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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Очакванията на синдикати и работодатели от служебния кабинет и политиците 
Работодатели и синдикати се обърнаха към политиците с втори ултиматум. Какво поискаха те от депутатите през 
оставащото време преди разпускането на Народното събрание и от служебния кабинет попитахме председателят на 
КНСБ Пламен Димитров и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в студиото на “Денят 
започва”. 
В Декларация от 6 юли те изказаха “възмущение от поведението на политиците, от това боричкане и загърбване на 
обществения интерес, от това преследване на теснопартийни и корпоративни интереси от всички наши партии, без 
изключение”, обясни Велев. Те насочиха вниманиетко и призоваха за търсене на съгласие по отношение на големите 
енергийни проекти и споразумението за партньорство за периода до 2020 година като част от важните въпроси, които 
трябва да се решат. 
“Поискахме от Парламента да работи, като се ограничи до задължителните изисквания на Европейския съюз за промени 
в законодателството, до гарантиране и запазване устойчивостта на системи като здравеопазване, енергетиката, както и 
решаването на някои неотложни проблеми, според синдикатите и според нас, във връзка с ранното пенсиониране от 
началото на следващата година на индустриалните работници”, заяви Велев. 
По част от исканията има въведени законопроекти и остава да се прояви желание и интерес от страна на Народното 
събрание и депутатите да бъдат обсъдени и гласувани. Новото искане, което стана ясно в последните дни, е да се обсъди 
с Управителния съвет на Централната банка и нейния гуверньор предложението за Надзорен комитет, което има за цел 
да “инжектира доверие в системата, което със всеки изминал ден изчезва”, обясни Димитров. 
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√ Бизнесът: Проблемът с КТБ не трябва да бъде решаван за сметка на данъкоплатците 
Банката трябва да отвори в най-скоро време, защото от депозитите в нея зависи дейността на много фирми, 
заяви Васил Велев 
Още на 6 юли в декларация изказахме възмущението си от поведението на политиците - от боричкането и преследването 
на тесни корпоративни интереси. Поискахме от парламента да работи, като се ограничи до задължителните изисквания 
на ЕС за промени в законодателството, да направи нужните мерки в здравеопазването и енергетиката. Това каза в 
сутрешния блок на БНТ председателят на Асоциацията на държавния капитал Васил Велев. Поискахме от президента да 
състави служебно правителство, равно от всички партии, защитено от корпоративни интереси. Задачите му освен 
гарантирането на свободни и честни избори, трябва да бъдат ускоряване на подготовката за бюджета за следващата 
година и подписване на споразумението за взаимодействие с Европейската комисия, добави той. Категорични сме, че 
проблемът с КТБ не трябва да бъде решаван за сметка на данъкоплатците. Държавата трябва да гарантира депозитите до 
100 000 евро. Но банката трябва да отвори в най-скоро време, защото от депозитите в нея зависи дейността на много 
фирми, заяви още Васил Велев. Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че бизнесът и синдикатите са поставили 
искане и очакват среща с управителя на БНБ Иван Искров, за да дискутират предложението за създаване на надзорен 
комитет върху Корпоративна търговска банка. През последните седмици доверието в банковата система намалява, 
тръгвайки от главата й - БНБ. Трябва да запълним тази дупка в доверието. Не разбирам защо предложението ни да 
вкараме доказани финансисти и експерти с безупречна репутация не среща подкрепа, каза синдикалистът. Той призова 
политиците да се вслушат в хората, които създават брутния вътрешен продукт - бизнеса и труда. По думите му ситуацията 
в много сектори се влошава с всеки изминал ден. Няма накъде повече да се върви и решенията трябва да бъдат взети, 
докато има институция като Народното събрание, особено когато зависят от нея, подчерта Димитров. 
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√ Плевнелиев ще чуе и синдикалисти, и работодатели 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че са поискали среща с президента, за да 
изложат по-подробно очакванията си от президентската институция в този важен за страната момент. Според Велев, 
приоритетите сега са подготовка за бюджета за 2015 година и подписване на споразумение за партньорство с ЕК.  
"Няма да позволим всички проблеми в управлението да стават за сметка на икономиката, на работните места на хората", 
каза Пламен Димитров. Според него остава отворена опцията за национален едночасов протест. "Към днешния ден 
нямаме определена дата. Има негодувание в много фирми и структури. Ситуацията в много сектори се влошава с всеки 
изминал ден, отговорността е обща", каза Димитров.  
Синдикалистът заяви, че идеята за надзор над БНБ не е срещнала одобрение. "Нашето очакване беше до днес да 
получим покана за среща от гуверньора на БНБ. Имаме отговор, че банковата тайна не допуска създаването на надзорен 
комитет, който бяхме предложили. Основната ни цел бе да инжектираме доверие в системата, което ежедневно 
намалява", каза Димитров. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бизнесът трябва да участва в решаването на проблема с КТБ 
Когато не знаеш какво ще се случи след 3 месеца, се замисляш дали да инвестираш в нещо ново, казва Ивелин 
Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал 
ВИЗИТКА: Ивелин Желязков е юридически съветник на Асоциацията на индустриалния капитал. Директор е на отдела 
"Тристранно сътрудничество", а преди дни бе избран за председател на надзорния съвет на фонд "Гарантирани 
вземания на работниците и служителите" към Националния осигурителен институт. 
- Г-н Желязков, работодатели и синдикати поставихте ултиматум на отиващото си правителство и предложихте конкретни 
мерки. Но те явно остават за следващите правителства. Какъв трябва да е техният дневен ред? 
- Важните неща са ясни. От една страна, това е проблемът в здравната каса, а от друга - КТБ и въобще ситуацията в цялата 
банкова система. Решаването на тези задачи е неотложно. Но трябва да си даваме сметка и за друго - едно служебно 
правителство няма нито възможностите, нито ресурсите, които има редовният кабинет. Стандартният отговор е, че 
служебното правителство ще трябва да подготви провеждането на избори. Но не бива да се бави и работата по важните 
за обществото въпроси. 
- Тези важни въпроси обаче не са никак прости - като започнем от цената на тока, минем през спрените европари и 
стигнем до реформите в социалната и в здравната сфера. Ще има ли гратисен период от страна на работодателите? 
- Това са задачи, които няма как да бъдат пропуснати. Предполагам имате предвид и пенсионна реформа, където също 
са нужни неизбежни и тежки решения, които трябва да бъдат взети. В момента например структурата на плащане на 
пенсии е такава, че по-голямата част от тях идват не от осигуровките, какъвто е замисълът на модела, приет в България. 
Някои от важните въпроси, които ние поставихме, не бяха решени, а други само бяха започнати. През последната една 
година имаше 3 пакета от мерки за облекчаване на административната тежест, които започнаха да се изпълняват. Някои 
от предложенията ни обаче още не са доведени докрай - като например промените в Закона за местните данъци и такси, 
свързани с такса битови отпадъци. До момента тя се плаща на база на цената на имота, който притежава даден човек. 
Тоест, ако живееш в по-скъп апартамент, плащаш повече, предприятие с по-висока стойност на активите плаща повече от 
такова с по-ниска, независимо че първото може да е по-модерно в технологично отношение и да генерира по-малко или 
никакъв отпадък. Това доведе до парадокси. Така например едно предприятие, чийто единствен контейнер се извозва 6 
пъти в годината, плаща 62 000 лв. за тези шест извозвания. Това не е нормално, затова ние сме удовлетворени, че след 
10-годишна битка нещата са на път да се променят. Смяната на правителството вероятно ще забави този процес, но все 
пак идеята е новият начин за изчисляване да тръгне от началото на следващата година. Целта е в крайна сметка да има 
обвързаност между количеството на генерираните битови отпадъци и плащаната за това такса. Справедливият принцип е 
този - който замърсява повече, плаща повече. 
Като положително отчитаме и старанието за навременно разплащане с бизнеса в това число и връщането на ДДС, което е 
важно за фирмите. 
- Преди година имаше идея за въвеждането на златен стандарт за фирмите, но идеята не проработи... 
- Предложението има плюсове и минуси. Да, има логика отличните компании да бъдат стимулирани, но това в никакъв 
случай не бива да е за сметка на останалите. Златният стандарт би облагодетелствал стотина компании, което е 
несериозно дори на фона на икономика като нашата. Не може да става дума и за различни стандарти, стандартът трябва 
да е един и той трябва да е за всички фирми. 
- Бизнесът в момента е в много неизгодна ситуация - правителство в оставка, банкови проблеми, спрени европари. Какво 
е решението? 
- Да, всичко това се отразява много негативно. Бизнесът иска да може да планира и да прогнозира, иска да знае какво ще 
се случи след един, два или повече месеца и години. И ако нещо не е така, както е заявено, имаме проблем и той се 
отразява на инвестиционната активност. Когато не знаеш какво ще се случи след 3 месеца, се замисляш дали да 
инвестираш парите си в нещо ново, скъпо, модерно. Това е видно - отразява се както на вътрешните инвестиции, така и 
на тези от чужбина. Прекият резултат е, че инвестициите намаляват. 
Ако имаме работеща съдебна, банкова система и ефективно държавно управление, при ясна нормативна среда, ние сме 
изпълнили основните условия за правене на бизнес. Налице ли са тези неща, ще има и инвестиции. Затова политиците, 
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без значение от своя цвят, трябва да се вслушват повече в предложенията на българските работодатели. Сега например 
имаме оплаквания от фирми, че заради блокираните пари в КТБ не могат да се разплащат и да работят нормално. Затова 
ние настояваме наши експерти да участват в решаването на възникналите проблеми. Искаме синдикатите и 
работодателите да излъчим експерти, които да се запознаят с реалната ситуация и да предложат работещо решение. Ние 
искаме именно решение, но не политическо, а експертно. 
- Какво конкретно предлагате? 
- Вярното решение можем да го кажем категорично, след като бъдем допуснати да се запознаем с процеса. Искаме да 
сме наясно, защото когато в един ден излиза една информация, а на другия ден друга, ние няма как да формираме 
сериозна експертна позиция. Точно затова считаме, че оздравяването на банката трябва да се реши при пълна яснота и 
прозрачност. 
- Управителят на БНБ Иван Искров вижда оставката си като част от решението. Как ще коментирате готовността му за 
незабавно освобождаване на поста? 
- Персоналният въпрос не е най-важният, защото сам по себе си не дава решение. За нас важното е как да се направи 
бързо и навреме така, че банката да продължи да работи, фирмите да могат да се разплащат, а хората да имат достъп до 
парите си. Решението трябва да бъде адекватно, точно и добро за всички. 
- Говорите за втори ултиматум към властта, защото явно първият не даде резултат. Строителните фирми например са 
готови да спрат да работят. Какво точно се договорихте с останалите работодатели и със синдикатите? 
- Има такава идея и ако не бъдем чути, подобен вариант не бива да се изключва. Крайно решение обаче още не е взето. 
Ние не можем да оставим нещата в ситуацията, в която са. Главното е дали ние като държава ще намерим верния път да 
развиваме икономиката си по начин, по който всички искаме. Защото без това няма как да има съвременно образование, 
здравеопазване и т.н. 
- Но досега се предлагаше единствено реиндустриализация чрез оздравяване на закъсали предприятия за сметка на 
бюджета... 
- Идеята за реиндустриализация не може и не бива да бъде изоставена и ще ви дам пример. Най-добре развитите в това 
отношение държави най-малко пострадаха от кризата. Тя обаче трябва да изглежда различно. Ако се създадат 
нормалните условия, за които говорихме преди малко - тя неизбежно ще се случи. Реиндустриализацията ще остане като 
приоритет за ЕС. В този смисъл бихме допуснали сериозна грешка, ако останем извън тази тенденция. Трябва да 
използваме конкурентните ни предимства - добрата данъчна среда и макроикономическата стабилност. Това е шанс, 
който не трябва да изпускаме. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Брюксел завишава изискванията за рециклиране на смет 
Завишаване на целите за рециклиране на смет предлага Европейската комисия. Новите правила са част от пакет промени 
в директивата за отпадъците, предложени от Брюксел. 
Според тях до 2020 г. поне половината от отпадъците от домакинствата трябва да се рециклират или подготвят за 
повторно използване. Според сега действащата директива това условие се прилага само за боклуци от картон, пластмаса, 
стъкло, дърво, метали.  
Според новите предложения до 2025 г. задължително страните в ЕС трябва да въведат разделно събиране на 
биоотпадъците - хранителни и зелени боклуци. Сега у нас такива системи няма. 
Сериозни изменения се предлагат за рециклирането на опаковките. Не се променя целта до края на 2020 г. поне 60% от 
пуснатите на пазара опаковки да се преработват или ползват отново, но се въвеждат допълнителни изисквания. Така до 
2020 г. трябва да се рециклират 45% от пластмасовите опаковки при 22,5 на сто цел у нас сега. За дървото процентите са 
50 при 15 у нас. За хартия и картон изискването ще е да се рециклират 85% при 60% в момента. С 10 пункта до 70% се 
завишава целта за оползотворяване на стъкло. Въвеждат се отделни изисквания за рециклирането на черни метали и 
алуминий - по 70 на сто. 
През 5 години ЕК ще проверява дали страните от ЕС изпълняват заложените цели. Тези, които изостават, ще правят 
планове за наваксване и могат да поискат отсрочка за постигане на целите с 3 години. Ако и след това имат проблеми, 
може да бъдат наказани. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ ЕС ще затвори достъпа на Русия до капиталовите пазара на съюза 
Брюксел. Европейският съюз ще наложи санкции на руски държавни банки, които са жизненоважни за финансирането на 
икономиката на страната. Това са най-тежките санкции до момента, предлагани от ЕС, коментира Ройтерс. 
Посланиците на 28-членния блок обсъдиха варианти за ограничаване на руския достъп до капиталовите пазари, 
въоръжението и областта на енергийните технологии в отговор на свалянето на малайзийска самолет в източна Украйна. 
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ЕК предлага да бъде наложена забрана европейски инвеститори да купуват ценни книжа, емитирани от институции, в 
които руското правителство има повече от 50%, заявиха дипломати, цитирани от агенциите. През 2013 г. 47% от 
облигациите, емитирани от руски обществени финансови институции, са били пуснати на финансовите пазари на ЕС, като 
тяхната стойност е била около 7.5 млрд. евро. 
"Блокирането на достъпа до финансовите пазари за руските държавни финансови институции ще затрудни усилията им 
да увеличат капиталите си и възможността за финансиране на руската икономика", заявиха от европейски източници. 
Сред предложените от ЕК мерки също са оръжейно ембарго, забрана за износ на технологии за дълбоководен добив на 
газ и петрол и за разработване на арктическите залежи. 
"Документът, изготвен от ЕК, е директен отговор на искането да подготвим действия в областта на капиталовите пазари, 
отбраната, стоките с възможна двойна употреба и чувствителните технологии, включително в областта на енергетиката", 
заяви говорителят на ЕК Джонатан Тод, но отказа повече подробности за съдържанието му. Той уточни, че новите 
санкции няма да бъдат приети преди следващата седмица. 
Американският президент Барак Обама и премиерът на Холандия се договориха за налагането на нови санкции срещу 
Русия, предаде РИА Новости. 
Двамата лидери подчертаха, че седмица след катастрофата на малайзийския самолет Русия не е предприела никакви 
мерки за намаляването на напрежението в Източна Украйна. Обама и Рюте са на мнение, че ще бъде необходимо 
международната общност да наложи нови санкции срещу Русия. 
Съветът по национална сигурност на Япония одобри решение за въвеждане на допълнителни санкции по отношение на 
Русия във връзка със събитията около катастрофата на малайзийския самолет в Източна Украйна, предаде Интерфакс. 
Междувременно, полското правителство реши да отмени Годината на Русия в Полша и на Полша в Русия - серия от 
научни, стопански и културни прояви, насрочена за 2015 г. Полските министри на културата и на външните работи са 
стигнали до убеждението, че "в текущата политическа ситуация във връзка със събитията в Украйна след самолетната 
катастрофа не е възможно да се проведе и организира добре Годината на Полша в Русия". 
Още два самолета с тленните останки на загиналите пътници на Малайзийските авиолинии пристигнаха в четвърък в 
Холандия. Интерпол обяви, че изпраща свои експерти, за да окажат помощ на местните власти при разпознаване на 
жертвите. 
 
√ Компенсират изгубилите пари по "Конкурентоспособност" 
Първата процедура по новата програма ще бъде за технологична модернизация 
София. Фирмите, които не получиха средства по ОП "Конкурентоспособност", за да осъществят проектите си за 
технологична модернизация, ще бъдат компенсирани. Това може да стане още в късната есен на тази година, обеща 
шефът на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева. 
Първата обявена процедура по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. ще бъде за 
технологична модернизация на българските предприятия. 
"Така се надяваме да направим реверанс към онези 142 фирми, които спечелиха финансиране за проектите си, но не го 
получиха заради проблемите по схемата", каза Милушева. Тя допълни, че в управляващия орган вече работят за 
подобряване на схемата за технологична модернизация в новата програма и тя ще бъде с много по-прозрачни правила. 
Освен това за новата схема целта е средствата по това перо да бъдат повече. 
"Иска ми се те да бъдат 400-500 млн. лв., за да могат от тях да се възползват повече предприятия", каза Милушева. Но 
допълни, че това ще зависи от одобрението на Брюксел, където вече е изпратена новата ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". Освен с повече пари идеята е новата схема за технологична модернизация да разполага и с по-
голям срок. По-точно целта е тя да бъде отворена 2-3 години, а в този период да бъдат вкарани няколко срока, обясни 
Милушева. Например може първо да се приемат проектите на микро и малките предприятия, след това на средните и 
т.н. Вместо да се прави накуп за всички и да се получават грешки, каза Милушева. 
Засега България няма да загуби пари по ОП "Конкурентоспособност 2007-2013", смята шефката на програмата. Спряната 
процедура за технологична модернизация, за която бяха заделени 97 млн. лв., представлява договаряне на пари над 
бюджета на програмата. В момента договорените средства по ОПК са 104,3% от бюджета на програмата. 
Ако схемата за технологична модернизация не беще спряна, договарянето щеше да стигне 109%, поясни Милушева. От 
думите й стана ясно, че лично тя много съжалява за спирането на схемата за технологична модернизация, тъй като в 
българската икономика няма да влязат допълнителни пари. В същото време обаче така е била спасена цялата оперативна 
програма, защото заради грешките в процедурата е имало риск Брюксел да спре цялата програма. Милушева съобщи, че 
вече е предала в Министерството на икономиката доклада си и предложенията си за санкции заради грешките, довели 
до спирането на схемата. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Вместо облекчения – нови тежести по европроектите 
Промени в правителствено постановление задължават бенефициентите да провеждат процедури за избор на 
доставчици дори и за най-дребните поръчки 
"Ако искаме да купим дори и пет пакета тоалетна хартия, вече ще трябва да публикуваме официална покана към 
доставчиците на нашия сайт, както и на сайта на управляващия орган или оператора на съответната програма, която ни 
финансира. При това поканата трябва да съдържа технически спецификации и прогнозна цена." Това е образното 
обяснение на новите промени в Постановление №118 на Министерския съвет, което дава Ива Таралежкова, председател 
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на форум "Гражданско участие", в който членуват над 100 неправителствени организации. "Представете си, че трябва да 
купим автобусни билети за утре. Има ситуации, в които това чисто технически не е възможно да бъде направено, ако 
искаме да не сме в нарушение. Вместо да се намалява административната тежест, тя се увеличава", допълва 
Таралежкова, която е и част от сдружението." 
Затова от НПО мрежата вече са изпратили писмо до вицепремиерите Зинаида Златанова, Даниела Бобева, финансовия 
министър Петър Чобанов и директори на дирекции в Министерския съвет, с което настояват за нови поправки в приетото 
от кабинета и обнародвано в края на май постановление. Промените в него отменят преходното Постановление №69 и 
са внесени от оглавяваното от Зинаида Златанова Министерство на правосъдието. 
Документът определя реда и условията, по които бенефициентите по европрограми, включително и Финансовият 
механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм, избират изпълнители за 
доставки на стоки, услуги или строителство. 
Аргументите  
В постановлението е отбелязано, че публична покана към потенциалните изпълнители се отправя, когато предвидената 
стойност надхвърля 20 хил. лв. без ДДС за доставки или услуги и 60 хил. лв за строителство, както и досега. Според 
новите разпоредби на чл. 9, ал. 2 обаче бенефициентите с поръчки под тези прагове вече са длъжни да оповестяват 
т.нар. публично съобщение за ценови предложения до съответния управляващ орган или програмен оператор. Преди за 
малките заявки под двата прага бенефициентите са можели да отчитат разходите си просто с първични счетоводни 
документи.  
Проблемът, свързан с изменението, е, че не е помислено за долен праг, под който да не се изисква оповестяване на 
подобно публично съобщение. Така дори и за покупка на химикалки трябва да се пуска съобщение, докато преди е била 
нужда само една фактура, обясняват бенефициентите. Заради липсата на долен праг "публичното съобщение за ценови 
предложения" ще е необходимо във всички случаи - без значение от стойността, спешността или спецификата на 
поръчката, коментират от форум "Гражданско участие". От обхвата на разпоредбата не се изключва дори доставката на 
електричество, вода и телефон, както и бензин, добавят още оттам. 
И контрааргументите 
Въпреки че е посочено, че не е необходима процедура за възлагане под посочените в постановлението прагове, новото 
изискване по същността си е процедура, която само ще забави и затрудни работата на бенефициентите, казват от НПО 
сектора. Според тях промените в чл. 9, ал. 2 поставят в неравнопоставено положение организациите, които не са 
възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП), защото в ЗОП към покупките под праговете няма подобни 
изисквания. 
Администрацията обаче не вижда нещата така. "Когато трябва тях да ги избират, искат прозрачност, когато те трябва да 
избират, не искат, не им изнася", коментира Мариана Славкова, експерт по обществените поръчки от Министерския 
съвет. "Така е преценил вносителят. Публичното съобщение е аналогично на публичната покана в Закона за 
обществените поръчки и предполагам, че целта е повече прозрачност", каза още държавният експерт. 
Това обаче не е съвсем така. Публичната покана в ЗОП е обвързана с прагове - от 60 хил. до 264 хил. лв. за поръчки в 
строителството и от 20 до 66 000 лв. за доставки и услуги. В случая на Постановление №118 такива не са определени. 
Коментарът на консултанта 
"Новата разпоредба в постановлението не само че създава допълнителна тежест, но е и напълно неясна", коментира и 
Мартин Петков, управител на "Консулто България" и експерт в областта на обществените поръчки и международните 
тръжни процедури. "В постановлението се казва единствено, че "бенефициентите трябва да оповестяват публични 
съобщения за ценови предложения" – каквото и да означава това. Старата максима гласи, че когато законът мълчи – той 
всъщност казва твърде много. В случая всеки може да си го тълкува както си иска. Не е ясно какво значи публично 
съобщение, не е ясно какво трябва да бъде неговото съдържание. Вероятно някой някъде е предположил - но не е казал, 
че това отново е ред за събиране на оферти в определен срок. Но при известен полет на въображението същото може да 
се възприеме и просто като рекламно съобщение", казва той.  
Към момента липсва и уеднаквена практика, тъй като всеки управляващ орган работи индивидуално и според 
собствените си разбирания, подчертава Петков. "В допълнение към въпросния текст е въведено "облекчението", че в 
тези случаи бенефициентите могат да не сключват писмени договори. Т.е. след като е организирано публикуването на 
съобщение, може да не се хабят сили за подписване на договор", казва още консултантът. 
Той допълва и че тези правила влизат в сила "от днес за утре", което създава проблеми за проектите във фаза 
изпълнение. "Отново не се предвиждат и уеднаквени типови образци на документи за съответните процедури. Отново 
постановлението не урежда и възможностите за осъществяване на предварителен контрол на тръжните процедури, 
което също води до разнородна практика. Всъщност оказва се, че е напълно безсмислено да се дават становища и 
коментари, които просто няма кой да прочете", коментира Петков. 
 
√ Броят на компаниите в несъстоятелност леко намалява 
Причината може да са влезлите през миналата година законови промени, които ограничиха процедурите със задна 
дата. 
Дружествата в процедура по несъстоятелност и вече обявени в такава са намалели леко през първото полугодие на тази 
година, показват данни на Агенцията по вписванията (АВ). От общо 824 към края на юни миналата година за същия 
период на тази броят им е 761 броя. Спадът идва, след като през март миналата година влязоха в сила промени в 
Търговския закон, ограничаващи обявяването на неплатежоспособност със задна дата. Дотогава имаше много случаи на 
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фирми, които влизаха в процедура, започваща години по-рано. По този начин много кредитори и техни партньори губеха 
обезпеченията си, а оттам и шанса да съберат вземанията си. 
Кризисна тенденция 
За намалението на процедурите може да има и друга причина – в първите години на икономическата криза много 
компании отпаднаха от пазара и това доведе до повече процедури по несъстоятелност и ликвидация. Според данни на 
АВ от 2010 до 2013 г. годишно в несъстоятелност са обявявани по повече от 
500 компании, приблизително двойно повече, отколкото в по-ранните години. 
Тежката съдебна процедура също е една от причините фирмите в производство да не са много на фона на общия брой 
действащи предприятия. По данни на консултантската компания "Кофас" през миналата година 0.21% от всички 
дружества в България са обявени в несъстоятелност, като в региона на Централна и Източна Европа единствено Словакия 
и Полша имат по-нисък дял. За сравнение – в Румъния той е 6.4%, в Хърватия е 2.02%. И от "Кофас" отчетоха ръст в броя 
на обявените в несъстоятелност през миналата година спрямо 2012 г., както показаха и данните на АВ. Възможно е обаче 
много дружества да са бързали да приключат обявяването в несъстоятелност и неплатежоспособност със задна дата по 
старите разпоредби на закона. Близо 30% от всички фирми в несъстоятелност за миналата година се случиха през 
първото тримесечие, т.е. преди влизането на ограниченията. 
Болната страна на здравото 
Необявяването на процедура за фирми, които на практика не могат да работят нормално заради финансови затруднения, 
носи негативи за икономиката - от изкривена статистика до възможност за злоупотреби, невърнати дългове, увеличаване 
на междуфирмената задлъжнялост, а оттам и рискове за финансово затъване на компании по веригата. Ако няма 
официално обявена процедура, е доста по-лесно и прехвърлянето на активи в други фирми, което отново ощетява 
кредитори. 
Според проучването на "Кофас" времето за приключване на процедурите в Централна и Източна Европа като цяло 
намалява в доста държави, но България не е сред тях – средно за това са нужни около 3 и повече години. 
В същото време много нарастват компаниите със затруднения да си покриват задълженията и да плащат на партньори. За 
последното тримесечие на миналата година и за първото на тази броят на новите дружества, изпаднали във влошено 
финансово положение, се увеличава с по около 1500 дружества. 
 
 

 
 
 
√ Бизнес активността в еврозоната се стабилизира 
Секторът на услугите е по-оптимистичен от индустриалното производство 
Частният сектор в еврозоната е отбелязал най-големия си ръст от три месеца през юли, но увеличените темпове на 
бизнес активността идват за сметка на продължаващо понижение на цените от страна на компаниите. Изготвяният от 
Markit съставен индекс на мениджърските поръчки (PMI) за еврозоната е нараснал до 54 пункта през този месец спрямо 
52.8 през юни. 
Подобрени резултати  
Така показателят надвишава предварителните очаквания и достига най-високите си нива от април, отбелязва Reuters. Той 
е базиран на анкети сред хиляди компании в региона и се счита за добър ориентир за бъдещото икономическо развитие. 
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Нива над 50 пункта означават увеличение на икономическата активност. Отделните индекси за индустриалното 
производство и сектора на услугите също са достигнали по-високи от очакваното нива. 
Според експертите от Markit данните от изследването показват, че икономическият растеж във валутния съюз през 
третото тримесечие ще достигне 0.4%, ако нивата от юли се запазят и през август и септември. "Наблюдаваме много 
окуражително разрастване в сектора на услугите, като в Германия увеличението е с най-бързите темпове от три години, а 
френските компании се връщат към умерен растеж", отбелязва главният икономист на фирмата Крис Уилямсън. 
По-малките икономики в еврозоната са се представили още по-добре, като в някои случаи повишението на бизнес 
активността и на новите поръчки са най-силни от 2007 г. PMI индексът на сектора на услугите се е покачил до 54.4 пункта, 
но същевременно фирмите са продължили да намаляват цените за 31-ви пореден месец. 
Опасност от дефлация 
Тези данни увеличават опасенията за изпадане в дефлация на региона въпреки мерките, предприети от Европейската 
централна банка. "Предвид високите нива на свободен капацитет на компаниите дефлацията остава голям риск. 
Фирмите просто не могат да прокарат увеличение на цените за потребителите в този момент", изтъква Уилямсън. 
Компаниите също така почти не са създавали нови работни места през юли, като съответният подиндекс за сектора на 
услугите е останал на предишното си ниво от 50.9 пункта. 
За разлика от услугите в производството ситуацията остава по-малко оптимистична. Съответният индекс през юли е на 
ниво от 51.9 пункта, минимален ръст спрямо 51.8 за предишния месец. "Изоставането на индустрията спрямо услугите 
вероятно отразява геополитическата нестабилност, най-вече ситуацията в Украйна. Това се вижда все повече в 
отговорите на анкетите", обяснява Уилямсън. 
 
investor.bg  
 
√ МВФ понижи прогнозата си за ръста на световната икономика през 2014 г. 
Ръстът в световен мащаб може да бъде по-слаб за по-продължителен период от време, предупреждава фондът 
Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата си за ръста на световната икономика през тази година заради 
по-слабия от очакваното растеж на американската икономика и по-песимистичните прогнози за някои ключови 
нововъзникващи икономики, съобщават от фонда. 
Според новата прогноза световната икономика ще се разшири с 3,4% през тази година, което е с 0,3 процентни пункта 
под предишната прогноза. Очакванията за глобалния растеж през 2015 г. обаче остават непроменени – 4%. 
МВФ занижава прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на развитите икономики със средно 0,4 
процентни пункта до 1,8% през тази година. За следващата година очакванията за растежа на развитите икономики са по-
високи със само 0,1 процентeн пункт до 2,4%. 
От развитите икономики най-рязка е корекцията на прогнозата за САЩ. Фондът е занижил очакванията си за 
икономическия растеж до 1,7% през тази година. За следващата обаче прогнозата е почти без промяна – повишение от 
3%. 
Прогнозата за държавите от еврозоната е запазена – през тази година фондът очаква 18-те страни да запишат 
икономически растеж от средно 1,1%, а догодина – 1,5%. По-оптимистични са очакванията за БВП на Испания, като 
прогнозата за ръста е коригирана с 0,3 процентни пункта нагоре до 1,2% за тази година и с 0,6% процентни пункта до 
1,6% за следващата година. 
МВФ е оптимист и за Япония – очакванията за растежа на Страната на изгряващото слънце са по-високи с 0,3 процентни 
пункта през тази и с 0,1 процентни пункта за следващата година до съответно 1,6% и 1,1%. 
Фондът очаква растежът в развиващите се икономики като цяло да се забави до 4,6% през тази година, но догодина да се 
ускори до 5,2%. Най-рязка е корекцията в прогнозата за БВП на Русия – за тази година очакванията за растежа на руската 
икономика са занижени до 0,2%, а за следващата – до 1%. 
Песимистична е и прогнозата за Бразилия и Мексико – през 2014 г. се очаква икономиките на двете страни да забавят 
ръста до съответно 1,3% и 2,4%, а догодина – до 2% и 3,5%. 
“Ръстът в световен мащаб може да бъде по-слаб за по-продължителен период от време, като се има предвид липсата на 
солидна инерция в развитите икономики, въпреки рекордно ниските лихви и облекчаването на други спирачки пред 
възстановяването”, коментира МВФ. 
Фондът предупреждава, че геополитическото напрежение може да доведе до рязък ръст на цените на петрола, което 
представлява един от основните рискове пред световната икономика. 
Институцията прогнозира, че икономическото възстановяване ще се ускори през втората половина на годината, а 
двигателите му остават същите – умерената фискална консолидация и гъвкавата парична политика в развитите 
икономики. Слабото търсене обаче изглежда е по-устойчиво в някои региони. 
 
√ Президентът поиска от НС повече права за служебния кабинет 
Плевнелиев връчи мандата на ГЕРБ, Борисов го върна веднага 
Президентът Росен Плевнелиев поиска три хода на парламента, преди да се разпусне в края на юли. Това са 
актуализация на бюджета на Здравната каса и на държавата, повече права за служебното правителство и да направи 
нужното, за да остави БНБ като източник на спокойствие за банковата система. 
Държавният глава постави исканията си по време на консултациите с партиите в Народното събрание, които свика след 
оставката на правителството. 
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„Необходимо е парламентът да приеме решение, с което да даде възможност на служебното правителство да води 
преговори и да сключва договори по споразумение с други държави, международни организации и финансови 
институции за външни заеми за финансова стабилизация и социална защита“, каза Плевнелиев. 
Той обясни, че е поставил пред партиите и въпроса за състоянието, в което това Народно събрание ще остави БНБ. 
„Особено важен въпрос във времето без парламент е да имаме работеща централна банка, която да е източник на 
спокойствие и доверие за цялата финансова банкова система“, каза държавният глава. 
Плевнелиев не поясни какво има предвид, а изявлението му не предполагаше журналистически въпроси. 
Президентът призова партиите да загърбят противопоставянето си и да актуализират бюджета на Здравната каса и 
държавата. Той обясни, че това е нужно за работата на следващите две правителства до края на годината и за 
обществото. „Моля да се актуализира държавният бюджет и да се направи обективен прочит на приходите и разходите, 
на дълга и дефицита, на рисковете“, каза Плевнелиев. 
Президентът обяви, че утре ще направи изявление пред Народното събрание. 
Държавният глава стартира и процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на кабинета. Той връчи 
първия на ГЕРБ като най-голяма партия, а лидерът на партията Бойко Борисов го върна веднага. Утре президентът ще 
връчи мандат на БСП, а след това и с ДПС. 
Плевнелиев не спомена „Атака“, която е четвъртата парламентарна сила, вероятно защото националистите бойкотираха 
консултациите. „Очевидно така те демонстрират своето отношение към институциите и конституционния ред в страната“, 
коментира президентът. 
Той съобщи, че всички партии, присъствали на консултациите, са декларирали, че в рамките на 42-то Народно събрание 
„е невъзможно да се формира устойчиво мнозинство, което е в състояние да излъчи работещо правителство“. 
Плевнелиев припомни, че в такива случаи решението са избори, а те ще са на 5 октомври, както вече се разбраха 
партиите. 
Той потвърди, че ще издаде указ за разпускане на Народното събрание на 6 август и назначаване на служебно 
правителство. 
 
√ Един проект на българския малък бизнес спечели безвъзмездна помощ от ЕС 
Общо 155 европейски компании ще получат по 50 хил. евро за развитие на иновативни стратегии по новия 
инструмент за подкрепа на малките и средните фирми 
Един проект на българско малко предприятие получава финансиране по новия инструмент за подпомагане на малките и 
средните предприятия в ЕС. Инструментът е част от програмата „Хоризонт 2020” и е с общ бюджет от 3 млрд. евро за 
новия програмен период (2014 - 2020 година). 
По първият прием за финансиране са одобрени 155 предприятия от 21 държави. Те ще получат по 50 хил. евро, за да 
финансират своите иновативни стратегии. Имената на фирмите, които са получили финансиране ще бъдат обявени през 
август, допълват от Европейската комисия. 
Сред най-успешните държави в този първи прием е Испания – 39 малки и средни предприятия  са получили финансиране 
по новия инструмент. Следват Великобритания с 26 предприятия които ще получат финансиране и Италия с 20 
предприятия, които ще се възползват от този инструмент. 
За първите безвъзмездни средства са подадени общо 2 666 заявления. 
Инструментът за малките и средни предприятия е основен елемент от финансирането за малките предприятия, което е 
налично по програма „Хоризонт 2020“. Той предлага по-бърз и опростен начин безвъзмездни средства за извършване на 
проучвания за осъществимост на бизнес иновации (етап 1) и за демонстрационни проекти (етап 2). 
Освен това предприятията с идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и 
други услуги за подкрепа (етап 3). 
Заявления могат да се подават по всяко време, но се оценяват четири пъти в годината. Днешните резултати се отнасят до 
заявленията в рамките на етап 1, които са получени до 18 юни 2014 г. Следващите дати, след които ще бъдат 
разглеждани заявления, са 24 септември 2014 г. за етап 1 и 9 октомври 2014 г. за етап 2. 
През 2014 г. се очаква да бъдат финансирани около 645 проекта (по етап 1 и 2), а през 2015 г. — броят им да се увеличи 
до 670. 
 
√ Процедура за технологично обновление с пари от новия програмен период тръгва есента 
Ако не е била спряна процедурата за технологична модернизация на предприятията, са щели да последват корекции 
за поне 25%, според експерт от МИЕ 
През есента ще бъде обявена процедура за технологична модернизация на предприятията по новата оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съобщи на семинар в Правец директорът на главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката Ели Милушева, 
цитирана от БТА. 
Милушева допълни, че ще се настоява процедурата да бъде за 400 - 500 млн.лева. 
Припомняме, че в края на миналия месец Милушева отмени подписването на договори за технологична модернизация 
на фирми за почти 100 млн. лева заради нарушения и опасения от последващи финансови корекции. По-късно обаче 
Административният съд в София на практика отмени решението ѝ и Министерството на икономиката и енергетиката ще 
трябва да доказва по съдебен път нарушенията на оценителната комисия. 
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Според Милушева, ако процедурата за технологична модернизация не е била прекратена, е имало вероятност да бъдат 
наложени финансови корекции от поне 25% и дори да се стигне до спиране на цялата програма „Конкурентоспособност“ 
и до забавяне приемането на новата за програмния период от 2014 до 2020 г. 
„Процедурата беше прекратена заради грешки в оценката на комисията. Кандидатстването по нея става чрез 
конкурентен подбор, а когато се наруши основното правило на този подбор от оценителната комисия, значи процедурата 
е сбъркана“, коментира тя. 
Ели Милушева отново припомня, че въпросните близо 100 млн. лева не са изгубени пари, а средства, които се е очаквало 
да останат неизразходени заради пропаднали проекти. Тя припомня, че заради решение на Министерския съвет от 
миналата година до 10 на сто от бюджета на оперативните програми могат да бъдат наддоговорени точно с цел да се 
избегне загубата на пари по забавени проекти. 
По тази процедура са одобрени близо 600 проекта, като средствата обаче стигат само за първите 142 фирми, а 
предложенията са били 1 168, посочва Милушева. Това е засилило конкуренцията между фирмите и е създало огромно 
напрежение за комисията, коментира тя. 
От друга страна някои от фирмите, заради голямата конкуренция, са се опитвали по нерегламентиран начин да стигнат 
до оценката, допълни експертът. Жалбите и възраженията срещу оценките са 161, отделно са постъпили и сигнали за 
нередности. 
Трудно се доказва при колективен орган, какъвто е оценителната комисия, кой е сбъркал, посочи Милушева. Тя съобщи, 
че за този случай вече е информиран инспекторатът на министерството и дисциплинарният съвет. 
Според Милушева, въпреки скандала със спрените пари за технологично обновление, оперативната програма за периода 
2007-2014 г. е „изключително стабилна“. „Всички приказки за спиране на средства, за наложени санкции от Европейската 
сметна палата или Европейската комисия са несъстоятелни“, подчерта тя. 
Тя напомни, че новата оперативна програма е изпратена в Брюксел и изрази надежда тази есен да бъде одобрена. 
За да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007-2013, само през 2014 г. трябва 
да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн. евро. От началото на тази година до 30 юни са сертифицирани 77 
млн. евро, или 40 на сто от сумата, коментира Владислав Русалинов, експерт от финансовия отдел на Министерството на 
икономиката и енергетиката. 
В началото на юли е подаден пред Сертифициращия орган доклад по сертификация на стойност 41 млн. евро. След 
одобрението на доклада сумата на сертифицираните средства ще достигне 118 млн. евро, или 62 на сто от 
идентифицираните 192 млн. евро. Ако се запази същият темп на сертификация, това предполага да се покрие тази сума и 
програмата няма да загуби средства, коментира експертът. 
Общият размер на договорените средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" към 30 юни е 1,2 млрд. евро, 
или 104,3 на сто от бюджета на програмата. Разплатените средства са на стойност 785 млн. евро, което е 68 на сто от 
бюджета на програмата, а общият размер на сертифицираните средства е 713 млн. евро, или 61 на сто от бюджета. 
 
Вестник Монитор 
 
√ 40% РЪСТ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ В ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА 
24 962 с бърза пенсия заради реформата 
Всяка трета сума за старини е за инвалидност 
24 962 българи, навършили нужните години и стаж за пенсия, излезли в заслужена почивка през първото полугодие на 
2014 г. Желаещите да спрат работа са се увеличили с 40,9% спрямо същия период на миналата година, показват данни на 
Националния осигурителен институт (НОИ). 
„Причината за ръста на новите пенсии е замразяването на възрастта и стажа през 2014 г.”, обясниха от института. Тази 
година възрастта и осигурителният стаж за пенсия бяха замразени на условията от 2013 г. Впоследствие в края на 
миналата година стотици хора подали заявление за пенсиониране. Заради 4-месечното изчакване на решението за 
пенсия от НОИ отчитат 
ръст със 127% на  новите пенсионери 
за периода април-юни 2014 г. в сравнение със същите месеци на миналата година. Общият брой на излезлите в 
заслужена почивка от началото на годината  е 43 770. 15 408 от тях са прекъснали преждевременно работа заради 
заболяване. Това означава, че всяка трета отпусната сега пенсия е инвалидна. Въпреки това от НОИ отчитат, че делът им 
спрямо останалите пенсии намалява. 
Данните показват още, че има ръст с 28,7 на сто и на полицаите и военните, пожелали да излязат в заслужена почивка. За 
първото полугодие 
работа са спрели 1409 служители на МВР 
МО и ДАНС. 
Преди месец от Европейската комисия за пореден път препоръчаха на България да предприеме мерки за ограничаване 
на ранното пенсиониране. „Имаме готов модел за решаване на проблема с ранното пенсиониране на категорийните 
работници, но не ни стигна времето да го приемем”, заяви социалният министър Хасан Адемов в пленарната зала вчера. 
По думите му професионалните пенсионни фондове трябва да изплащат пенсиите на работниците от първа и втора 
категория труд, което щяло да намали натиска върху държавното обществено осигуряване. Механизмът за увеличение 
на възрастта за пенсия спрямо продължителността на живота също бил готов, но кабинетът нямал време да го приеме, 
уточни още Адемов. Това означава, че ако следващото правителство не започне нова пенсионна реформа, годините и 
стаж за излизане в заслужена почивка ще се нарастват с по 4 месеца на година. 
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Вестник Преса 
 
√ Брюксел ще проверява европрограма 
Нямало опасност от загуба на средства по „Конкурентоспособност“ 
Европейското бюро за борба с измамите ОЛАФ ще проверява работата на програма „Конкурентоспособност“. Очаква се и 
проверка на Европейската комисия заради многобройните сигнали за нередности по схемата за технологична 
модернизация, по която трябваше да бъдат усвоени 97 млн. лв. 
„Готови сме да предоставим всички документи“, съобщи днес в Правец шефът на програмата Ели Милушева. „Знаем, че 
проверките са неизбежни, тъй като бяха подадени над 160 жалби до различни инстанции - ЕК, ДАНС и прокуратурата“, 
допълни Милушева. 
Схемата, по която в края на м.г. кандидатстваха 1200 фирми с проекти за машини и оборудване, бе прекратена внезапно 
в края на юни. Това предизвика остра реакция от фирмите ( общо 142), които вече бяха сключили договори. Те 
заплашиха, че ще търсят правата си, и 94 от тях заведоха дела в Софийския апелативен съд. 
„Съжалявам за всички, които са се състезавали честно в конкурса, но стоя на 200% зад решението си - каза вчера 
Милушева. - Ако не бях спряла процедурата, щяха да се случат две неща - финансова корекция от 25%, или 25 млн. лв., 
които трябваше да се поемат от бюджета. Или второто - да спрат парите по цялата програма.“ 
Според Милушева въпросните 97 млн. лв. няма да бъдат загубени, защото това са виртуални пари. „Тези пари не стоят в 
банка, ние просто използвахме правото си на наддоговаряне (договорени са повече пари, отколкото Брюксел е 
определил по програмата). Затова дори фирмите да спечелят делата срещу нас в съда, няма да получат нито лев.“ 
Въпросът е защо, ако парите са виртуални, е обявена въпросната схема, в която участваха 1200 фирми и 200 консултанти, 
а пет месеца 38 специалисти правеха оценки, коментираха експерти. 
Разбра се също, че все още не е ясно кои служители на министерството ще бъдат наказани за гафа. Изготвена била 
докладна с предложение за наказания, но вероятно смяната на управлението ще забави вземането на решенията. 
До момента по „Конкурентоспособност“ са догворени 1,212 млрд. евро, или 104% от бюджета на програмата. От тях са 
разплатени 785 млн. евро, а са одобрени още разходи за 713 млн. 


