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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Телевизия Европа 
 
√ Синдикати и работодатели: Да се разкрие цялата истина за КТБ 
Синдикати и работодатели се обявиха за пълно разкриване на истината за Корпоративна търговска банка. Пред 
телевизия „Европа” президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев съобщи, че на среща миналия петък бизнесът и 
профсъюзите са изготвили списък от експерти, които да се включат в Надзорен съвет за създаване на план за 
възстановяване на банката, които искат да бъде назначен от БНБ. 
Според Константин Тренчев все оше е в сила възможността за пълен блокаж на всички комуникационни, транспортни и 
електронни връзки в държавата за един час, ако исканията им не бъдат изпълнени. 
Призивите цялата истина около Корпоративна търговска банка да излезе на бял свят стават все повече. В неделя към тях 
се присъединиха и синдикати и работодатели.   
След като миналата седмица синдикати и работодатели поискаха управителя на БНБ да назначи Надзорен съвет от 
експерти, които да работят за възстановяването на фалиралата банка, в петък те са предали на Иван Искров и готов 
списък с имена. 
Още миналата седмица синдикатите и работодателите се обявиха твърдо против държавата да покрие негарантираните 
влогове над 100 000 евро. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал това би било пагубно за 
държавата, която ще се превърне в кредитор на КТБ, а самата банка ще бъде обявена за неликвидна и ще бъде 
разграбена на безценица.  
Синдикатите и работодателите ще потърсят реакцията на управителя на БНБ Иван Искров в понеделник. Ако той не се 
съгласи да създаде Надзорния съвет, бизнесът и профсъюзите ще се обърнат към президента и ако и той откаже, те сами 
ще създадат такъв съвет. Синдикатите и работодателите не се отказват от възможността да блокират всички елетронни, 
транспортни и комуникационни връзки в държавата за един час. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Фирма мами акционери  
Хората, които инвестират в акции, са застрашени от нова измама, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). 
Служители на фирмата DEALERWEB сключвали договори за управление на акции и други ценни книжа, като твърдели, че 
са представители на “Бул тренд брокеридж”. 
Това обаче не било вярно. Освен това DEALERWEB няма лиценз от финансовия надзор, който да разреши да работи като 
посредник на пазара у нас. Фирмата не била лицензирана за тази дейност и в други държави от Европейския съюз. 
Измамниците изтеглили типовите договори от сайта на “Бул тренд брокеридж” и ги предлагали на клиентите. По 
неофициални данни случаите на злоупотреби са над 20, научи “Труд”. Така мошениците успели да приберат 
неколкостотин хиляди лева. Прокуратурата също е сезирана. Затова от финансовия надзор предупреждават 
инвеститорите внимателно да проверяват дали брокерите, с които работят, са лицензирани по законовия ред. Списъците 
на инвестиционните посредници, които имат право да работят у нас, са публикувани на сайта на КФН. 
 
√ Пенсиите струват с над 218,6 млн. лв. повече 
Замразяването на възрастта и стажа за пенсия и неизвестността какво ще се случи с тях след 2014 г. карат все повече 
българи да се пенсионират. Напливът е увеличил с 218,6 млн. лв. разходите за пенсии на Националния осигурителен 
институт (НОИ) през първото полугодие в сравнение със същия период на 2013 г. Данните от отчета на държавното 
обществено осигуряване показват, че за първите 6 месеца за пенсии са похарчени над 4 млрд. лв. Общо 43 770 души са 
спрели да работят през първото полугодие на 2014 г. Броят им е с 8385 (23,7%) повече спрямо същия период на 2013 г. 
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Увеличили са се всички видове пенсии - за стаж и възраст, инвалидни, за военни и полицаи. Изключение правят само 
плащанията за наследници, за които условията за отпускане не бяха променени. Най-голям ръст има при новите пенсии 
за стаж и възраст, които са със 7248 (40%) повече спрямо първите 6 месеца на 2013 г. 
Допълнителни разходи заради увеличението на броя на новите пенсионери са планирани в бюджета на НОИ. В него е 
предвидено, че през 2014 г. ще се пенсионират с около 18 000 повече, отколкото през 2013 г. Все пак в бюджета за 
пенсии през първото шестмесечие има преразход от 9,6 млн. лв. Причината за него обаче е плащането на великденски 
добавки към пенсиите, обясниха от НОИ. 
Към края на юни средната пенсия е 300,59 лв. През последната година размерът  се е увеличил с 3,38 лв., без да се смята 
ръстът от 1 юли. Независимо от повечето на брой нови пенсионери общият брой на пенсионерите е намалял с 15 674. 
Причината е, че броят на прекратените пенсии надвишава този на новоотпуснатите. Към края на юни пенсионерите у нас 
са 2 179 982. 
 
√ Банковата криза смъкна силно лихвите по влоговете  
Банковата криза през юни се е отразила сериозно на средната доходност по спестяванията през миналия месец, става 
ясно от статистиката на БНБ. 
Средната лихва по новите депозити на домакинствата в левове със срок до 1 година е паднала с над 0,30 процентни 
пункта (п. п.) - от 3,30% на 2,98%. В евро понижението е още по-сериозно - с рекордните 0,69 п. п. или от 3,45% на 2,76%. 
При фирмените влогове доходността също спада - от 2,25% на 1,81% за левови депозити. 
Причината за рязкото потъване на доходността е кризата с КТБ и атаката срещу ПИБ. Преди да бъде поставена под 
специален надзор, КТБ предлагаше едни от най-изгодните депозити на пазара с лихви, далеч надхвърлящи средните. 
ПИБ също има продукти с висока доходност. Пренасочването на средствата на гражданите и фирмите към трезори, 
предлагащи по-ниски лихви, е свалило средната доходност. 
Цената на кредитите за домакинствата през юни е останала почти без промяна. По-чувствително поевтиняване се отчита 
само при жилищните заеми в левове, където годишният процент на разходите е паднал от 7,55 на 7,36. 
 
√ Бюджетът платил повече за пенсии, спестил от обезщетения за майчинство  
Националният осигурителен институт е направил икономии за 20,1 млн. лева през първото полугодие заради по-малкото 
изплатени обезщетения за бременност и раждане и обезщетения при безработица, сочат данните от предварителния 
отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) към юни 2014 г. 
При пенсиите и обезщетенията за временна неработоспособност обаче е отчетен преразход, съобщава Инвестор.бг. 
За първото шестмесечие изплатените обезщетения за бременност и раждане са 123,8 млн. лв., или с 8,8 млн. лв. (6,6%) 
по-малко от заложеното в началото на годината. За обезщетения за безработица са изплатени 179,7 млн. лв. – 2,6 млн. 
лв. (1,4%) по-малко от плана. 
Същевременно разходите за пенсии са малко над 4 млрд. лв., което е с 9,6 млн. лв. (0,2%) повече спрямо планираното. 
Преразходът се дължи на изплатените през м. април еднократни великденски добавки към пенсиите в размер на 57,8 
млн. лв. Без тях разходът за пенсии възлиза на малко над 3,95 млрд. лв., което е с 48,2 млн. лв. (1,2%) по-малко спрямо 
плана към юни. 
Общата изплатена сума за парични обезщетения за временна неработоспособност е 166,5 млн. лв., което е повече с 4,1 
млн. лв. (2,5%) в сравнение с планирания размер, отчитат от НОИ. 
Общите разходи за периода възлизат на над 4,58 млрд. лв., което представлява икономия от 0,4% спрямо предварително 
направените разчети. По отношение на приходите е отчетено неизпълнение от 1,2% (25 млн. лв.) спрямо плана към юни 
2014 г. Данните показват, че за периода са постъпили общо 2,12 млрд. лв. 
Според предварителния отчет към м. юни 2014 г. пенсионерите са близо 2,2 млн. души. В сравнение със същия период на 
2013 г. техният брой е намалял с 15 674, или с 0,7%. 
Броят на пенсиониралите се лица за шестмесечието е малко над 48 хил. души - със 7 147 (17,5%) повече спрямо същия 
период на 2013 г. От тях 43 770 пенсионери са получили лични пенсии, а 4 297 – наследствени. 
Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на почти 25 хил. лица, като спрямо първите шест месеца на 
2013 г. увеличението е със 7 248 (40,9%). 
Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст за първите шест месеца на 2014 г. е 328,54 лв., което е 61,5% от нетния 
осигурителен доход за м. май 2014 г. В сравнение със същия период на миналата година увеличението е с 4,39 лв. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Българският кодекс и в момента позволява работа в режим 3х11 
Българският кодекс на труда и в момента позволява въвеждане на идеята за работа три дни в седмицата по 11 часа на 
ден, коментира министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. 
Три работни дни дори по 12 часа на ден прави 36 работни часа в седмицата, което не надвишава ограничението от 40 
часа седмично в Кодекса на труда, обясни той. Освен това разпределението на работното време само в три дни 
позволява и спазване на ограничението, че между две смени работникът трябва да има поне 12 часа почивка, а 
междуседмичната отмора да е поне 24 часа. 
“Всъщност тази възможност и в момента се ползва от много фирми. Така работят охранителите, заводи, в които се работи 
на смени, и пр.”, обясни Адемов. Фирмите имали пълна свобода да решат в колко дни ще изберат да разпределят 
работното време на хората си, стига да спазват ограниченията. 
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Текстовете на Кодекса на труда допускат и много изключения. Записът в чл. 136 на КТ гласи, че работната седмица е 
петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Следваща алинея на същия член пък 
определя, че нормалната продължителност на работния ден е 8 часа. Реално обаче няма ограничение задължително да 
се работи 40 часа седмично, а да не се работи повече от 40 часа. 
Реално свободата на фирмите как да работят техните служители е дадена в чл. 139 на Кодекса на труда. Той предвижда, 
че разпределението на работното време става с вътрешни правилници. Дава се право и на въвеждане на смени за 
избрани от работодателя категории служители и работници. 
Сменната работа вече може да бъде и по 12 часа на денонощие, предвижда Кодексът на труда. Единственото 
ограничение тук е това за размера на дневната и на седмичната почивка. 
Работодателите може да променят продължителността на работното време и според разпоредбите на чл. 136а от 
Кодекса на труда. Той им дава право по производствени причини да удължат работния ден през част от дните и да го 
компенсира с намаляване през други дни от седмицата. Тези текстове са в услуга най-вече на заводите при спад на 
заявките от клиенти или пък при изненадваща поява на огромна по обем работи и се прилагат временно. За тях се праща 
уведомление до Главната инспекция по труда. 
При увеличаване на работата по този чл. 136а от Кодекса на труда продължителността на работната седмица не може да 
е по-голяма от 48 часа, а на работния ден - повече от 10 часа. Има и ограничение, че не може да се работи на увеличено 
време повече от 20 дни последователно или повече от 60 дни в рамките на една календарна година. 
Неосъществима в България обаче е другата идея на милиардерите, след като се работи на намалена работна седмица, 
хората да се пенсионират на 75-годишна възраст, смята Хасан Адемов. 
При нашата продължителност на живота не всеки може да работи до 75 години, още повече че работоспособността на 
възрастните хора е индивидуално качество, коментира той. 
Адемов подкрепи тезата си и с данни на Националния статистически институт, че средната продължителност на живота в 
България е 74,5 години, тоест под пенсионната възраст, която предлага Карлос Слим. 
Разбита по полове, средната продължителност на живота у нас е 71 години за мъжете и 78 години за жените. Тоест при 
пенсионна възраст от 75 години мъжете масово няма да доживяват до пенсия, а жените ще имат само 3 години живот от 
пенсионирането си до смъртта. 
Засега амбицията на България е да стигне до пенсионна възраст 65 години и за мъжете, и за жените. 
“Средните показатели са за статистиката, а работоспособността е индивидуална, особено в напреднала възраст. Един 
човек може да работи по 8 часа пет дни в седмицата и да го прави до 80-годишна възраст, а друг може да работи по 4 
часа дневно и на 60 г. вече да не е работоспособен. Заради това всъщност възрастта, в която да се пенсионира 
конкретният човек, зависи главно от неговото лично решение и това на работодателя му”, обясни Адемов. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Борим се за лидерство в информатиката и биохраните 
Стратегия чака одобрение от Министерския съвет през септември 
Европа ще ни дава рамо чрез новите Оперативни програми 
България има реален шанс да се превърне в европейски лидер в няколко сектора. Става въпрос за дейности, в които 
страната ни традиционно постига забележителни резултати. Именно към тях ще бъдат насочвани приоритетно и средства 
по новите Оперативни програми през периода 2014-2020 г. За целта от Еврокомисията са поискали от България да 
изготви специална "Иновационна стратегия за интелигентна специализация" (ИСИС), обясни Ангелина Тодорова, експерт 
по програмния процес. От Брюксел са заявили, че България, както и която и да било друга страна, не може да бъде добра 
във всички области. Затова трябва да си изберем няколко, в които сме наистина лидери, а от ЕК ще ни помогнат чрез ОП 
да станем още по-добри, разказва Тодорова. Според изготвената през последните 2 г. ИСИС България трябва да насочи 
своите усилия и да подобри работата в 4 основни сектора. Това са "Информатика и информационни и 
телекомуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии" (която включва и електромобилност, съхранение 
на енергия, роботика и софтуерни разработки за целта), "Здравословен живот и биотехнологии" и "Нови технологии в 
креативните и рекреативните индустрии" (включващи радио, телевизия, кино, музика, архитектура и дизайн, 
специализирано облекло и екипировка). 
Относно информационните технологии България е една от най-бързо развиващите се страни и това вече се знае. Има 
много български ИКТ компании, които работят предимно за чужбина и получават поръчки от фирми извън страната. 
Затова тази сфера трябва да бъде приоритетна и да продължи развитието си, обясни Тодорова. В същото време родният 
потенциал за здравословен живот и биотехнологии също е сериозен. От една страна, България разполага с много 
природни дадености като минералните извори, които трябва да се използват за балнео и лечебен туризъм. 
"Брюксел казва, че не можем да ползваме европейски средства, за да развиваме просто туризъм. Това трябва да бъде 
специализиран туризъм", обяснява експертът. И допълва, че паралелно доста наши предприятия развиват успешна 
дейност в сферата на биохраните и биокозметиката, които стават все по-търсени в световен мащаб. А чрез развитието на 
тази сфера родните фирми могат да намерят нови пазари и да увеличат износа. Същото е и при роботиката, 
електромобилността и съхраняването на енергия. През последните няколко години се видя, че България постига успехи в 
киното. Ето защо тази и сродните сфери също са били включени в ИСИС, обясни още Тодорова. 
Целта на стратегията е чрез европрограмите да се налеят средства за иновации именно в тези сфери, в които страната ни 
има по-сериозен потенциал. За да се постигне очакваният резултат и развитие на секторите, ще трябва да се насърчат 
новите разработки, научните изследвания и пряката връзка между родната наука и бизнеса. Затова ИСИС засяга не само 
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новата ОП "Иновации и конкурентоспособност", но и ОП "Наука и образование 2014-2020", обясни още Тодорова. В 
същото време тези две програми ще трябва да се изпълняват не само в крак с ИСИС, но и с Националната стратегия за 
малките и средните предприятия, обясни още експертът. Не на последно място секторите, които попадат в ИСИС, ще 
могат да кандидатстват с проекти и да получават финансиране по новите европрограми и на по-ранен етап. "Пари могат 
да се харчат предварително, но после Брюксел може да не ни ги одобри. Затова всичко трябва да става много 
внимателно", каза Ангелина Тодорова. ИСИС чака да бъде одобрена от Министерския съвет през септември, за което не 
се изисква съгласието на Брюксел, допълни тя. 
Половината спечелени проекти са в Югозапада 
Най-големите български градове и околностите около тях са получили основната част от средствата по ОП 
"Конкурентоспособност" (ОПК) 2007-2013. Това обясни Владислав Тоцев, експерт "Законодателство, вътрешна сигурност 
и контрол" в управляващия орган на програмата. От всичките 2119 сключени договори с бенефициенти на ОПК, 49% се 
падат на Югозападна България, където попада София. На второ място се нарежда Южен централен район, но там вече са 
били сключени 16% от договорите. По 11 на сто от европарите пък са отишли в Североизточен и Югоизточен район, или 
иначе казано, във и около Бургас, Варна и Добрич. 9 на сто от сключените договори по ОПК са с фирми от Северен 
централен район, а едва 4% от парите са отишли в компании от най-слабо развития регион - Северозападна България, 
стана ясно от думите на Тоцев. Според него причина за толкова съществените разлики в отделните части на страната е в 
абсолютно неравномерното развитие на бизнеса, допълва той. 
 
√ Повече пари от ЕС за отличниците 
Бизнесът взима 1,212 млрд. евро от Европа до 2020 г. 
Бизнесът може да получи повече пари от ЕС, ако изпълнението на проектите по новата Оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност" (ОПИК) стартира добре. Бюджетът на програмата може да се увеличи през 2017 г. Това стана 
ясно от думите на Ангелина Тодорова, експерт по програмния процес. Според правилата на ЕК за програмния период 
2014-2020 г. още в началото от всяка програма ще бъдат заделени 6% от предвидената сума от Европа като резерв. Така 
реално в началото програмите ще разполагат с 94% от предвидените по тях средства. По средата на изпълнението им 
през 2017 г. ЕК ще направи цялостна проверка как се изпълняват проектите, които са спечелили финансиране. Ако всичко 
отговаря на критериите, резервът от 6% ще бъде освободен. Ако оценката обаче не е задоволителна, някои от 
програмите могат да загубят безвъзвратно тези заделени в началото средства. В същото време изгубени от една 
програма пари могат да бъдат пренасочени към друга, обясни Тодорова. Така "отличниците" ще бъдат стимулирани да 
работят още по-добре, а другите ще бъдат санкционирани. Според Тодорова ОПИК има шанс да получи допълнително 
финансиране, ако някоя от другите програми за България не покрие изискванията през 2017 г. Заложеният в новата ОПИК 
бюджет е 1,212 млрд. евро (завишение с над 100 млн. евро спрямо ОПК), които ще дойдат от Европа, а с националното 
съфинансиране средствата по програмата стават 1,46 млрд. евро. Ако тя се справя добре, а някоя друга не, това означава, 
че парите за иновации и конкурентоспособност може да се увеличат. 
Сериозни разлики ще има между новата ОПИК и старата ОП "Конкурентоспособност". Например през периода 2014-2020 
г. няма да може да се финансират просто проекти за подмяна на машини в дадена фирма. За да получи проектът й 
финансиране, ще трябва да се докаже, че новите машини ще доведат до по-голяма добавена стойност на продукцията й, 
повече износ, намаляване на вредни емисии, отваряне на повече работни места или друг положителен ефект, стана ясно 
от думите на Тодорова. Друга новост е, че по програмата няма да има отделни схеми за финансиране на проекти на 
държавни или общински институции, а те ще трябва да се борят наравно с частните фирми. Според Тодорова добър 
вариант би бил например компания или няколко такива да направят общ проект с някоя институция или браншова 
организация. Ако проектът им докаже, че това ще повиши например експорта на някой сектор в икономиката, 
обединението ще може да разчита на финансиране по ОПИК. В новата програма ще бъде обърнато и повече внимание 
на връзката между бизнеса и науката, които също ще могат да кандидатстват с общи проекти. Паралелно няколко фирми 
могат да се обединят и да се опитат да спечелят финансиране за изграждане на обща инсталация за третиране на 
отпадъци, даде пример Тодорова. Предвижда се по ОПИК да се отпускат и ваучери за осъществяване на по-малки 
проекти, които по старата програма не получаваха пари, защото не успяваха да прескочат долната граница за отпускане 
на средства по дадена схема. През август се чакат коментари от Брюксел на внесената там ОПИК, каза Тодорова. Ако 
забележки няма или те не са големи, през есента можем да получим одобрение на програмата. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Банковата криза предизвика бягство към евро 
Тенденцията беше за кратко, казват представители на сектора 
Финансовите сътресения през юни, които засегнаха третата и четвъртата най-големи банки в България – Корпоративна 
търговска банка (КТБ) и Първа инвестиционна банка (ПИБ), са накарали част от хората и бизнеса да превалутират своите 
спестявания от левове в чужда валута, основно в евро. "Бягството" може да се види ясно от паричната статистика на БНБ 
за юни, но според представители на банковите среди причината е единствено моментният уплах на хората, който вече е 
преминал. 
Какво паказват числата 
Данните на централната банка показват, че при квазипарите (разликата между широките пари М3 и тесните М1, които 
обхващат основно депозитите) левовите наличности са намалели с 1.4 млрд. лв. през юни, а тези в чужда валута – с 
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левовата равностойност на 310 млн. В същото време обаче по разплащателните сметки на банките (които влизат в М1) е 
постъпила европейска валута с левова равностойност 503 млн. лв. и 342 млн. в левове. 
Тълкуването на тези числа е, че когато вложителите са разваляли депозитите си и са превеждали парите си по 
разплащателни сметки в други банки, голяма част от тях са предпочели да ги превалутират в евро. Тъй като кризата се 
случваше в самия край на юни, това обяснява ръста по разплащатените сметки, като вероятно след това голяма част от 
тях отново ще се превърнат в депозити и статистиката за юли вероятно ще отчете ръст на евровите депозити над средния 
за последните 12 месеца, както и над ръста на левовите депозити. По принцип евроизацията показва спад на доверие в 
местната валута. Същевременно обаче, докато това се случва в рамките на банките и няма тегления в евро, това не 
оказва сериозен натиск върху валутните резерви и не се отразява на стабилността на борда. 
Банкери: Левът е предпочитан заради лихвата 
Засега не може да се смята, че изборът на хората и занапред ще остане върху еврото. От банковите среди коментираха за 
"Капитал", че превалутирането на депозити от левове в евро, наблюдавано в пиковите дни през юни около събитията с 
КТБ и ПИБ, е било по-скоро слабо. Имало е "известно мърдане" към евро, но не е било масово. По принцип валутата по 
сметките на компаниите и фирмите зависи от структурата на самия бизнес, контрагентите и валутата, с която се 
разплащат тези дружества. 
Според банкерите при домакинствата през пиковите дни се е наблюдавало по-скоро теглене на средства и съхранението 
им в сейфове, както и раздробяване на влоговете на по-малки суми с цел "влизане" в границите на гаранцията по закон 
от 196 000 лв. Те са на мнение, че към момента не би могло да се каже, че се има превалутиране на депозити и сметки, 
като се наблюдава успокоение сред вложителите. 
Левът ще остане предпочитаната валута за депозиране и заради по-високата лихва, която получават депозантите. 
Статистиката на БНБ показва, че през юни средната лихва по депозитите за домакинствата в левове е била 3.36%, а в евро 
– 2.89%. При депозитите на бизнеса обаче тенденцията е друга – лихва от 1.99% за еврови влогове и 1.67% за левове. 
 
√ КЗК обвини ЕРП в злоупотреба 
Антимонополната комисия предяви твърдения, че ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про" пречат на свободния пазар на ток 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения на дружества от групите на ЕВН, "Енерго-про" и ЧЕЗ за 
злоупотреба с господстващо положение. Според антимонополното ведомство компаниите възпрепятстват 
преминаването на клиенти от регулирания към свободния пазар на електроенергия, което е нарушение на Закона за 
защита на конкуренцията. Освен това според предварителна оценка на комисията това може значително да засегне 
търговията между държавите членки, което противоречи на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). 
Дружествата имат 60 дни, за да представят възражения по предявените твърдения. И от трите компании отхвърлиха 
обвиненията и казаха, че спазват българското и европейското законодателство. 
Нарушенията 
С три отделни определения от 23 юли КЗК е отправила твърдения за нарушения на общо девет дружества - съответно 
електроразпределителното, електроснабдителното и дружеството, което търгува с електроенергия по свободно 
договорени цени във всяка от групите. Според комисията всяка от групите злоупотребява с господстващото си 
положение, като прилага обща стратегия на пазара на доставка на електрическа енергия до крайни небитови клиенти, 
присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение на съответното ЕРП. Съмненията са, 
че вътре в групата се обменя съществена информация за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към 
доставка по свободно договорени цени, и се възпрепятства смяната на крайния снабдител с доставчик по свободно 
договорени цени. С това се дискриминират независимите търговци извън групата и се ограничава търговията с 
електрическа енергия. 
Производството в КЗК е образувано още през пролетта на миналата година след самосезиране на комисията по сигнали 
от фирми. Впоследствие към процедурата е присъединена и жалба от "Енерджи МТ" - търговец на електроенергия и 
съответно пряк конкурент на трите енергодружества, които са участници на този пазар. Компанията се е оплакала, че се 
натъква на пречки от тях, когато иска да присъедини нови клиенти като свободен търговец. Става дума за това, че й е бил 
ограничен достъпът до информация за клиенти – колко ток потребяват, в кои часове на денонощието и т.н., което според 
КЗК е в нарушение на Закона за енергетиката. Така например ЧЕЗ изобщо не предвижда опция за предоставяне на тази 
информация, а другите две енергодружества събират такси за нея, уточниха от комисията. В същото време информацията 
се обменя вътре в отделните групи, което им дава конкурентно предимство. 
Реакцията 
И трите компании отхвърлиха твърденията пред медиите, като уточниха, че все още не са получили определенията и ще 
излязат с аргументирано становище, след като се запознаят с тях. "Спазваме действащото законодателство и не 
прилагаме никакви практики, които възпрепятстват или застрашават конкуренцията", казаха от ЧЕЗ и добавиха, че винаги 
са работили изцяло в съответствие с българските и европейските норми. От ЕВН посочиха, че стратегията им се базира на 
прозрачни и добре установени бизнес модели, които са съобразени със закона. "По тази причина не можем да се 
съгласим с предявените обвинения и смятаме, че в процедурата, която следва, ще докажем това", казаха оттам. От 
"Енерго-про" също отхвърлиха обвиненията. "Категорично не приемаме твърденията на КЗК за извършено нарушение, 
представляващо злоупотреба с господстващо положение, в работата си по разпределение и снабдяване с електрическа 
енергия както на регулиран пазар, така и на пазара по свободно договорени цени", казаха от дружеството. 
Оттук нататък процедурата е такава, че компаниите имат 60 дни, за да представят писмени възражения, да поискат да 
бъдат изслушани от КЗК и да получат достъп до материалите по производството, уточниха от комисията. 
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Минималното изискуемо време за това е 30 дни. Няма нормативно определен краен срок за произнасяне от КЗК. В 
случай че твърденията се докажат, максималната санкция, която могат да понесат дружествата, е 10% от оборота им за 
миналата година. 
Странични (д)ефекти 
ЕРП попаднаха под прицела на КЗК и по друг повод, който няма нищо общо с енергийния пазар - отношенията им с 
кабелните оператори. Според Закона за електронните съобщения в градовете и селата с под 10 хил. души население 
доставчиците на интернет и телевизия имат право да не прокарват кабелите си под земята, а да ползват за целта 
стълбовете на електроразпределителните дружества. Никъде в нормативната или поднормативната база обаче не е 
уточнено как енергийните фирми трябва да определят тарифите за това. Секторните - съобщителен и енергиен - 
регулатори също нямат власт върху въпросното ценообразуване. Още през 2012 г. кабелните оператори обвините ЕРП, че 
вдигат тарифите си към тях неоснователно и прекалено много. През май тази година КЗК предяви на "ЧЕЗ разпределение 
България", "ЕВН България електроразпределение" и "Енерго-про мрежи" твърдения за извършено нарушение в тази 
посока. Според комисията има основания да се смята, че дружествата злоупотребяват с господстващо положение, като 
определят и налагат необосновано високи цени за достъп до стълбовата електроразпределителна мрежа ниско 
напрежение, а това предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията. Компаниите от своя страна са категорични, че 
злоупотреба няма. 
 
Вестник Сега  
 
√ Бавенето на закона за отпадъците може да вдигне такса смет 
Размерът на таксата за битови отпадъци може да бъде увеличен навсякъде в страната, за да се погасят санкции за 
неизпълнение. Те трябва да бъдат наложени на всички общини в България, ако не бъде удължен срокът за изграждане 
на общински площадки за събиране на отпадъци от домакинствата. Това каза пред в. "Сега" председателят на 
парламентарната комисията по околната среда и водите Добрин Данев. Площадките трябваше да заработят най-късно от 
13 юли тази година. Нито една община не спази срока. 
След серия от протести на рециклиращите дружества, които блокираха на няколко пъти граничния пункт "Капитан 
Андреево", в парламента бе внесен проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Той 
предвижда удължаване на срока, в който старо желязо, пластмаса, хартия и други могат да бъдат продавани от 
физически лица срещу заплащане на всички площадки за вторични суровини до края на 2015 година, както и удължаване 
на срока за изграждане на общинските площадки за събиране на отпадъци от домакинствата. 
Законопроектът бе приет на първо четене от комисията по околна среда на 16 юли, но не стигна до пленарна зала. 
Добрин Данев изказа пред "Сега" опасения, че промените няма да могат да бъдат приети от това Народно събрание. По 
действащия закон общините ще трябва да бъдат санкционирани, защото не спазват правилата. Тези санкции ще 
рефлектират върху гражданите, които в момента не могат да продават вторични суровини, а освен това ще трябва да 
плащат по-висока такса битови отпадъци. 
 
investor.bg  
 
√ Китай става най-големият пазар на бизнес пътувания в света до 2016 г.? 
Азиатско-тихоокеанският регион е най-големият регионален пазар на бизнес пътуванията, показва проучване на 
GBTA 
Китай е напът да измести САЩ от позицията най-голям пазар на бизнес пътувания в света. Очаква се това да се случи до 
2016 г., като процесът ще бъде подпомогнат от ускоряването на растежа на износа и забавянето на инфлацията, пише 
Bloomberg. 
Глобалните разходи за бизнес пътувания ще се увеличат с 6,9% тази година до 1,18 млрд. долара, сочи доклад, 
публикуван от Международната асоциация за бизнес туризъм (GBTA). Растежът ще се ускори с около 8,6% през 
следващата година, а между 2016 и 2018 г. ще се забави, сочи прогнозата на GBTA. 
В Китай увеличаването на темпа на износа от средата на 2013 г., потребителските цени, които остават под заложените от 
правителството цели, и номиналният ръст на заплатите  допринасят за разширяването на пазара. 
Тази ситуация контрастира със случващото се в САЩ, където икономическият растеж остава нисък, а същото важи и за 
заетостта и заплатите, посочват от GBTA. 
Разходите за бизнес туризъм в Русия може да спаднат с повече от 5 на сто тази година на фона на опасенията за 
безопасността и заради международните санкции, наложени на страната във връзка с кризата в Украйна, посочват от 
GBTA. 
От 1998 г., когато асоциацията стартира своето проучване, САЩ са най-големият пазар на бизнес пътувания в света, 
въпреки че не се радват на най-бърз растеж. Разходите в Китай се увеличават средно с 16% на година от 2000 г. насам и 
достигнаха 225 млрд. долара през 2013 г. Тези в САЩ пък се увеличават с 1,1% годишно до 274 млрд. долара. 
През миналата година американските бизнес туристи са похарчили 1,20 долара за всеки долар, похарчен от китайците, 
което е доста по-малко от сумата от 7,70 долара през 2000 г., коментират от GBTA, която анализира разходите за туризъм 
в 75 държави в рамките на проучването си. 
Прогнозите имат последици в различни области като строителството на хотели и покупките на самолетни билети. Ако те 
се сбъднат, това ще означава допълнителен натиск върху вече претовареното въздушно пространство на Китай, където 
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около 25% от полетите закъсняват, а само 20 на сто от въздушното пространство се ползват за гражданско 
въздухоплаване. 
В Азиатско-тихоокеанския регион са отворени двойно повече хотелски стаи, отколкото в Европа, Близкия изток и Африка, 
и около 30% повече от тези в САЩ, разкрива Матю Фрай, старши вицепрезидент на Starwood Hotels and Resorts 
Worldwide. Много развиващи се пазари имат по няколко световно известни хотела и докато икономиките им растат, 
търсенето на места за настаняване, отговарящо на международните стандарти, ще се увеличава, посочва експертът. 
Азиатско-тихоокеанският регион е най-големият регионален пазар на бизнес пътуванията, следван от Западна Европа и 
САЩ, показва проучването на GBTA. Тези три региона представляват 89% от пазара, или 984 млрд. долара от всичките 1,1 
трлн. долара, на колкото възлизат разходите за бизнес пътувания през изминалата година. 
До 2018 г. Азиатско-тихоокеанският регион ще има пазарен дял от 5%, докато Западна Европа и САЩ се очаква да загубят 
съответно 2% и 3%. 
 
Вестник Преса 
 
√ НОИ спести 20,1 млн. лв. от майки и безработни 
Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на консолидирания бюджет на ДОО към юни 2014 г.  
С 20,1 млн. лв. по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите шест 
месеца на годината. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на консолидирания бюджет на ДОО 
към юни 2014 г. Общите харчове за периода са 4,582 млрд. лв., което прави икономия от 0,4% спрямо предварителните 
разчети. 
С 8,8 млн. лв., или 6,6%, по- малко от заложеното са изхарчени за обезщетения за бременност и раждане - 123,8 млн. лв. 
Икономия от 19,1 млн. лв., или 23,6%, спрямо плана има при сумите, плащани за отглеждане на дете и осиновяване на 
малчуган от 2 до 5 години. За обезщетения за безработица са изплатени 179,7 млн. лв., или 2,6 млн. лв. (1,4%) по-малко 
от плана. 
Отчетено е неизпълнение по отношение на приходите - от 1,2% (25 млн. лв.) спрямо предвиденото до юни 2014 г. За 
периода са постъпили общо 2,120 млрд. лв. 
 
√ Намаляват се европарите за София и региона 
Финансовата помощ ще е 25%, сега стига до 70% 
Европейските субсидии за фирмите от София и региона ще бъдат сериозно орязани през следващия програмен период. 
Това съобщи консултантът на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ Ана Тодорова. В момента размерът на 
безвъзмездното финансиране стига до 70%. В периода от 2014 до 2020 г. обаче той ще бъде намален на 25%. Така ако 
проектът е за 1 млн. лв., фирмата ще получи само 250 хил. лв. помощ. 
Промяната е заради новите насоки за регионална политика на ЕК. Те предвиждат райони с по-висок БВП на човек от 
населението да получават по-малка подкрепа. Югозападният регион има БВП, който е 74% от средния за ЕС. Докато в 
Северозападна България той е 25%. Затова там предприятията ще получат по-големи субсидии. 
Проблемът е, че заради София ще пострадат градове като Благоевград, Сандански и други, които попадат в същата 
териториална единица, но са далеч по-бедни, коментира Тодорова. Столицата трябваше да бъде извадена от региона, но 
това не бе направено пред ЕК, допълни тя. 
Средствата по новата програма, която ще се казва „Иновации и конкурентоспособност“, са 1,416 млрд. евро, което е със 
100 млн. евро повече. 38% от бюджета са предвидени за растеж на предприятията. Парите за машини и оборудване 
обаче ще се дават по нови правила. Това ще става само ако те увеличават експорта и приходите. Големите проекти са 
„София тех парк“ и сръбско-българската газова връзка. И двата са на стойност малко под 50 млн. евро. Изискването на ЕС 
е да се ползва по-малко хартия, да се съкратят сроковете на плащанията и да се търсят схеми за облекчаване 
Отчитат проекти за 1,545 млрд. лева 
Проектите за нови машини, оборудване, иновативни продукти и технологична модернизация, които са изпълнени или са 
в изпълнение по програма „Конкурентоспособност“, са 2600 на стойност 790 млн. евро, или 1,545 млрд. лв. От тях 520 са 
в София. За сравнение във Враца и Монтана делът им е едва 1-2%, а в Русе и Силистра - 4-5%. Причината е, че 
концентрацията на фирми в столицата е най-голяма. По-лесен е и достъпът до финансиране. 
В по-малките населени места оборотите и възможностите са ограничени. Процентът във Варна и Бургас е нисък (7-8%) по 
други причини. Там интересът е основно към туризма, а този сектор не се финансира от ОП „Конкурентоспособност“. 
Новата програма вече е изпратена в ЕК. Следващото правителство едва ли ще може да прави големи промени, тъй като 
параметрите са зададени на европейско ниво. 
Обмисля се финансирането на някои малки проекти да става с ваучери или по лизингови схеми. Лизингът ще е подходящ 
за София, където фирмите ще може да направят авансовото си плащане с безвъзмездната помощ, а после сами ще 
погасяват вноските си. 


