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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Младежката безработица 
Близо 24 хиляди младежи са започнала работа за първите 6 месеца на годината. 
8000 нови работни места ще бъдат разкрити в реалния сектор. Това обяви директорът на Агенцията по заетостта Асен 
Ангелов и призова всеки българин, който търси своята работа, да потърси съдействие в бюрата по труда, където 
непрекъснато и динамично се появяват нови свободни позиции. Последните тенденции показват, че най-голямо търсене 
на кадри има в сферата на услугите, а най-голяма липса на пазара на труда има в сектор "Транспорт", където има 
недостиг на професионални шофьори. България се нарежда на осмо място сред страните в Европейския съюз (ЕС) по 
отношение на младежката безработица. Само за първите шест месеца на годината обаче близо 24 хил. младежи до 29 
години са започнали работа в реалния сектор, а общо 35 хил. млади хора са получили индивидуално предложение за 
заетост в бюрата по труда в страната. Очаквано бизнесът се нуждае от младежи най-вече в сферата на услугите. 
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал: Основният проблем е липсата на квалификация  
България още от тази година е длъжна да изпълнява програмата за гаранция на младежката безработица, тъй като са 
предвидени допълнително 100 млн. евро в общия фонд, който ЕК гласува за бюджета, и 6 млрд. за младежката 
безработица у нас. Разписан е стратегически документ, в който е описано точно как ще бъде изпълнявана тази гаранция. 
Според ангажиментите на „Агенцията по заетостта” ако в тримесечен срок след свършване на училище един млад човек 
остане безработен, агенцията поема ангажимента за всеки младеж да бъде разкрито ново работно място или пък той да 
бъде включен в предварителна квалификация и обучение. Предлага се за определен период от време младият човек да 
бъде устроен на работно място, като с цел да се стимулира работодателят да разкрие такова работно место, то е 
субсидирано от Агенцията по заетостта. Ресурсът е ограничен, мнението ни е, че това е добро начало. Защото това няма 
да реши всички проблеми на пазара на труда. Основният проблем на пазара на труда при младежите е липсата на 
квалификация. Генералното решение на проблема с младежката безработица е дуалното образование. Ако поемем 
младежите още от 15-годишни, до завършване на образованието си те вече ще бъдат пълноценни и ще могат да се 
включат в производството. Субсидираната заетост решава отчасти проблема с младежката безработица, тъй като 
стимулира работодателя да наема безработни лица, да инвестира в обучение и образование, но по-добре ще е да се 
въведе дуалната система на образование и обучение. 
 
investor.bg 
 
√ Надзорът на Фонда за гарантирани вземания на работниците е с нов председател 
Избраният Ивелин Желязков е юридически съветник на Асоциацията на индустриалния капитал  
Надзорният съвет на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ единодушно е избрал за свой 
председател Ивелин Желязков, съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Желязков е директор „Тристранно сътрудничество“ и юридически съветник на АИКБ. 
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ е създаден към Националния осигурителен институт (НОИ) 
за изплащане вземанията на работниците и служителите по Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя. 
Законът се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо 
които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални 
закони. 
Фондът се управлява от Надзорен съвет, а оперативното ръководство се осъществява от директора на Фонда, като 
понастоящем изпълняващ длъжността директор е Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен 
институт. 
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dir.bg 
 
√ Ивелин Желязков е новият председател на Фондa за гарантиранe на вземанията 
Надзорният съвет на Фонд“Гарантирани вземания на работниците и служителите“единодушно избра за свой 
председател Ивелин Желязков, съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Надзорният съвет на Фонд“Гарантирани вземания на работниците и служителите“единодушно избра за свой 
председател Ивелин Желязков, съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България.  
Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“е създаден към Националния осигурителен институт за 
изплащане вземанията на работниците и служителите по Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя. Законът се прилага за всички физически и юридически лица, които 
наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на 
Търговския закон или по реда на специални закони. 
Фондът се управлява от Надзорен съвет, а оперативното ръководство се осъществява от директора на Фонда, като 
понастоящем изпълняващ длъжността директор е подуправителят на Националния осигурителен институт Весела 
Караиванова.  
 
economy.bg  
 
√ Ивелин Желязков стана председател на НС на Фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите 
Той е директор „Тристранно сътрудничество“ и юридически съветник на Асоциация на индустриалния капитал в България 
На свое заседание от 18 юли 2014 Надзорният съвет /НС/ на Фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите 
единодушно избра за свой председател Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“, и юридически 
съветник на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/.  
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ е създаден към Националния осигурителен институт /НОИ/ 
за изплащане вземанията на работниците и служителите по Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя.  
Законът се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо 
които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални 
закони. 
Фондът се управлява от Надзорен съвет, а оперативното ръководство се осъществява от директора на Фонда, като 
понастоящем изпълняващ длъжността директор е Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен 
институт. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник Преса 
 
√ Фонд "Земеделие" дава 250 000 лв. на оризопроизводителите 
Ресурсът ще покрива част от разходите за купуване на поливна вода от "Напоителни системи" 
От днес до 8 август 2014 г. Областните дирекции на ДФ "Земеделие" ще приемат заявления за помощ de minimis за 
производство на ориз. 
Помощта е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски 
производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Друго условие е стопаните да нямат задължения към държавния 
бюджет, ДФ"Земеделие", Държавния поземлен фонд и "Напоителни системи", съобщиха от ДФЗ. 
Ресурсът по схемата е 250 000 лв. и ще покрива част от разходите за купуване на поливна вода от "Напоителни системи". 
Подпомагането на единица площ е до 7.20 лв. на декар засят ориз. Според правилата за предоставяне на помощта de 
minimis един земеделски производител не може да получи повече от 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три 
данъчни години (2012 г. – 2014 г.). Ако заявените по време на приема средства надхвърлят утвърдения от Управителния 
съвет годишен бюджет за 2014 г. ще бъде определен коефициент на редукция и помощта на всеки заявител ще бъде 
преизчислена. 
Срокът за сключването на договорите и изплащането на средствата е 28 август 2014 г. 
 
√ Оман работи за спасяването на КТБ 
Предложенията за помощ включват и идеи като намаляване на дела на Василев в банката чрез привличане на 
средства от други международни инвеститори 
Държавният инвестиционен фонд на Оман и други акционери в българската Корпоративна търговска банка (КТБ) ще се 
опитат да стабилизират закъсалата финансова компания и се надяват на осъществят план, който ще бъде факт в рамките 
на три месеца, заяви за агенция Ройтерс източник от фонда. 
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В края на миналата седмица българският министър на финансите Петър Чобанов разговаря по телефона с шефа на 
Оманския суверен инвестиционен фонд (SGRF) относно перспективата за помощ от страна на фонда, след като плановете 
за държавна намеса при спасяването на КТБ бяха отхвърлени от опозицията (ГЕРБ) и от част от управляващите (БСП) в 
парламента на България. "Българите са съгласни да работят с акционерите в банката, за да се осигури приемлив работен 
план в рамките на период от три месеца като заместител на опцията за национализация на КТБ", посочи източникът, 
отказал да бъде назован. 
Оманският държавен инвестиционен фонд е потенциален ключов играч в банковата миникриза в България, тъй като от 
2009-а година насам той притежава 30% от Корпоративна търговска банка. През юни КТБ беше принудена да поиска да 
бъде поставена под специален банков надзор от страна на Централната банка на България след като нейни клиенти 
изтеглиха повече от една пета от общите депозити на фона на информации за сенчести сделки на основния собственик 
на банката Цветан Василев. Последвалият одит показа, че дейностите в банката са несъвместими със закона и добрите 
банкови практики, според БНБ. 
Източникът на фонда SGRF сподели пред Ройтерс, че всяко едно решение на проблемите с КТБ не означава 
задължително, че Оман ще инвестира повече пари в банката. Вместо това предложенията включват намаляване на дела 
на Василев в банката чрез привличане на средства от други международни инвеститори. 
Друго предложение е да се засили Управителния съвет на КТБ с независими експерти, каза източникът, като добави, че 
фондът SGRF иска да помогне за стабилизирането на банката поради важната й роля в икономиката на България. 
Оман гледа на България като приятел, и ние сме уверени, че българското правителство и останалите акционери ще 
работят за постигане на най-доброто в тази деликатна ситуация, както и за повторно отваряне на КТБ с по-стабилна 
ситуация, каза източникът за агенция Ройтерс. 
Предварителните оценки на българските власти бяха, че цената за публично спасяване на КТБ ще бъде между 1,5 млрд. и 
2 млрд. български лева. 
Според изявление на Оманския фонд преди време (през 2009-а година), тогава той е платил около 129 милиона долара 
за своя дял в КТБ. Въпреки че Оман е водещ износител на петрол, самият суверенен инвестиционен фонд на страната не 
е толкова голям, колкото тези на богатите държави от Персийския залив. Активите на SGRF са общо за около 13 млрд. 
щатски долара, според оценка на Суверенния инвестиционен институт, който изследва индустрията. 
Ако Оманският фонд не инвестира повече пари в Корпоративна търговска банка, не е ясно кои други инвеститори биха 
могли да направят това. По-рано по време на кризата с КТБ, руската банка ВТБ, която притежава малко под 10% от 
банката, отказа да налее повече пари. 
Миналия петък Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) заяви, че е готова да помогне на България да се 
справи с проблемите в банковия й сектор, но само ако София първа излезе с ясен и координиран план. 
 
Вестник Класа 
 
√ Одиторите отново влизат в КТБ 
Одиторите отново ще влязат в „Корпоративна търговска банка" със задача да нищят сметките в нея и в нейната дъщерна 
„Креди Агрикол", пише „Преса", като се позовава на свой източник от банковите среди.Засега инспекторите от „Делойт 
одит", Ърнст енд Янг" и „Афа" са дали само одитното си мнение в срок от 10 дни. На тази база Иван Искров изнесе 
информацията, че не може да се оценят раздадени кредити от 3.5 милиарда лева заради липсващи документи от 
кредитни досиета. 
Според чл. 36 от Закона за кредитните институции в момента има два варианта за отнемане лиценза на трезора и 
обявяването му в несъстоятелност. Първият е банката да отвори врати и ако до 7 дни не може да отговори на 
нареждания за плащане, БНБ да я затвори. 
Ясно е, че това е невъзможно, защото пред офисите на КТБ ще се извият огромни опашки и банката ще спре плащанията 
ако не първия, то втория или третия ден. 
Вторият вариант е собственият капитал на банката да стане отрицателна величина, с което загубата й ще е по- голяма от 
капитала. Това обаче трябва да бъде доказано от прокуратурата и следствието с конкретни факти за неясни кредити към 
свързани лица и необслужвани заеми. 
Това обаче до момента не е ясно и е необходимо още доста време, за да бъдат открити съответните доказателства. 
Според експерти, процесът на разследване може да се проточи до октомври- ноември. Така БНБ ще продължи още с три 
месеца специалния надзор над КТБ и евентуалното отваряне на трезора се отлага до Коледа. 
Новото правителство, което ще бъде съставено след изборите от 5 октомври ще трябва да емитира нов държавен дълг, 
за да изплати гарантираните депозити в банката, тъй като сумата от около 2 милиарда лева в Гаранционния фонд ще се 
окаже недостатъчна. 
 
investor.bg  
 
√ Фонд „Земеделие” очаква Брюксел да одобри нов прием на проекти за млади фермери 
Новият ръководител на фонда обеща до средата на август да бъдат подписани всички забавени проекти  
Държавен фонд „Земеделие” е изпратил запитване до Европейската комисия за одобрение на нов прием на проекти по 
схемата за подпомагане на млади фермери, съобщи пред журналисти зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. Ако 
получим одобрение, по мярката ще бъдат пренасочени 27 млн. лева, които са от неизпълнени проекти, допълни още той. 
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По-рано, по време на брифинг след заседание на Управителния съвет на фонда, Гечев уточни, че в Министерството на 
земеделието и храните (МЗХ) и в ДФЗ има пълна мобилизация и експертите работят, за да не бъде „загубено и едно 
евро” от земеделските субсидии, които ни отпуска ЕС. 
По мярка 121 – за модернизация на стопанствата, са отпуснати още 200 млн. лева допълнителни средства. За тези пари 
има подадени общо 930 проекта. Част от тях са отхвърлени или оттеглени, заради открити нарушения. Одобрени са 130 
проекта, а пред подписване на договор са 690 проекта по мярката. "С тези проекти се затваря приемът по мярката", 
уточни Атидже Алиева - Вели, която отговаря за изпълнението на ПРСР. 
Част от проектите по мярка 121 са били забавени от предишния ръководител на фонда. 
Явор Гечев потвърди, че няма никакви проблеми с разплащането на средствата по проектите на земеделските стопани. 
Новият изпълнителен директор на фонда Атанас Добрев допълни, че за четирите дни, откакто е начело на институцията, 
е наредил разплащането на 15 млн. евро по Програмата за развитието на селските региони (ПРСР), подписани са 47 
договора по мярка 121, основно за биологични стопанства, както и са одобрени процедурите за провеждане на търгове 
по Закона за обществените поръчки на 84 общини по мерките 321 и 322 (за развитие на населените места). 
ДФЗ е отпуснал и 1,7 млн. лева за реклама на български продукти зад граница. 
„До средата на месец август, каквото има като залежала информация, да бъде извадено и подписано”, обеща още 
новият изпълнителен директор на ДФЗ. 
В първата си официална пресконференция Добрев беше категоричен, че неговото назначение не е политическо, а е 
доказателство за 12-годишния му опит в сферата. Той поясни, че познава в дълбочина структурата на ДФЗ. 
 
√ Ниските публични инвестиции в ЕС тревожат икономистите 
Държавните инвестиции са нужни, за да се подсигури дългосрочна перспектива пред икономиката, твърдят 
експерти 
Държавите от Европейския съюз (ЕС) драстично съкратиха публичните си инвестиции като част от мерките за справяне с 
финансовата криза, пише Market Watch. Въпреки препоръките на икономисти и официални лица на ЕС, икономиите бяха 
направени за сметка на публичните инвестиции в транспорта, жилищното строителство, образованието и други сектори. 
Икономистите са единодушни в оценката си на тази тенденция като обезпокоително последствие от стремежа на 
европейските правителства към намаляване на бюджетните си дефицити. Експертите са на мнение, че дори в трудни 
времена държавните инвестиции са нужни, за да се подсигури дългосрочна перспектива пред икономиката на страната, 
чрез осигуряването на инфраструктура и добре обучени кадри. 
Длъжностните лица на ЕС, отговарящи за прилагането на бюджетните правила на съюза, също са разтревожени от 
тенденцията. Те призовават правителствата към съкращаване на дефицита, но не и за сметка на инвестициите. 
Правителствата обаче правят точно обратното, като обикновено започват с орязването на публичните инвестиции. 
„Да си го кажем направо – интересите зад други видове разходи са много по-силни“, коментира висш представител на 
ЕС. 
Съкращаването на публичните инвестиции има много по-сериозен ефект върху икономическото производство в 
краткосрочен план, отколкото вдигането на данъците или намаляването на друг тип разходи, посочват икономисти. 
„Когато публичните инвестиции бъдат увеличени това пряко въздейства на вътрешното търсене“, коментира 
икономистът във френския мозъчен тръст CEPII Наташа Вая. Тя изчислява, че намаляването на публичните инвестиции с 1 
процентен пункт от БВП се отразява в свиване на производството с около 1,5 процентни пункта от БВП. А в същото време 
ползите от публичните инвестиции за растежа се увеличават с времето, посочва тя. 
Привържениците на фискалното затягане в ЕС също признават, че има нужда от повече държавни инвестиции в региона. 
Те обаче твърдят, че насърчаването на частните инвестиции е по-важно и посочват, че намаляването на бюджетния 
дефицит и ограничаването на държавните разходи увеличават доверието в икономиката. 
„Не е задължително инвестициите да бъдат правени от правителствата“, каза немският финансов министър Волфганг 
Шойбле този месец. „Частните инвестиции са дори по-важни. А те изискват доверие, както у инвеститорите, така и у 
потребителите относно фискалното състояние на правителството", добави той. 
Някои европейски лидери, водени от италианския премиер Матео Ренци, искат промяна в бюджетните правила, която да 
изключва публичните инвестиции от изчисляването на бюджетния дефицит на дадена страна. Идеята обаче среща 
опозицията на държави като Германия, Холандия и Финландия, което прави прилагането ѝ малко вероятно. 
Ирландия и Испания орязаха своите годишни капиталови разходи с близо две трети по време на кризата. Капиталовият 
бюджет на Италия намаля с 30%, което доведе до отлагането на строежа на нова линия на метрото в Рим, както и 
прекратяването на други проекти. Междувременно публичните инвестиции в Германия не бяха достатъчно големи, за да 
компенсират резкия спад в по-слабите икономики от еврозоната. 
Създадените за изграждането на инфраструктура работни места пък биха облекчили ефекта от безработицата в сектора 
на жилищното строителство. Вместо това обаче правителствата драстично съкратиха бюджетите си за строителството на 
евтини жилища. Осем години след края на бума в сектора, сега Ирландия може да изпита недостиг на евтини жилища. 


