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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Тристранката ще обсъжда нови правила за битови отпадъци 
София. Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят проектите на закони за 
изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, внесен от група народни 
представители, и на Закона за местните данъци и такси. 
Нормативният документ, предложен от финансовото министерство, за промяната на методиката за определяна на 
таксата за битови отпадъци срещна съпротивата на Националното сдружение на общините в България, както и 
негативната реакция на общинските администрации. 
В момента по-голямата тежест от таксата за битови отпадъци се поема от бизнеса, като това многократно е критикувано 
от работодателите през изминалите години. Допусканата досега законова възможност таксата да се определя спрямо 
данъчната оценка, беше причина тя да се възприема като втори данък върху недвижимите имоти. 
С проекта, в чието обсъждане няма да участват общините, се определят основи за таксата за битови отпадъци, които 
общинският съвет може да приеме. Това са индивидуалното количество отпадъци за имота, определяно чрез торби с 
дадена вместимост, предоставени от общината, или чрез стикери, залепени на видно място върху торби на лицата; 
количество битови отпадъци за имота, съобразно броя и вместимостта на необходимите контейнери, кофи, кошчета и 
други съдове; при честота на сметоизвозване, определена от общинския съвет, или по брой ползватели на услугата в 
имота, или по използваното количество вода в имота. 
Основните мотиви на общините срещу предлагания проект са, че методиката ще повиши в пъти плащаната от 
домакинствата такса. 
 
√ Синдикатите дават рамо на бизнеса за такса смет 
Синдикатите ще подкрепят новата методика за определяне на такса смет, според която тя вече няма да зависи от 
данъчната оценка на недвижимите имоти. Методиката ще се обсъжда днес от съвета за тристранно сътрудничество и 
трябва да започне да се прилага от следващата година. 
Бизнесът настоява таксата да се определя според изхвърленото количество битови отпадъци, вместо да зависи от 
големината на имота. Според предложението на финансовото министерство, в общините, където е невъзможно да се 
измерва количеството боклук на домакинство, таксата ще се начислява на глава от населението или според количеството 
потребена вода или ток. 
Социалните партньори ще обсъдят и промените в закона за професионалното образование и обучение, с които се 
въвежда дуалното обучение. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ До август ще пуснат парите за околна среда 
Няма опасност за бюджета от гледна точка на европейските фондове. Начинът, по който усвояваме европейските 
средства, допринася за финансовата стабилност на България. Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова по БНР. 
"По програма "Околна среда" имаме голям напредък при отстраняването на слабостите в системата, които са натрупани 
през годините. Надявам се до края на този месец да отблокираме плащанията. Това са около 1 милиард лева", заяви 
Златанова. Тя посочи, че активно се работи и за отстраняването на слабостите по ОП "Регионално развитие", но ще има 
резултат вероятно през есента. 
Според нея в ДФ "Земеделие" трябва да бъде назначен експерт и професионалист, който да може веднага да се захвана с 
текущите задачи. 
Зинаида Златанова отказа да коментира кандидатурата на бъдещия български еврокомисар, заявявайки, че по темата 
трябва да се говори след Европейския съвет на 16 юли. 
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Вицепремиерът коментира и идеята за новия Наказателен кодекс. "По НК работиха три правителства и четирима 
министри на правосъдието... аз продължих техните усилия. Твърдо вярвам, че основният принцип в управлението е 
приемствеността", каза Златанова и посочи, че се е съобразила с отказа на магистратската общност да приеме идеята за 
нуждата от нов НК. 
"Важни са резултатите, а не как достигаме до тях. Колегите са уверени, че и с този кодекс могат да постигнат съответния 
напредък", каза вицепремиерът. Тя смята, че е основателна идеята за нов НК, както са приели и нейните 
предшественици преди 5 години. 
Изборът на главен инспектор на съдебната система се провали поради липсата на консенсус в парламента, каза 
Златанова. Тя се надява бързо да бъде избран човек за този пост. 
Златанова коментира и започващите след около час консултации при президента Росен Плевнелиев. "Ще присъствам по 
покана на президента и най-вероятно ще докладвам за състоянието на европейските фондове. Надявам се, че там ще 
надделее разума и консенсуса. Доказали сме, че в решителните моменти за България можем да проявим разум и 
консенсус", добави вицепремиерът и правосъден министър. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Една трета от българите в интернет пазаруват онлайн 
Проучване на е-магазина eMag показва ръст от 14% на интернет поръчките през октомври – април 
Една трета от българските потребители пазаруват през интернет, като се увеличава и броят на хората, които за закупили 
електроника или компютърна техника, показват данните от проучване на потребителските навици на сайта за е-търговия 
eMag в страната.   
В търсене на повече информация 
За последните шест месеца, които обхваща изследването, има ръст от 14% в броя на клиентите, които са купили 
потребителска електроника онлайн. Според търговеца eMag основната причина за това са проведените коледни и 
новогодишни промоционални кампании, които стимулират интереса на българите с по-ниски цени. За същия 
шестмесечен период се забелязва бавен, но стабилен ръст в ползването на интернет. Данните от проучването показват 
проникване от 77.8% сред анкетираните към април тази година. Най-често българските интернет потребители търсят 
информация в глобалната мрежа, като 93.8% от тях правят това. Следва използването на социални мрежи с 82.4% и 
електронната поща – 73.8%. Всеки трети от тях използва достъпа до интернет да пазарува онлайн, такъв отговор са дали 
32.4%, показва проучването на eMag. 
"Данни от изследването показват, че интернет базираните услуги се използват по-интензивно от потребителите, които 
отделят повече време в интернет и приемат във все по-голяма степен за нормално да получават пълен набор от 
информация и услуги през виртуални платформи", коментират от eMag в пълната версия на своя доклад.  
От компанията допълват, че се забелязва и интересна зависимост между образованието и използването на интернет – 
завършилите основно образование използват по-рядко виртуалните технологии, докато висшистите прекарват най-много 
време онлайн. 
Цар РС 
Настолните компютри продължават да са най-предпочитаните устройства за достъп до интернет, като 65.9% от 
потребителите използват десктоп машини. Техният дял пада с 3.9% спрямо предходното изследване на eMag. Лаптопите 
засилват влиянието си сред българите, като 52.6% от тях ги ползват. Мобилните телефони достигат 30.9% популярност, а 
9.2% от интернет потребителите използват таблети. Процентите надвишават многократно 100, защото в доста случаи се 
използват повече от едно устройство за браузване на глобалната мрежа. Мобилните телефони отчитат силен ръст при 
използване за тази цел, според eMag той е 57.65% спрямо предходното изследване на компанията. Онлайн търговецът 
отчита ръст от 67% на потребителите на мобилни телефони, които са посетили сайта му, и те вече съставляват 18% от 
трафика на е-магазина. Когато става дума за пазаруване онлайн, българите предпочитат по-големите екрани. Затова 
персоналните компютри и лаптопите са най-ползваните платформи за покупки през интернет – съответно с дял от 48.6 и 
46.6%. Устройствата със значително по-малки екрани като смартфони и таблети разполагат с едва 3.2 и 1.4% съответно. 
Според изследването на компанията през електронния магазин на eMag са осъществени най-много покупки от България, 
като след това е международният аукцион eBay. 
Другите навици 
Според отговорите на запитаните потребители, които са направили поне една покупка от еMag, най-важните неща за тях 
са качеството на продукта (45.7% от запитаните), ниската цена (23.8%) и големият брой промоционални оферти (17.4%). 
Интересно е, че клиентите на компанията поставят лесния и бърз начин за поръчка на стоки онлайн и безплатната 
доставка едва след това – 9.3 и 7% съответно. 
Изследването на eMag обхваща и потребителските навици на мобилни устройства. Като не е изненада, че най-ползвани 
са мобилните приложения за социалните мрежи – 87.4% от потребителите посочват тях, следвани от игрите със 71.3% и 
музикалните приложения 60.4%. Софтуерите за прогноза на времето имат дял от 45%, следват приложенията за 
новинарски сайтове с 31.7% и накрая са онлайн картите с 30.5%. 
 
√ Индустриалното производство в ЕС е спаднало през май 
Възстановяването на големите икономики в еврозоната е под въпрос 
Индустриалното производство в еврозоната отчита рязък спад в през май, като единствено енергийният сектор се е 
развивал положително, показват последните данни на Евростат. Това е поредният сигнал за крехкостта на 
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икономическото възстановяване в региона. Според статистиката индустриалният сектор в 18-те страни, използващи 
еврото, е намалил производството си с 1.1% през май спрямо предишния месец. Същият темп на свиване е отчетен и за 
целия Европейски съюз. През април беше отчетен ръст от 0.7% и в двете зони. 
Резултатите до голяма степен отговарят на предварителните очаквания на анализаторите, които са прогнозирали спад с 
1.2% на индустриалното производство в еврозоната, отбелязва Reuters. Спрямо същия месец на миналата година 
индустриалният сектор е нараснал с 0.5% в еврозоната и с 1.1% в целия ЕС, което също е в тон с прогнозите. 
Ръст на енергетиката  
Свиването на производството на месечна база в еврозоната е водено от междинните стоки, като например резервни 
части за автомобили, където има спад с 2.4%. Намаляло е също производството на трайни и нетрайни потребителски 
стоки. Единствено енергийният сектор е постигнал увеличение – с 3%, след отчетения ръст от 1.2% през април. 
Индустриалният сектор се е свил и в трите най-големи икономики в региона – Германия, Франция и Италия. Спадът 
спрямо предишния месец в Германия достига 1.4% - най-силното свиване от 12 месеца. Във Франция е било отчетено 
най-голямото понижение от юни 2013 г., а в Италия промишлеността се е представила най-лошо от ноември 2012 г. Най-
голямо свиване на индустриалната продукция на месечна база е регистрирано в Португалия, Швеция и Дания, а най-
силно увеличение – в Румъния, Литва и Холандия. За България данните показват спад с 0.7% на месечна база и 
увеличение с 4.9% спрямо май миналата година. 
Германски фактор 
Нестабилното икономическо възстановяване на Германия през последните месеци хвърля сянка върху перспективите на 
целия регион. През второто полугодие на 2013 г. еврозоната успя да излезе от продължилата почти две години рецесия, 
но възстановяването е възпрепятствано от високата безработица, мерките за бюджетни икономии и слабото 
кредитиране. Пазарите очакват новите данни от германския индекс на икономическото доверие ZEW, които трябва да 
покажат колко тежък е ефектът от кризата в Украйна. 
 
Вестник Преса 
 
√ Нови политически консултации за бюджета на НЗОК и законодателната програма 
Вчера стана ясно, че кабинетът може да отпусне 225 милиона лева за покриване на дефицита в бюджета на 
Здравната каса, което е със 103 милиона по-малко от исканата сума от Надзорния съвет на касата 
Нови политически консултации между парламентарно представени партии в рамките на Народното събрание се очаква 
да започнат в ранния следобед. Заявката беше направена миналият вторник след консултации между ГЕРБ, БСП и ДПС. 
Очаква се актуализацията на бюджета на здравната каса да е основен акцент в проекта за законодателна програма на 
Народното събрание. 
Още миналият вторник политическите сили се договориха да се върнат в пленарната зала и да работят по законопроекти, 
по които има пълно съгласие. Актуализацията на бюджета на здравната каса беше акцент в разговорите между ГЕРБ, БСП 
и ДПС. И трите партии последователно заявиха подкрепата си за отпускане на допълнителни пари на касата и очакваха 
предложението на правителството, което да обсъдят и гласуват в пленарната зала. 
Вчера стана ясно, че кабинетът може да отпусне 225 милиона лева за покриване на дефицита в бюджета на Здравната 
каса, което е със 103 милиона по-малко от исканата сума от Надзорния съвет на касата. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Чуждите инвестиции паднаха с 34% 
От страната изтичат капитали под формата на депозити на стойност 389,4 млн. евро 
Преките чужди инвестиции в страната за периода януари-май 2014 г. са 302,6 млн. евро, което е с 33,8%, или със 154,3 
млн. евро по-малко от същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само за месец май чуждите инвестиции са 8,6 
млн. евро, при 151,8 млн. евро за същия месец на 2013 г. Инвестираният дялов капитал за периода януари-май 
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с 
недвижими имоти в страната) възлиза на 23,5 млн. евро. Той е по-малък с 308,3 млн. евро от дяловия капитал, привлечен 
през същия период на 2013 г. (331,8 млн. евро). Инвестициите на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти 
са 45,8 млн. евро, при 56,9 млн. евро за януари-май 2013 г. Същевременно българските фирми взимат повече заеми от 
чуждестранните си компании майки. За януари-май 2014 г. нетната промяна на задълженията между български фирми и 
чуждите инвеститори е положителна в размер на 183,4 млн. евро, при 65,8 млн. евро за същия период на миналата 
година. Реинвестираната печалба от страна на чужди инвеститори за първите пет месеца на годината се оценява на 95,8 
млн. евро, при 59,4 млн. евро за същия период на 2013 г. По държави най-големите преки инвестиции у нас за януари-
май 2014 г. са от Британски Вирджински острови (110,5 млн. евро), Холандия (74,5 млн. евро) и Австрия (58,8 млн. евро). 
Най-големите нетни отрицателни потоци са към Франция (-46,4 млн. евро) и Люксембург (-45,3 млн. евро). 
Преките инвестиции на български компании в чужбина за януари-май 2014 г. са 70,6 млн. евро, при 50,4 млн. евро за 
същия период на 2013 г. 
Наред с намаляването на чуждите инвестиции се увеличава дефицитът във външната търговия, а от страната се изнасят и 
пари под формата на депозити. В резултат дупката в платежния баланс на страната достигна 677,3 млн. евро за първите 
пет месеца на тази година. Тя е с 41% по-голяма от същия период на 2013 г.(-479 млн. евро). За януари-май 2014 г. 
търговското салдо е отрицателно в размер на 1,4 млрд. евро при дефицит от 929,9 млн. евро за същия период на 2013 г. 
За първите пет месеца на годината салдото на услугите (където влизат получените и похарчени пари от туризъм) е 
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положително в размер на 280 млн. евро при 227 млн. евро за същия период на миналата година. Нетните текущи 
трансфери (където влизат получените пари от ЕС и от емигрантите) са 935,3 млн. евро, при 1,18 млрд. евро за същия 
период на 2013 г. 
Финансовата сметка на платежния баланс за януари-май е отрицателна в размер на 480,5 млн. евро при отрицателна 
сметка от 882,2 млн. евро за същия период на 2013 г. Освен чуждите инвестиции във финансовата сметки влизат и 
предоставени търговски кредити, заеми и влизащи и излизащи от страната пари под формата на валута и депозити. 
Прави впечатление, че за пет месеца изтичането на капитали от страната под формата на валута и депозити е на стойност 
389,4 млн. евро, а за последните 12 месеца е 1,2 млрд. евро. По това перо през последните 12 месеца към края на май 
2013 г. в страната са влезли 848 млн. евро. В същото време продължава и тенденцията банките в страната да разчитат все 
повече на български средства, а не на капитали, получени от техните собственици - чуждестранни финансови институции. 
Депозитите на чуждестранни компании в страната намаляват с 204 млн. евро за пет месеца, при спад с 484 млн. евро за 
същия период на миналата година. 
 
√ 1800 младежи са обучени по проект "Ново работно място" 
Близо 1800 безработни младежи са преминали обучение за придобиване на професия или на ключови компетентност по 
схемата "Ново работно място" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
Курсовете са по заявка на работодатели, които са осигурили и стажуване от 6 до 12 месеца в реална работна среда. 
Схемата има за цел да стимулира бизнеса да наема безработни до 29-годишна възраст, като им се осигурява 
финансиране не само на разходите за труд, но и за оборудването и обзавеждането на нови работни места за младежите. 
Инвестиционните разходи са до 40% от стойността на проектите. Сключени са 226 договора на стойност близо 18,9 млн. 
лв. 
 
Вестник Сега 
 
√ БНБ и всички банки минават под международен надзор 
Партиите отхвърлиха идеята да бъдат платени всички влогове в КТБ в пълен размер. Ще бъдат гарантирани само 
депозитите до 196 000 лв. 
Основните политически партии се обединиха около идеята България да стартира незабавно процедура по влизане в 
Единния банков съюз на ЕС. Това ще стане след цялостна международна оценка на дейността на "Банков надзор" в БНБ и 
на състоянието на българските банки. Партиите не подкрепят и плана на БНБ за проблемната Корпоративна търговска 
банка. Те са против идеята на БНБ да бъдат изплатени всички депозити в пълен размер вместо само гарантираните по 
закон 100 000 евро. Това стана ясно след продължилите над четири часа консултации при президента. 
Политиците ще инициират законодателни промени, които да засилят контрола и разпределението на отговорностите в 
сферата на банковия надзор. След присъединяването към единния съюз всички български финансови институции ще 
бъдат под надзора на ЕЦБ, ще има обща схема за гарантиране на влоговете, както и общ механизъм за оздравяване и 
рефинансиране на проблемните банки. Досега България отказваше да се присъедини. Един от най-големите противници 
бе гуверньорът на БНБ Иван Искров, според който "така страната ни ще прехвърли значителен национален суверенитет 
към Брюксел, без в замяна да получи нещо". 
Преди да се вземе решение как да се постъпи с КТБ ще й бъде направен и международен одит, за да се изясни 
състоянието й. Ще бъдат задействани всички международни процедури, за да бъдат установени свързаните лица, които 
са получили кредити от банката в разрез с регулациите. Специално внимание ще се обърне на офшорни компании, като 
целта е да се установи кои са физическите лица, които се крият зад тях. Ще бъде събрана информация и за активите, 
които са придобити с тези кредити, и ще се предприемат действия по възстановяването им в бюджета и фонда за 
гарантирана влоговете. "Цялата мощ на държавата ще бъде насочена затова извършените престъпление да бъдат 
наказани с цялата строгост на закона. Българската прокуратура и правоохранителните органи ще действат категорично", 
каза Плевнелиев. 
Категорично против изплащане и на влогове над 100 000 евро се обявиха БСП и ГЕРБ. Не е ясно какво е мнението на ДПС, 
тъй като негови представители не направиха изявления пред медиите. Президентът също подчерта, че според него 
действащото законодателство е добро и в синхрон с европейското и не се налага приемането на специален закон за КТБ. 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е бил склонен на компромис, но само ако се обявят публично кои са лицата и 
фирмите, които имат депозити над 100 000 евро, да се провери какъв е произходът на тези пари и дали са платени 
данъци върху тях. По време на дебатирането на детайлите обаче възникнали много неизвестни, поради което 
предложението не било прието. 
Всичко това може да забави отварянето на клоновете на КТБ, което бе обещано за 21 юли. В следващите дни БНБ трябва 
да каже дали този срок ще бъде преразгледан.  
Президентът Росен Плевнелиев подчерта, че фондът за гарантиране на вземанията и държавата разполагат с достатъчно 
пари за разплащане на депозитите до 100 000 евро в КТБ. Според данни на одита на банката около 3.6 млрд. лв. са 
депозитите в КТБ, които са до 100 000 евро. В момента във фонда за гарантиране на вземанията има малко над 2 млрд. 
лв. Останалите 1.5 млрд. лв. ще бъдат предоставени от бюджета. 
Политиците са се обединили около предложението да бъде осигурена по-голяма гъвкавост на служебния кабинет. Затова 
ще бъде актуализиран държавният бюджет, като ще бъде увеличен дефицитът от 1.8% до 3% и ще бъде вдигнат таванът 
на дълга, който може да се емитира. Според бюджетната рамка към края на 2014 г. държавният дълг трябва да достигне 
22,1% от БВП. Кабинетът има право да поема нов дълг до 4,4 млрд. лв., а таванът на общия правителствен дълг е 18 млрд. 
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лв. Правителството вече почти е изчерпало лимита си за нов дълг - според различни оценки му остават още само 200 или 
400 милиона лева до "тавана". Служебният кабинет ще получи право да сключва договори за нови държавни заеми, ако 
се наложи. 
Дебатите по предложения от БНБ специален закон за КТБ ще продължат. Всички партии обаче са поискали повече 
информация с цифри за състоянието на банката и цената на предлаганата от БНБ схема.  
Идеите на БНБ 
В проектозакона на БНБ се предвижда "портфейлът от качествените активи и всички влогове" на КТБ да бъде прехвърлен 
в "Креди Агрикол". В това число няма да влизат влоговете на членовете на Управителния съвет на банката, както и тези 
на директорите и вътрешния одитор, външния одитор, заверил отчетите, както и съпрузите и роднините по съребрена 
линия на всички изброени лица. Заедно с това друго изключение от предложението са влоговете на лицата с акции над 
5% право на глас, както и парите, които са били натрупани като лихва за последния лихвен период за сумите над 196 хил. 
лв. на едно лице. Влоговете на бюджетните организации ще бъдат прехвърлени наред с активите, които ги обезпечават. 
Идеята е при поискване да се изплатят всички влогове в пълен размер, а не само тези до 100 000 евро, както по 
сегашното законодателство. 
Прехвърлянето на активите на КТБ ще стане въз основа на изготвен от квесторите списък. Длъжниците по заемите към 
финансовата институция, които влизат в списъка, ще бъдат уведомявани писмено. 
Предвижда се собственият капитал на КТБ да бъде намален с размера на натрупаните загуби. В случай че след това се 
получи отрицателно число, БНБ ще отнеме лиценза на финансовата институция и ще стартира процедура по 
несъстоятелност. Заедно с това всички акции на "Креди Агрикол", собственост на КТБ, ще бъдат прехвърлени на 
държавата по цена на стойност 1,5 млн. лв.  
Всички тези идеи на БНБ обаче не са подкрепени с никакви изчисления. 
 
√ Българите искат всеки чиновник сам да се осигурява за здраве 
Българите смятат, че служителите от държавните ведомства, МВР и съдебната система трябва сами да се осигуряват за 
здраве върху реалните си доходи - така мислят три четвърти от анкетираните от "Алфа Рисърч" 1031 души. Сондажът е 
направен в периода април-май. 8% са отговорили отрицателно. С по-малко поддръжници - 57 процента, е идеята 
държавата да плаща 8% вноска за здраве за деца, пенсионери и учащите се, а не наполовина, както е в момента.  
В същото време 71 на сто от българите не приемат увеличението на здравната вноска над сегашните 8 на сто като мярка 
за дофинансиране на системата. Резултатите от анкетата идват в момент, в който институциите не могат да се разберат за 
актуализацията на бюджета на здравната каса, а прогнозният дефицит на НЗОК към края на годината се очаква да е поне 
328 млн. лв.  
Здравеопазването се възприема като най-важен национален приоритет, за който не се отделят необходимите средства и 
който се намира в лошо състояние, показват данните на "Алфа Рисърч". 70% от запитаните определят състоянието на 
сектора като "лошо" или "много лошо", за 26% то е нито добро, нито лошо и само 4% го определят като по-скоро добро. 
Здравната система се радва на одобрението на едва 0.1 процента от българите. 61 на сто смятат, че високите разходи на 
семействата за лекарства е един от най-сериозните проблеми на системата. Въпреки че медикаментите в България са 
най-евтините в Евросъюза, българите поемат от джоба си 56% от стойността на лечението си. За 41 на сто от запитаните 
проблем е лошото състояние на болниците. 
 
 
 


