
директиви, минимално ниво на ДДС и на акцизите и т.н. Затова ако някоя страна направи нарушение, друга държава може
да предприеме съответните мерки. В случая това е някаква бомба, с която не знам какво се опитват да направят гърците",
посочва икономистът.
Списание Мениджър
√ Предлагат увеличение на вноските за пенсия и безработица
Увеличение на вноските за пенсия и безработица, повишение на възрастта и стажа за пенсиониране, са част от 30-те мерки,
които предлага социалният министър и вицепремиер Ивайло Калфин. Той ги представи днес в Министерски съвет.
„Предложенията за промени в пенсионната система са насочени към гарантиране на адекватни пенсии на хората и
стабилност на пенсионната система”, посочи Калфин, който подчерта, че до лятната парламентарна ваканция мерките
трябва вече да са факт.
По думите на Калфин всяка една от предложените днес 30 мерки за реформа са обсъдени със синдикати и работодатели
в рамките на пет месеца. Според него има основа за намиране на съгласие по основните проблеми. По думите на
министъра, промените са отлагани от 2000-та година, защото са неудобни и засягат важни за хората въпроси.
Сред най-важните от тях е увеличението на пенсионната възраст до 65 г. и за мъжете, и за жените. Предложението на
социалното министерство, което се подкрепя от по-голямата част от експертите, е то да става плавно с по 1 месец годишно
за мъжете и с по 2 месеца за жените.
Социалното министерство предлага и плавен ръст в следващите 12 г. на осигурителните вноски за пенсия и за безработица,
така че общият им ръст да е 4,5%, като през година се увеличава с 0,5 вноската за фонд „Пенсии“ и на следващата година
– с 0,2 процентни пункта вноската за фонд „Безработица“.
Министерството на труда предлага и плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране при недостатъчен осигурителен
стаж на мъжете и жените до 67 години. В момента минималният изискуем стаж е 15 години. Предлага се нарастване на
изискуемия осигурителен стаж с по 3 месеца за календарна година до достигане на 18 години действителен стаж за мъжете
и жените през 2027 г. Залага се възрастта за пенсиониране да нараства първоначално с по 2 месеца през 2016 г. и 2017 г.,
а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029
г.
Предлага се и отпадане от 1 януари 2019 г. на максималния размер на новоотпуснатите пенсии, както и повишаване от 35
на 40 на сто от максималния осигурителен доход на максималния размер на отпуснатите до 31 декември 2018 г. пенсии.
В пакета е заложено и увеличаване от 1 януари 2017 г. на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване
размера на пенсиите - и за новоотпуснатите, и за вече отпуснатите пенсии с размер – минимум размера на швейцарското
правило, до достигане на коефициент от 1,5 на сто.
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√ Приходите от туризъм надхвърлят 6 млрд. лв.
Приходите от туризъм в България възлизат на над 6 млрд. лв. Заетите в сектора са близо 37 хиляди души, а делът на бранша
в българската икономика, произвеждан директно и индиректно, е около 14%. Това разкри министърът на туризма
Николина Ангелкова.
„С последователни действия тези числа могат да нараснат още повече”, посочи министър Ангелкова, цитирана от БТА.
„В световен мащаб данните на Световната организация по туризъм показват, че през 2014 година близо 1,4 милиарда души
на планетата са пътували в чужбина с цел туризъм”, отбеляза министърът. Това по думите й са 51 милиона пътувания
повече в сравнение с предходната година.
„У нас усилията са насочени към подобряване на рамковите условия за туристическата индустрия чрез промени в Закона
на туризма, повишаване на капацитета и конкурентоспособността на туризма, изграждане и развитие на отговорен
туризъм”, каза Ангелкова. Тя определи като приоритет поддържането на необходимата инфраструктура и създаването на
специални финансови механизми за това, както и диверсифицирането на туристическата индустрия.
Развитие на отговорен туризъм, създаване на силни регионални брандове и превръщането на страната в целогодишна
разпознаваема туристическа дестинация са сред другите важни задачи, които Министерството на туризма си поставя.
„Фокусът на туризма през тази година е културноисторическото наследство”, посочи Ангелкова.
investor.bg
√ Калфин: Предлагаме поносими промени за пенсионната система
Преговорите по предложената пенсионна реформа ще продължат през април, каза социалният министър
Плавното увеличение на възрастта за пенсиониране е най-добрият вариант за спасяване на системата, защото това е
поносима стъпка. Това коментира в ефира на БНТ социалният министър Ивайло Калфин.
Припомняме, че вчера от социалното министерство предложиха като част от пенсионната реформа уеднаквяване на
възрастта за пенсиониране на мъжете и жените до 65 години, което ще бъде разтеглено във времето – до 2029 година за
мъжете и до 2037 година за жените. Дава се възможност и за по-ранно пенсиониране, но с по-ниска пенсия (с 0,4% помалко за всеки месец).
Днес в ефира на националната телевизия Калфин уточни, че през 2014 година средната възраст за пенсиониране в страната
е била 57 години и 4 месеца, макар че по закон възрастта за пенсиониране е 60 години за жените и 63 години и 8 месеца
за мъжете. Средно българите получават пенсия в продължение на 18 години и 4 месеца, показва статистиката на
социалното министерство.
Калфин беше категоричен, че ведомството си поставя дългосрочна цел пенсията да бъде в размер на 70% от получаваната
заплата.
Предложените промени не се приемат еднозначно, призна обаче Калфин. Представителите на работодателските
организации не приемат предложената схема за увеличаване на пенсионните вноски, а синдикатите са против възрастта
за пенсиониране, но не и срещу пакета от условия за пенсиониране от възраст и стаж.
Калфин призна, че по отношение на увеличението на осигуровките ще се търси и допълнителна подкрепа от
парламентарните партии, защото ГЕРБ например е заложила в своята предизборна кампания да не бъдат повишавани
данъци и осигуровки.
Социалният министър уточни, че публичните преговори по отношение на предложената реформа ще продължат и през
април и се надява до началото на май вече да има съгласие между партньорите в Тристранния съвет по тях и
законодателните промени да влязат в Народното събрание. Очакванията на Калфин са до лятната сесия на парламента
пакетът да бъде приет.
„Ако нищо не се направи, смисълът от Националния осигурителен институт (НОИ) ще изчезне и пенсиите ще се поемат от
бюджета”, каза социалният министър и допълни, че в този случай размерът на пенсиите ще зависи от развитието на
икономиката.
За него призивите за замразяване на пенсионната възраст на сегашното ниво означават не замразяване на ниските пенсии,
а дори намаляване на техния размер заради лошата демографска ситуация в страната. Предложението, което дава
социалното министерство сега, е „лек вариант” и ако тази реформа бъде отменена от следващо правителство, трябва да
има обяснение защо се работи в ущърб на гражданите, смята Калфин.
Социалният министър коментира и темата за минималната заплата и минималните осигурителни прагове в страната.
Според него те не принуждават работодателите да гонят хора, защото малка част от тях работят на минимална работна
заплата. Проблемът за него обаче е в някои региони на страната, в които доходите са много ниски.
Въвеждането на различна минимална заплата и различни прагове на осигуряване за отделните региони обаче ще бъде
твърде „хаотична и трудна за управление система”, каза още Калфин.
√ Увеличаване на пенсионната възраст и вноски предлага социалното министерство
Калфин свърши огромна работа по пакета за пенсионната реформа, давам му отлична оценка, заяви премиерът Бойко
Борисов
Плавно повишаване на вноските за пенсия и безработица и на възрастта и стажа за пенсиониране предлага социалният
министър Ивайло Калфин в пакета от над 30 мерки за пенсионната реформа. Това стана ясно на пресконференция в
Министерски съвет, на която Калфин, премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов обявиха
цялостния пакет за промени в пенсионната система.
20

Калфин беше категоричен, че целта е НОИ да стане по-автономен, така че парите за пенсии да не идват в голямата си част
от данъци през бюджета и да се осигури възможност за генериране на ресурс за повишаване на пенсиите.
„Правителството има решимостта да се заеме с трудните реформи и работата ни по този пакет го доказа“, каза Калфин.
„Калфин свърши огромна работа по пакета за пенсионната реформа, давам му отлична оценка“, заяви Бойко Борисов,
като допълни, че се надява предложената рамка да мине пътя през Националния съвет за тристранно сътрудничество,
Министерския съвет и Народното събрание.
„Нямаме претенции, че това е най-съвършеният документ, но може да претърпи корекции до края на месеца“, допълни
Борисов.
Калфин посочи, че в началото на май промените, които днес предлага, трябва да влязат в парламента.
Предложението за повишаване на вноските е за период от 12 години това да стане с общо 4,5 процентни пункта, като през
година се увеличава с 0,5 вноската за фонд „Пенсии“ и на следващата година – с 0,2 процентни пункта вноската за фонд
„Безработица“.
Предлага се от следващата година плавно да се повишава размерът на минималния осигурителен доход на земеделските
стопани и тютюнопроизводителите до достигане на размерите, определени за самоосигуряващите се лица.
Предложението е за повишаване на минималния осигурителен доход на два пъти по 60 лв., т.е. от 300 лв. на 360 лв. и от
360 лв. на 420 лв.
Калфин предлага и плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете
през 2037 г. на 65-годишна възраст и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо продължителността на
живота.
Предлага се първоначално нарастване на възрастта за пенсиониране на жените с 2 месеца всяка календарна година до
2029 г., а от 2030 г. – с по 3 месеца до 2037 г. Предложението за мъжете е възрастта за пенсиониране да нараства също
първоначално с по 2 месеца през 2016 г. и 2017 г., а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна
година до 2029 г.
Нарастването на необходимия осигурителен стаж за пенсиониране при обичайни условия на труд да става с по два месеца
годишно до достигане през 2027 г. на 40 години за мъжете и 37 години за жените, предлага още вицепремиерът.
Министерството на труда предлага и плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране при недостатъчен осигурителен
стаж на мъжете и жените до 67 години. В момента минималният изискуем стаж е 15 години. Предлага се нарастване на
изискуемия осигурителен стаж с по 3 месеца за календарна година до достигане на 18 години действителен стаж за мъжете
и жените през 2027 г. Залага се възрастта за пенсиониране да нараства първоначално с по 2 месеца през 2016 г. и 2017 г.,
а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029
г.
Предлага се и въвеждане на възможността за отпускане на намалена пенсия на лицата, на които не достигат до 12 месеца
възраст, като пенсията се намалява пожизнено с по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст.
За мъжете, работещи в условията на първа категория труд, се предвижда плавно увеличаване на възрастта за
пенсиониране с по 2 месеца, а от 2030 г. – с по 3 месеца за календарна година, до достигането на 57-годишна възраст, а за
работещите в условията на втора категория труд – до 62 г. през 2037 г.
За жените от първа категория труд се залага плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца на година до
достигането на 57 - годишна възраст и до 62 - годишна възраст за работещите в условията на втора категория труд през
2043 г.
Предлага се да се премахне възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно
основание.
Промени ще има и при индивидуалния коефициент при изчисляване на размера на пенсията. От началото на 2019 г. той
ще бъде средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти.
Предвижда се и отпадане от същата дата на трите години по избор преди 1997 г. при изчисляване на индивидуалния
коефициент – така наречените три най-добри години. За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г. се предлага обаче
въвеждане на възможност за избор на лицето дали да се включат трите години до 1997 г. при изчисляване размера на
пенсията му.
Предлага се и отпадане от 1 януари 2019 г. на максималния размер на новоотпуснатите пенсии, както и повишаване от 35
на 40 на сто от максималния осигурителен доход на максималния размер на отпуснатите до 31 декември 2018 г. пенсии.
В пакета е заложено и увеличаване от 1 януари 2017 г. на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване
размера на пенсиите - и за новоотпуснатите, и за вече отпуснатите пенсии с размер – минимум размера на швейцарското
правило, до достигане на коефициент от 1,5 на сто.
√ Безработицата в България през февруари е била 10,2%
Страната ни е трета в ЕС по спад на безработицата за период от една година
Безработицата в България е била 10,2% през февруари, отчита европейската статистическа служба Евростат. Страната ни е
трета в Европейския съюз по спад на безработицата за период от една година, като по този показател ни изпреварват само
Естония и Ирландия. Най-силен ръст пък е отчетен в Хърватия, Кипър и Финландия.
Европейската статистика ревизира в низходяща посока оценката си за безработицата през януари и декември 2014 г. вместо 10,8%, тя е била 10,2%, т.е. през февруари е останала без промяна, сочат още данните.
Общо 342 хил. души са били без работа в страната през втория месец от годината спрямо 414 хил. души година по-рано
(12,3% безработица).
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Данните на Евростат се доближават силно до данните на българската Агенция по заетостта, според която безработицата
през февруари е била 11%, въпреки различната методология, по които двете институции изчисляват безработицата.
Евростат прави изчисленията на базата на икономически активните лица, докато Агенцията ползва регистрациите в бюрата
по труда в страната.
През февруари е продължило плавното понижение на безработицата в Европейския съюз (ЕС) и еврозоната, показват още
данните на Евростат. В целия блок нивото ѝ се е понижило до 9,8% от 9,9% през януари и 12,3% през февруари 2014 г. В
еврозоната безработицата е спаднала до 11,3% от 11,4% през януари и 11,8% през февруари 2014 г.
Почти 23,9 млн. граждани на държавите от ЕС са били без работа през февруари, от които над 18,2 млн. са граждани на
държавите от еврозоната. В сравнение с януари броят на безработните се понижава съответно с 91 хил. и 49 хил. души, а
на годишна база – с 1,57 млн. души и 643 хил. души.
Германия остава държавата с най-ниска безработица през февруари – 4,8%, следвана от Австрия с 5,3%, докато Гърция и
Испания са с най-висока – съответно 26% и 23,2%, като данните за Гърция са от декември.
Младежка безработица
През февруари е отчетен лек ръст на безработицата сред младежите до 25 години в България – от 23,4% през януари до
23,6% през февруари. Година по-рано обаче нивото ѝ е било почти 26%. Общо 44 хил. младежи до 25 години у нас са били
без работа през февруари спрямо 54 хил. година по-рано.
В ЕС и еврозоната младежката безработица остава стабилна, съответно на ниво от 21,1% и 22,9%. Безработните младежи
през месеца са били 4,85 млн. души, от които 3,245 млн. са от държавите от еврозоната. В сравнение с предходната година
броят им е намалял с 494 хил. души в ЕС и 230 хил. души във валутния блок.
Германия, Австрия и Дания остават страните с най-ниска безработица сред младежите до 25 години – съответно 7,2%, 9%
и 10,2%. На другия полюс е Гърция с 51,2%, като данните са от декември 2014 г. обаче. Испания, Хърватия и Италия са
другите държави с най-висока младежка безработица – съответно 50,7%, 46,4% и 42,6%.
√ Единен орган ще се бори с корупцията у нас
Законодателни промени и мерки срещу политическата корупция и корупцията "на дребно" са предвидени в новата
антикорупционна стратегия
България ще създаде единен орган за борба с корупцията, каквато е и препоръката на Европейската комисия, отправена в
последния мониторингов доклад за напредъка на реформите в страната ни.
Новият единен антикорупционен орган е заложен в актуализираната Стратегия за превенция и противодействие на
корупцията в Република България за периода 2015 – 2020 г. Документът е публикуван за обществено обсъждане на портала
за обществени консултации strategy.bg.
Предвижда се да бъде създаден и Национален съвет по антикорупционна политика като координационен орган, както и
специализирано междуведомствено звено между Прокуратурата, Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и
Министерството на вътрешните работи (МВР) за разследване на престъпления, извършени от лица на висши държавни
длъжности.
Заложени са и мерки срещу изборната корупция, както и т.нар. в стратегията „дребна“ корупция, която най-силно засяга
гражданите. За целта са предвидени законодателни промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, както
и в Изборния кодекс, както и подготовката на специален закон за единното антикорупционно звено.
Новият закон се очаква да бъде приет до средата на 2015 г., за да може новото звено да заработи от 2016 г., посочва се в
стратегията. Промените в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс се очаква да са готови до юни 2015 г. За
поправките в Изборния кодекс обаче не е даден времеви хоризонт.
Национален координатор на антикорупционните политики
В стратегията е предвидено, че ще има специален заместник министър-председател с водеща отговорност координация
на антикорупцията. Той ще ръководи междуведомствен, национален съвет със съвещателни, координационни и
контролни функции по отношение на антикорупционните политики.
Основните задачи на съвета ще включват изготвяне на националните стратегически документи, програми и планове за
превенция и противодействие на корупцията; определяне на приоритети и мерки на антикорупционната политика и
отчитане и контрол на тяхното изпълнение; обсъждане на резултатите от антикорупционните политики и изготвяне на
предложения за повишаване на тяхната ефективност; събиране на информация и обсъждане на конкретни проблеми при
провеждането на антикорупционните политики; възлагане на извършването на анализи и проучвания по проблеми,
свързани с корупцията; изработване на предложения за промени в законодателството и други.
Към съвета се предвижда да функционира и граждански съвет, чрез който ще се осигурява постоянен
институционализиран диалог с гражданското общество по проблемите на борбата с корупцията.
Антикорупционният орган – функции и роля
Същевременно единният антикорупционен орган се планира да обедини функции, които в момента се осъществяват от
няколко други органа без ясен и ефективен механизъм за комуникация и взаимодействие между тях. Целта е да се
осъществява ефективна превенция на корупцията по високите етажи на властта чрез работеща система за деклариране и
задълбочена проверка на обстоятелства, свързани с имотното състояние и конфликта на интереси, посочва се в
стратегията.
Създаването на този нов орган ще наложи закриване и преобразуване на съществуващи органи и звена (Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Център за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност, отдели в Сметната палата и др.) и пренасочване на техния административен и финансов
ресурс.
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Основните функции на новото антикорупционно звено ще са свързани с анализ и проверка на подадените декларации за
имотно състояние и конфликт на интереси на лица, заемащи висши държавни длъжности; разработване на етични
стандарти и стандарти за почтеност и съдействие на институциите при разработването на системи за проверка на
почтеността; разработване на методологии за оценка на риска от корупционно поведение; анализ на съществуващото
законодателство и предоставяне на становища по подготвяните законопроекти, както и изготвяне на предложения за
законодателни изменения.
В документа се подчертава, че този орган ще разполага с широки възможности да изисква информация, включително и
данни, представляващи данъчна и банкова тайна.
Прокуратурата, ДАНС и МВР пък съвместно ще разследват корупцията сред заемащите висши държавни длъжности.
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се предвижда да получи допълнителни функции за
обследване на необяснимо богатство.
Борбата с корупцията по високите етажи – с декларациите за имотното състояние
Предвижда се да бъдат променени декларациите, които висшите държавници подават за имотното си състояние и
конфликт на интереси. Ще се разшири обхватът на декларираните обстоятелства и ще бъдат включени допълнителни
критерии за икономическа зависимост и свързани лица.
Предвижда се и разработването на пакет законодателни промени за повишаване на ефективността на наказателното
преследване на корупцията с акцент върху корупцията по високите етажи. Не се уточнява обаче какви точно ще са тези
промени.
Декларира се и че ще бъде дадена защита на лица, които са подали сигнали за корупция.
Що се отнася до политическата корупция, специализираното звено за противодействие на корупцията ще може да
разследва различните форми на купуване на гласове. Декларира се и намерение за промени в Изборния кодекс с цел
намаляване на контролирания и купен вот и създаване на система за мониторинг на купен и контролиран вот, но отново
липсва конкретика.
Корупцията в МВР и съдебната власт – проверки като висша форма на доверие
Специализираното звено за противодействие на корупцията ще може да разследва и случаи на корупция в съдебната
власт. Ще се засили и контролът върху декларациите за конфликт на интереси и имуществено състояние на магистратите,
планира се и да се въведе система за проверка на почтеността им и методология за оценка на риска от корупционно
поведение.
Предвижда се още служителите, работещи на рискови за корупция места, да се редуват на принципа на ротацията, да се
връщат получените при напускане на службата обезщетения от служители, осъдени за корупция, както и да се разработи
план за ограничаване на корупцията в органите на МВР.
За „дребната“ корупция се планира засилване на електронното правителство и мерки, подобни на гореописаните,
включително система за оценка на почтеността на чиновниците.
В стратегията се залагат и мерки за създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията – комуникационни
кампании, награден фонд за разследващи журналисти и антикорупционно обучение като част от гражданското
образование.
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