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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Позиции: Банките 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Това е преднамерено криминално деяние  
Напрежението около банковата ни сфера е абсолютно изкуствено създадено, няма никакви обективни основания за 
каквито и да било притеснения. Раздухана е паника, което е направено злонамерено  и е преднамерено криминално 
деяние. 
Хората не трябва да изпадат в никаква паника, няма  съмнение, че банковата система е стабилна. Бяха предприети мерки 
за допълнително обезпечаване на ликвидността. Всеки, който си поиска парите от банките, е свидетел, че може да ги 
получи. Само че в случая губи лихвите и излага парите си на опасност от кражби. Няма никакъв смисъл от това. Отдавна е 
ясно, че парите са гарантирани от държавата, до 100 хиляди евро, но и над тези суми няма основания за притеснение, 
защото банковата система у нас е стабилна. 
Бизнесът естествено губи от факта, че в момента КТБ е подложена на обстойна проверка. Бави се изпълнението на 
поръчките, има щети, неустойки, пропуснати ползи. Разклаща се доверието между партньори в бизнеса от това, че не 
може да се работи с банката, защото има разкрити акредитиви, не просто обикновено банкиране, превод на средства,  
банкови гаранции и т.н .Бизнесът търпи щети вследствие нефункционирането на банката. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ МВФ: Българската банкова система е стабилна 
Международният валутен фонд (МВФ) заяви, че е готов да помогне на България, тъй като страната се стреми да 
предотврати пълна криза чрез изтеглянето на банковите влогове. 
Но световната финансова институция подчерта, че вече е определена помощ от ЕС, а и банковата система на стана има 
стабилна капиталова база. 
"Българските власти в сътрудничество с Европейската комисия предприемат стъпки за стабилизиране на банковата 
система", заяви говорител на МВФ. 
"Банковата система в България е добре капитализирана и ликвидна. Не се очаква разпространение (на българското 
банково сътресение) в останалата част от региона. МВФ е в готовност да окаже помощ на българските власти", уверява 
още институцията. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ ДКЕВР намали цената на природния газ с 1,81%, увеличи цените на топлинната енергия 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ДКЕВР) намали цената на природния газ с 1.81%, съобщиха от 
пресцентъра на енергийния регулатор. 
Със свое решение комисията утвърди, считано от 1 юли 2014 година, пределна цена, по която общественият доставчик 
продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа в размер на 
601,69 лв./1000 м3 (64,67 лв./МВтч) без акциз и ДДС и пределна цена, по която общественият доставчик продава 
природен газ на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” 
ЕАД, в размер на 609,41 лв./1000 м3 (65,50 лв./МВтч) без акциз и ДДС. 
Намалението на цената на природния газ за третото тримесечие на 2014 година. спрямо второто тримесечие на 
годината, е в размер на 11,11 лв./1000 м3 или с 1,81%. 
С подаденото заявление „Булгаргаз” ЕАД предложи за цена за третото тримесечие на 2014 година при продажбата на 
природен газ от дружеството на крайни снабдители и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа да остане в 
досегашния си размер на 612,80 лв./1000 м3 без акциз и ДДС. 
Решението на Комисията за намаление на горивото се аргументира с определянето на усреднените стойности на 
алтернативните горива за предходните девет месеца с включени отчетените котировки за месец септември 2013 година 
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и изменението на усреднените стойности за текущия ценови период спрямо определените за предходния ценови 
период. 
Коригирана е и прогнозната калоричност на природния газ в съответствие с отчетените цени по фактури за предходните 
месеци. 
ДКЕВР прие и решение за утвърждаване на цени на топлинна енергия на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 
01.07.2014 г. 
Ето как се променят цените на топлинната енергия: 

 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Замразяват такса смет 
Плащаме според количеството изхвърлен боклук и броя на членовете в домакинството 
Кметовете ще могат да замразят размера на такса смет. Така през следващите години може да плащаме за чистотата в 
градовете същата сума, която дължим за настоящата 2014 г. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и 
такси, които са подготвени от Министерството на финансите. Проектозаконът предвижда таксата за поддържане на 
чистотата да се раздели на две части - такса за битови отпадъци и такса за чистотата на териториите за обществено 
ползване. Размерът на таксите ще се определя според необходимите разходи на общината за поддържане на чистотата, 
по одобрена от общинския съвет план-сметка. За определяне размера на първия компонент на такса смет - таксата за 
битови отпадъци, общинският съвет може да избере един или няколко критерия, пише в проекта. Това са индивидуално 
измерено количество боклук за имота; количество битови отпадъци за имота, определено според броя и вместимостта 
на съдовете за събиране на боклуците; брой ползватели на услугата в имота или натурален показател използвано 
количество вода в имота. Например, ако се избере варианта да се плаща за всяка торбичка с боклук, при разходи на 
общината от 10 000 лв. за 500 тона боклук годишно и торбички от 30 л с вместимост 15 кг, цената на пликчетата трябва да 
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е 33 ст., гласи един от примерите, посочени от МФ. Така ако човек изхвърля боклука си два пъти седмично, ще плати 34,3 
лв. за смет, но ако изхвърля боклук си всеки ден ще плати 120 лв. 
Размерът на втория компонент на такса смет - такса за чистота на териториите за обществено ползване, ще се определя 
от броя ползватели на услугата в имота, пише в проекта. Когато обаче не може да се определи броят на ползвателите на 
услугата, общинският съвет може да определи размера на таксата според данъчната оценка или отчетната стойност на 
имотите. Много общини обаче възразиха срещу определянето на такса смет според количеството изхвърлени боклуци. В 
големите градове трудно ще накарат хората да си купуват торбички за смет, както и да не си изхвърлят боклука в кофата 
пред съседния вход. Затова в проекта се дава възможност размерът на такса смет да бъде замразен от общините. Когато 
до края на текущата годината общинският съвет не е одобрил план-сметка с разходи за следващата година и/или не е 
определил на каква основа ще се изчислява размерът на такса смет, то размерът на таксата за поддържане на чистота за 
следващата година се определя в размер не по-голям от размера на таксата за текущата година, пише в проекта. 
 
√ Вдигат пенсиите средно с 8 лева 
Таванът скача от 770 на 840 лв., повече хора бързат да спрат работа 
София. Средно с 8 лв. нарастват пенсиите от вторник. След четиригодишно замразяване в България отново се прилага 
швейцарското правило за осъвременяване на парите за старост. Според него всички пенсии, отпуснати до края на м.г., се 
увеличават с 2.7% от 1 юли. Процентът се получава, като се сумира половината от инфлацията и половината от ръста на 
средния осигурителен доход през м.г. 
За максималния размер на пенсиите обаче увеличението ще бъде много по-голямо. Т. нар. таван на пенсиите от 1 юли 
скача от 770 на 840 лв. Причината е, че той трябва да е 35% от максималния осигурителен доход, който пък в началото на 
годината скочи от 2200 на 2400. Така за 11 200 българи вече няма да има ограничение и те ще получават действителния 
размер на пенсиите си за стаж и възраст. За други 42 000 обаче ограничението ще продължи да действа. 
От вторник минималната пенсия за стаж и възраст се вдига от 150 на 154.50 лв. Социалната пенсия за старост пък се 
увеличава с 3 лв. и става 113 лв. Това ще се отрази на останалите социални плащания, които са обвързани със социалната 
пенсия - пенсии за инвалидност, за гражданска инвалидност, за военна инвалидност и персонални пенсии. 
Увеличение ще има и за вдовишките добавки. Те са 26.5% от размера на пенсията на починалия съпруг, които също ще 
бъдат актуализирани. 
120 млн. лв. допълнителни разходи ще струва индексацията на пенсиите до края на годината. Парите са предвидени в 
бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
С 40% е скочил броят на новоотпуснатите пенсии през първите 5 месеца и тази тенденция ще продължи до края на 
годината, отчете шефът на НОИ Бисер Петков. До края на май заявки за пенсиониране са подали около 25 000 българи, 
което е с над 7200 души повече от същия период на 2013 г. Причината е замразеното през тази година увеличение на 
стажа и възрастта с по 4 месеца, започнало през 2012 г. Нестабилната политическа обстановка и неяснотата как ще 
продължи пенсионната реформа също са причина хората да не отлагат решението да излязат в пенсия, коментират 
експерти. 
 
√ Цените в промишлеността нарастват 
Цените в промишлеността нарастват с 0,3% през май спрямо предходния месец, сочат данните на НСИ. По-високи цени са 
регистрирани в добивната промишленост - с 2,1%, и в преработващата промишленост - с 0,3%, докато при 
производството и доставките на ток, парно и газ е отчетено намаление - с 0,1%. 
Спрямо същия месец на миналата година обаче цените на производителите в промишлеността са по-ниски с 0,9%. В 
добивната промишленост цените падат за година с 10,8%, докато при производството и доставките на ток, парно и газ 
намалението е с 1,5%. В преработващата промишленост спадът на цените на годишна база е с 0,2%. По-съществено 
намаление има при производството на метали - с 6,3%, на химични продукти - с 5,1%, и при производството на храни - с 
4,3%. 
 
Вестник Класа 
 
√ Преките чужди инвестиции у нас са 1,092 млрд. евро за година 
Холандски компании са вложили 815 млн. за 2013 г. 
Общият размер на преките чуждестранни инвестиции в България за 2013 г. възлиза на 1, 092 млрд. евро. Това показват 
данните на Българската народна банка (БНБ) за периода. От тях 1 млрд. са били под формата на дялов капитал, а 149 
млн. евро са били реинвестирана печалба. 
През изминалата година най-много средства в дейности в нашата страна са били вложени от холандски компании. 
Инвестираните от тях пари възлизат на 815 млн. евро. След тях се нареждат Германия с вложени 135 млн. евро и Чехия с 
80 млн. евро. Сериозен отлив на инвестиции пък се наблюдава от страна на великобританските фирми. Техният обем е 
намалял с цели 125 млн. евро в сравнение с 2012 г. 
По отношение на различните отрасли, през 2013 г. най-много капитал от чуждестранни фирми е бил вложен в сектор 
„Транспорт, складиране и съобщения". Размерът на средствата възлиза на 412 млн. евро. 
Заедно с това сериозни инвестиции има в областта на търговията, ремонта и техническото обслужване на автомобили и 
стоки за домакинството. Те са в рамките на 215 млн. евро. От друга страна голям спад на вложените чуждестранни 
средства се наблюдава в секторите на финансово посредничество и на операциите с недвижими имоти, съответно със 64 
на сто и с 44 на сто. 
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Според данните на БНБ общият размер на преките чужди инвестиции за първите три месеца на 2014 г. възлиза на 112 
млн. евро. По-голямата част от тях – 57 млн. евро, са под формата на реинвестирана печалба, а 42 млн. евро са дялов 
капитал. 
Най-много средства у нас за дадения период са били вложени от страна на Холандия. Те са в рамките на 45,4 млн. евро. 
След тях се нареждат тези от Унгария (34 млн. евро) и от Британските Виржински острови (29,5 млн. евро). 
Най-голям отлив на инвестиции за периода от януари до март 2014 г. има от страна на Австрия. Компаниите от тази 
страна са намалили вложените средства в България с 36,2 млн. евро. 
По отрасли най-много пари у нас чуждестранни фирми са инвестирали в сектора „Некласифицирани дейности". Те са в 
размер на 51 млн. евро. Заедно с това сериозни суми са получили предприятията, работещи в областта на 
преработващата промишленост. 
 
Списание Мениджър 
 
√ НОИ пусна нови електронни услуги 
Националният осигурителен институт (НОИ) пусна две нови административни електронни услуги. 
Първата от тях представлява алтернативен способ за предоставяне по интернет на Декларация за трудова злополука. 
Декларацията по образец ще се подава през интернет страницата на института, заедно с попълнено електронно 
заявление. Самото заявление ще се подписва от осигурителя, пострадалото лице или неговите наследници с електронен 
подпис или ще се защитава чрез издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица или 
Идентификационен код на осигурител (ИКО) за юридическите лица. В случай на упълномощаване е необходимо и 
нотариално заверено пълномощно. 
Декларацията се изисква с цел своевременно деклариране на трудова злополука в НОИ в нормативно определения срок. 
За работодателя този срок е в рамките на 3 работни дни, а за пострадалото лице и неговите наследници (в случай че 
осигурителят не е декларирал злополуката) периодът е до една година. 
Втората е-услуга е подаване на Бързо известие за съмнение за професионална болест. Административната услуга е 
предназначена да облекчи работата на практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина. Попълненият образец 
на Бързото известие също ще се прилага към електронно заявление. Към него ще се прилагат допълнително копия на 
епикризи и други медицински документи, доказващи заболяването. 
Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ, рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни 
услуги”, където са публикувани и подробни инструкции, описващи условията за подаване на заявленията. 
 
Investor.bg 
 
√ Възстановеният ДДС надхвърли 385 млн. лв. през май 
8 442 са били фирмите, получили дължимия им данък добавена стойност за изминалия месец 
Възстановеният на бизнеса данък добавена стойност (ДДС) без прихващане през май 2014 г. е достигнал 385,4 млн. лв. 
Това показаха последните данни Националната агенция за приходите (НАП), предоставени от пресцентъра на 
Министерството на финансите (МФ). 
Според данните на НАП през петия месец на годината 8 442 са били фирмите, получили дължимия им ДДС. На 94 на сто 
от тях, или 7 946 компании, са възстановени суми в размер на до 100 000 лв. 
От МФ посочиха, че последните данни са продължение на практиката, наложена от 1 юли 2013 г., връщането на ДДС да 
се извършва по поредност на постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. 
Ведомството потвърди, че ежемесечно контролира спазването на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС, за да не се 
плащат лихви за забава от бюджета. 
Общо 57 фирми са възстановили ДДС в размер над 1 млн. лв през петия месец на година. При 51 от тях сумите са били в 
диапазона 1-5 млн. лв. Една компания е възстановила ДДС размер на 5-10 млн. лв, докато дружествата в диапазона над 
10 млн. лв са били 5. 
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√ БНБ: Напрежението вече е преодоляно 
В резултат на предприеманите мерки банковият сектор в България функционира нормално, посочи централната 
банка 
Напрежението от петък, възникнало вследствие на организираната криминална атака срещу някои български банки, в 
края на днешния ден вече е преодоляно. Това посочи в официално прессъобщение Българска народна банка (БНБ). 
Институцията изтъкна, че в резултат на предприеманите мерки банковият сектор в страната функционира нормално. 
"Възползваме се от възможността да благодарим за разбирането и подкрепата на всички държавни институции, 
политически сили, медии и цялото българско общество", посочиха от централната банка. 
Освен това БНБ отново обърна внимание за необходимостта от трезва и внимателна преценка на всяко публично 
изявление по отношение на българската банкова система. 
Същевременно Първа инвестиционна банка (ПИБ) благодари на всички свои клиенти, партньори, държавни институции, 
медии и цялото българско общество за оказаната подкрепа. 
През днешния ден банката влезе в обичайния си работен ритъм, приемайки заявки за нови депозити, вноски и текущи 
разплащания. Търгуваните на БФБ акции на ПИБ пък поскъпнаха с близо 27% в рамките на днешната последна за месеца 
сесия. 
Инвеститорите бяха окуражени от категоричната реакция на политиците от вчера в подкрепа на банките и финансовата 
стабилност в страната. През уикенда от ДАНС бяха задържани лица заради действия, насочени срещу банковата 
стабилност, а днес БНБ поиска затвор за всяване на банкова паника. КФН пък извършва проверки за подвеждащи 
информации относно Корпоративна търговска банка (КТБ), ПИБ и Булгартабак. 
 


