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Вестник 24 часа 
 
√Орешарски: Заварихме енергетиката в колапс 
"Доста се коментира в последните дни по отношение на енергетиката. В нашия мандат специално внимание отделихме 
на енергетиката – система, която заварихме в колапс в средата на миналата година", написа във фейсбук бившият 
премиер Пламен Орешарски. 
"Нашите усилия бяха насочени към разкриване на вътрешните резерви в системата, вместо към увеличение на крайните 
цени и финансиране на неефективните звена и структури от потребителите", пише още той. 
"Освободихме износа от високите преносни такси. Извършихме и част от структурните мерки за подготовка за 
предстоящата либерализация - отделяне на Независимия преносен оператор в съответствие с изискванията на 
европейската политика. Стартира пазарът на балансираща енергия. Лицензирана е енергийна борса, което е 
предпоставка за по-висока конкурентоспособност на пазара и по-голяма степен на прозрачност и ценова справедливост. 
Въпреки това в сектора предстои още много работа", смята Пламен Орешарски. 
 
√Куюмджиев: Поскъпването на тока е неизбежно 
„В някакъв смисъл поскъпването на тока е неизбежно”. Това каза пред "Нова телевизия" Явор Куюмджиев – енергиен 
експерт и бивш зам.-председател на парламентарната комисия по енергетика. 
Той обясни, че не вижда смисъл в смените, които служебното правителство прави в последните дни. Последният пример 
бе за смяната на шефа на борда на БЕХ. 
„Искрено се съмнявам, че те ще предприемат мерките, които са необходими, а те са да се справят с двата основни 
проблема на българската енергетика - големите разходи, които отиват за вятърни и слънчеви централи – 30% от 
разхидите само за 5% от тока и големите разходи за т.нар. „америкенски ТЕЦ-ове”, където цената на изкупуване на 
електроенергия, е два и половина пъти по-висока от пазарната, като се изкупуват задължително всичката произведена 
енергия. Ако те не се справят с тези два проблема, цената на тока ще се вдигне”, категоричен бе Куюмджиев. 
Той отказа да прогнозира с колко точно може да поскъпне електроенергията. По думите му обаче не е невъзможно 
цената на тока да се вдигне с 20 на сто. 
 
 
Вестник Дневник 
 
√Директорът на европейската програма за бизнеса напуска поста 
Ръководителят на програма Оперативна програма "Конкурентоспособност" Ели Милушева напуска поста, към което е 
била приканена. Ръководството на програмата за бизнеса ще бъде поета от зам.-министър Ирена Младенова, съобщава 
"Капитал daily".  
От Министерството на икономиката не коментират ситуацията, но с нея казва, че е запозната Илияна Цанова, служебен 
министър на еврофондовете. Тя посочва пред изданието, че решението е на самото министерство, но мотивите за него са 
професионални. Според нея, има доста сигнали "от бенефициенти и партньори", че програмата не работи както трябва и 
има сериозни проблеми. 
"Не става дума за политическа чистка, а за чисто професионални решения, свързани с проблемите в тези програми и 
невъзможността те да бъдат разрешени", каза Цанова. 
Преди Милушева постът напусна и Спиридон Александров, който управляваше в последната над половин година 
"Околна среда". Той също е напуснал по собствено желание, след като и общини, и строители са изразили недоволството 
си, а на негово място идва Яна Георгиева. 
Милушева преди два месеца спря процедура за 100 млн. лв, за технологична модернизация на малки и средни 
предприятия. Мотивите й бяха огромен брой жалби, съмнения за манипулиране и дори корупция в оценителната 
комисия. След спирането на процедурата, спечелили фирми и оценителната комисия обвиниха самата Милушева в 
непрофесионализъм и конфликт на интереси. 
 
 
√В Агенцията по аквакултури назначават срещу членство в ДПС, твърди служител 
За да бъдеш назначен в Изпълнителната агенция по аквакултури (ИАРА), трябва да си член на ДПС. Това обяви в ефира на 
"Нова телевизия" Евгений Щерев, бивш служител на Агенцията, който сам е бил принуден, за да получи длъжността да 
стане член на тази партия. 
"Когато дойде демокрацията ни накараха да подпишем декларации, че ще бъдем безпристрастни политически. Но в 
последните години това не е така. За да бъдеш назначен трябва да си член на ДПС", заяви Щерев. 
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Тази практика е била въведена от Сакаджиев, когато през август миналата година оглавява агенцията. 
Бившият служител разказа още, че изпълнителният директор Майдън Сакаджиев сам е казал пред него, че хората на 
ГЕРБ трябва да бъдат изчистени от Агенцията. "Аз бях назначен по времето на ГЕРБ, но не и с техните протекции", посочи 
Щерев. 
Само от централата на Агенцията през юни тази година са уволнени над 40 души. А на мястото на уволнените служители 
били назначени нови кадри. 
По думите на Щерев това е станало по член 106 от Закона за държавния служител – съкращаване на длъжността. "За една 
седмица уволниха 30-40 души. Към мен не е имало предупреждения. Просто се подбират хора, които ще изпълняват 
изискванията на изпълнителния директор", посочва Щерев. 
Недоумение у служителите буди назначението на личния шофьор на един от директорите на длъжност "експерт", 
разказва още той. 
Опитите на телевизията да се свърже с ръководството на агенцията по тези въпроси са били неуспешни. 
Със заповед на земеделския министър от кабинета "Орешарски" Димитър Греков Сакаджиев зае поста на 2 август 2013 г. 
 
√ДКЕВР установи, че зелени централи продават ток нелегално 
Големи вятърни и слънчеви паркове са продавали масово ток на по-високи преференциални цени, преди да имат 
разрешение за експлоатация. Това показват предварителните резултати от междинен доклад на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), публикувани днес, съобщи "Труд". 
Пред изданието оОт ведомството обясниха, че не могат да дадат информация за това кои са централите, кога са ставали 
нарушенията и какви са санкциите, защото констатациите не са окончателни. 
От асоциациите на производителите на зелен ток настояват за такива проверки от 2011 г., когато имаше бум на тези 
производители на ток. През 2012 г. министерството на икономиката назначи инспекция, но резултати от нея така и не 
бяха обявени. 
Енергийният регулатор е открил нарушения и при субсидираните от Европейския съюз екоцентрали. Те са сключвали 
договор с доставчиците на ток ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго про" на по-високи цени и така са вземали двойна субсидия - от ЕС и от 
българската държава. 
В допълнение регулаторът установил, че дружества се водели присъединени към мрежата, а са започнали да издават 
фактури от 4 до 6 месеца по-късно. По този начин са успели да се възползват от по-високите цени на тока, тъй като те 
зависят от момента на присъединяване. 
Най-тежкото, но и най-рядко нарушение, открито от ДКЕВР, е, че част от зелените централи въобще не са имали договор 
за достъп, но въпреки това са продавали ток по високи цени. 
 
 
Вестник Капитал 
 
√Как се получават пари от банки с отнет лиценз 
Как става изплащането на влогове в банки с отнет лиценз? Обществената дискусия около Корпоративна търговска банка 
поставя множеството въпроси за процедурата, компетентните органи, правата на вложителите. Банката продължава да е 
под специален надзор и все още няма яснота кога и как ще бъдат компенсирани вложителите, но ето какво казва 
настоящото законодателство по въпроса. 
Нормативната рамка, която урежда процедурата, се съдържа най-вече в Закона за гарантиране на влоговете в банките 
(ЗГВБ) и Наредба № 23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания 
размер. Разпоредбите се отнасят за всички банки с разрешение да приемат влогове в България. 
Основен орган в процедурата е Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Неговата главна функция е да 
защитава интересите на вложителите и да гарантира банковата стабилност. За да постигне това, фондът трябва да 
разполага със значителен финансов ресурс. Този ресурс се набира основно от вноски, които всяка банка с лицензия от 
БНБ изплаща. Натрупващите се средства могат да се инвестират в различни финансови инструменти, като ограниченията 
са това да са ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, краткосрочни депозити в търговски банки и 
депозити в БНБ. 
Към края на 2013 г. парите на фонда са малко над 1.8 млрд. лв. По последни данни на БНБ депозитите на домакинствата 
са общо 38.6 млрд. лв., а на нефинансовите предприятия малко над 15 млрд. лв. Разбира се, тук се включват и много 
влогове над гарантирания размер. Но какво става, ако средствата на фонда не стигат да покрият гарантираните влогове в 
банка с отнет лиценз? Дори да има недостиг на средства, задължението за изплащане на всички гарантирани влогове 
остава и Фондът има няколко варианта да осигури необходимите средства. Управителният съвет може да задължи 
банките да преведат авансово годишни премийни вноски, да увеличи размера на годишната премийна вноска или да 
използва заем. Заеми могат да бъдат вземани от български и чуждестранни банки, както и от други лица, но и от 
държавния бюджет с решение на Народното събрание. При ползване на заем ФГВБ може да обезпечи задължението си с 
държавна гаранция или със собствени активи, включително и с бъдещи вземания от годишни премийни вноски. 
Според закона гарантирани са влоговете в лева и в чужда валута. Под "влог" се разбира парични средства по банкова 
сметка, независимо от нейния вид, открита на името на едно или повече физически или юридически лица, както и 
кредитни салда, произтичащи от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, които банката е длъжна 
да плати обратно на вложителя. Т.е. тук не става въпрос само за депозити, както повечето хора мислят – гарантирани до 
определен размер са паричните средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на физическо лице или 
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нефинансова институция. Тук има една особеност – ако вложител самостоятелно е договорил привилегирован режим за 
негов влог, средствата по него не са гарантирани. Не са гарантирани още влоговете на финансови институции и на местни 
и централни власти, както и на акционери в банката с над 5% участие, на членове на управителните и контролните органи 
и одиторите на банката и на техните близки роднини. 
Гарантира се пълно изплащане на сумите до 196 000 лв. по влогове на едно лице в една банка, независимо от броя и 
размера им. Т.е. ако лицето има пет влога от по 100 000 лв. в една банка, фондът ще изплати сума в максимален размер 
от 196 000 лв. общо за всички влогове. Ако има пет влога от по 150 000 лв. в пет различни банки и лицензията на всички 
тях бъде отнета, вложителят трябва да получи пълните суми и по петте влога. За горницата над гарантирания размер 
вложителите се удовлетворяват от имуществото на банката според действащото законодателство, т.е. в производство по 
несъстоятелност, в което всеки вложител трябва да защити интересите си и да очаква евентуални постъпления от 
разпродаването на активите на банката. 
При съвместен влог частта на всяко лице се взема предвид за установяване на общия размер на влоговете му в банката. 
Ако пет лица са вложители с равно участие по съвместен влог от 500 000 лв., всяко от тях ще получи 100 000 лв. (освен ако 
извън съвместния влог няма и други в същата банка). При договор за влог в полза на трето лице право да получи 
плащане от фонда има лицето, в чиято полза е направен влогът (бенефициентът), освен ако договорът не предвижда 
друго. При повече от един бенефициент се прилагат правилата за съвместния влог. Ако вложителят има задължения към 
банката, от тях се приспада определената гаранция. 
Важно е да се отбележи, че в посочения максимален размер се включват и начислените лихви към датата на решението 
на Българската народна банка, с което е отнета лицензията за банкова дейност. Т.е. ако едно лице има влог от 196 000 
лв., по който е натрупана лихва от 6000 лв., например, то ще получи 196 000 лв., а не 202 000 лв. Ако има влог от 40 000 
лв. и дължима лихва от 10 000 лв., ще получи 50 000 лв. Влоговете в чуждестранна валута участват с левовата си 
равностойност, определена по курса на БНБ към началния ден на изплащане на гаранцията. 
В срок до 3 работни дни от датата на решението на БНБ, с което се отнема лицензията на търговска банка, назначеният 
квестор, ликвидатор или синдик е длъжен да представи на управителния съвет на ФГВБ информация за влоговете в 
банката. 
 
Вестник Преса 
 
√НАП постави под специално наблюдение 3600 фирми в София 
Сред наблюдаваните са търговци на хранителни и промишлени стоки, заведения и ресторанти, медицински 
практики, фризьори и козметици, паркинги 
3600 фирми в София са получили писма от НАП, че фискалните им устройства и дейността им са поставени под 
наблюдение заради значително по-нисък от обичайния оборот, съобщиха от Националната агенция за приходите. 
Сред наблюдаваните са търговци на хранителни и промишлени стоки, заведения и ресторанти, медицински практики, 
фризьори и козметици, паркинги. Данъчните предупреждават, че ако ниските обороти продължават и няма 
икономически и пазарни причини за това, търговците ще бъдат проверени, включително с тайно посещение на 
инспектори и покупка на стока или услуга, за да установят дали за всяка продажба се издава касова бележка. 
При селекцията на рискови фирми от НАП използват данни не само за оборотите, но и такива за дълги периоди без 
продажби и концентрирането им в края на деня или месеца. Инспекторите съпоставят и приходите на обекта с 
числеността на персонала, като в някои случаи откриват парадоксални ситуации като например заведение в центъра на 
София с над 70 места за сядане, персонал от 5 души и среднодневен оборот от 60 лв. за последните 5 месеца. 
"Писмата са първата и то партньорска стъпка. Очакваме търговците, които не са отчитали оборота си, да започнат да го 
правят, знаейки, че са наблюдавани. Само ако няма промяна в поведението им, действаме с проверки и налагане на 
санкции ", коментира по повод наблюдаваните фирми директорът на "Контрол" в НАП Васил Панов. 
От НАП напомнят, че софтуерът за дистанционна връзка на всеки касов апарат в страната със сървърите на НАП следи 
издаването на над 400 милиона касови бележки всеки месец. Системата позволява автоматично да се селектират онези 
обекти, в които оборотът значително се различава от средния за съответния район или бранш. Към момента активните 
касови апарати в България са близо 400 000.  
 
 
√254 млн. лв. ръст на приходите отчита НАП-София 
Над 2.8 млрд. лв. данъци и осигуровки събра столичната НАП до края на месец юли. Внесените в бюджета приходи са с 
254 млн. лева повече спрямо същия период на м.г. Постигнат е ръст от 10%, съобщиха от НАП. Само от данъци в хазната 
са постъпили 1.8 млрд. лева, което е с 209 млн. лева над сумата от м.г. С повече от 94 млн. лева са нараснали приходите 
от данъка върху доходите на физическите лица. В бюджета са внесени общо 427 млн. лева подоходен данък. 
Събраният до края на юли данък върху добавената стойност възлиза на 955 млн. лева. Постигнат е ръст от почти 10 % 
спрямо 2013 г. В държавната хазна са внесени 85 млн. лева повече от ДДС. Отчетени са и най-ниските нива на т. нар. 
"задържан" ДДС за последните 7 години. Само в сравнение със същия период на м.г. намалението му е с близо 59 млн. 
лв. 
Постъпленията от корпоративни данъци са 364 млн. лева, като увеличението спрямо м.г. е с 28.6 млн. лв. При 
осигурителните вноски е налице ръст от 14.5 % спрямо събраното до края на юли 2013 г. Внесени са общо почти 999 млн. 
лева социални и здравни осигуровки или със 126 млн. лв. повече. Очакванията са в края на годината приходите за НОИ, 
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НЗОК и ДЗПО, събрани от НАП София да достигнат 1.740 млрд. лева, което е 101.4% от годишния план. 35% от всички 
приходи, събрани от НАП до края на юли /над 8.1 млрд. лева/ са формирани от столичната дирекция.  
 
Вестник Монитор 
 
√Държим 6,1 млрд. лв. във фондовете за втора пенсия 
Българите, родени след 31 декември 1959 г., държат във фондовете за втора пенсия общо 6,1 млрд. лв., показват 
последните данни на Комисията за финансов надзор. Това е сумата, натрупана по сметките на клиентите на 
универсалните пенсионни фондове и макар че те не могат да разполагат с парите преди пенсионирането си, те са тяхна 
собственост. В този тип фондове се осигуряват 3,368 млн. българи, което е с 39 хил. повече от края на миналата година.  
В сравнение с края на 2013 г. с 642 млн. лв. е набъбнала сумата по партидите на всички осигурени за втора пенсия Малко 
над 432 млн. лв. от това увеличение се дължи на преведените от държавата на фондове осигурителни вноски, удържани 
за втора пенсия.  
Данните на Комисията за финансов надзор показват още, че средно на един клиент на пенсионен фонд се падат 1813 лв., 
натрупани към 30 юни. В края на миналата година средната сума по партидите е била 1641 лв.  
Пенсионните фондове обаче не държат събираните пари в банка. Те ги влагат в различни инструменти – акции, 
облигации, банкови депозити с цел да постигнат доходност и да увеличават поверените им за управление пари. Така към 
края на юни от всички 6,1 млрд. лв. на бъдещите пенсионери, 3,2 млрд. лв. са инвестирани зад граница - в ценни книжа, 
които се търгуват на чужди борси. Това е над 52 на сто от цялата сума, натрупана от началото на реформата през 2000 г. 
до сега.  
Другият вид задължителни пенсионни фондове са професионалните. Те обаче са задължителни само за хората, които 
работят при тежки и вредни за здравето условия. Броят на клиентите им към края на юни е 265 хил. души, което е 2900 
над осигурените в края на 2013-а.  
Общо те имат по индивидуалните си сметки 718,7 млн. лв. при 659,9 млн. лв. шест месеца по-рано. Увеличението е с 58,7 
млн. лв., като на преведените от държавата пари в тях се падат 43,2 млн. лв.  
Средната сума, натрупана за последните 14 г. по партидите на клиентите в универсалните фондове е доста по-голяма от 
тази в универсалните – 2878 лв. Това се дължи на по-високата вноска, която се прави за тези фондове. Към края на 
миналата година всеки осигурен в професионален фонд е имал средно по 2679 лв. И при професионалните фондове 
пенсионните компании прилагат сходен начин за инвестиране на набираните средства. От всички 718,7 млн. лв. в чужди 
ценни книжа са вложени 315,7 млн. лв. Това прави дял от 44 на сто.  
Компаниите с 24% ръст на печалбата 
Пенсионните компании, под чието управление са различните видове фондове у нас, отчитат 24% ръст на съвкупната си 
печалба за полугодието на тази година в сравнение със същия период на миналата година. Те завършват първите шест 
месеца на 2014-а на плюс с 27,599 млн. лв.  
Техните основни приходи са от таксите, които удържат от всяка вноска, която държавата им превежда. Както и от таксата, 
която събират върху реализирания доход от инвестирането на парите на бъдещите пенсионери. От клиентите на 
универсалните фондове са удържани за първите шест месеца 50,8 млн. лв., а от тези на професионалните – 5,6 млн. лв.  
 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Стив Ханке: БНБ сама трябва да оправи кашата с КТБ 
Корпоративна търговска банка (КТБ) може и да има достатъчно пари да изплати на хората гарантираните депозити до 100 
000 евро. Но първо трябва да се търси възможност тя да бъде ликвидирана, отколкото да се търсят варианти как тя да се 
оздрави. Това каза вчера пред БНР американският професор Стив Ханке, когото в България често определят като "бащата 
на валутния борд". 
Ханке не е убеден, че КТБ е системна банка - твърде голяма, за да бъде допуснато да фалира, защото в нея са парите на 
много държавни институции и това ще навреди сериозно на цялата икономика. "Нямам категорично мнение, защото още 
не разполагаме с окончателния доклад на одиторите. Ако имах одита пред себе си, щях да съм по-конкретен. Но по 
принцип смятам, че обявяването на фалит е подходяща мярка в случая с тази банка. Това означава, че ще го отнесат 
собствениците и онези, които са взели пари назаем от нея. Надявам се да има достатъчно останали активи, за да се плати 
на хората, които имат влогове в банката. Поне на онези с влогове до 100 000 евро. Повтарям, че не съм видял доклада на 
одиторите. Но мнението ми клони към това да се обяви ликвидация. Така ще платят собствениците и длъжниците, а с 
наличните активи ще се издължите на вложителите. Но не мисля, че има системен проблем. На банката трябва да се 
позволи да фалира. При фалит сенчестите фирми няма да останат в сянка, ще трябва да излязат на светло" каза 
професорът. 
Преди около една година отново прегледах внимателно законите за банковата регулация в България. Те са много добри - 
почти най-строгите в Европа. Но в два отделни случая предупредих управителя на БНБ Иван Искров, че ахилесовата пета 
на тези банкови правила може да се окаже банковият надзор и прилагането на регулацията. Причината за моето 
предупреждение бяха слухове, които достигнаха до мен, че има съмнителни практики в някои от банките, притежавани 
от българи. Тогава ме увериха, че законите се прилагат много стриктно, разказа Ханке. И допълни, че случаят с КТБ 
прилича повече на откровена измама от типа инвестиционни пирамиди. Това не е нормално банкиране, убеден е той.  
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Благодарение на валутния борд през последните години БНБ си е извоювала огромна репутация - до случая с КТБ. 
Причина за това доверие е успешното прилагане на валутния борд. Това обаче е задължение на Емисионното 
управление на банката, което е съвсем различен отдел от управление "Банков надзор", уточни Стив Ханке. "Това са две 
отделни независими структури в БНБ, които нямат нищо общо помежду си. За съжаление сега репутацията на 
институцията е накърнена. Думите ми се потвърждават от самата централна банка. Защото тя поиска помощ от МВФ и ЕС. 
Това е голяма грешка. БНБ трябва сама да си оправи кашата, която забърка, сама да възстанови репутацията си, а не да 
търси външна помощ" допълни той. 
Според професора идеята на президента да влезем в европейския единен банков надзор е лоша. "Зле е да се намесва 
ЕС, защото проблемът се политизира още повече. Де факто, президентът прави признание, че българите са 
некомпетентни сами да се справят с финансите си. Това е фатална грешка. На практика той заявява: "Толкова сме 
некадърни, че БНБ не може да надзирава нашите банки и ни трябват европейски бюрократи от Брюксел, които да ни 
вършат работата." 
Като член на ЕС е напълно логично България да се присъедини към единния банков надзор, опонира на Стив Ханке също 
пред БНР икономистът проф. Румен Гечев. "Винаги много внимателно трябва да подхождаме към препоръките на 
влиятелни американски икономисти и политици, а те винаги са обвързани. Невинаги тези препоръки са с добри чувства 
към Европа. Финансовата криза тръгна от САЩ, какъв е техният надзор и как ще обяснят, че заради глобалната криза 
светът загуби 14 трилиона долара", каза той. 
КОНТРА 
Противно на мнението на Стив Ханке повечето български икономисти и експерти са на мнение, че КТБ може да бъде 
оздравена, вместо да се допусне да фалира. Експертният консултативен съвет, създаден от шестте големи организации 
на бизнеса и двата синдиката, миналия четвъртък излезе със становище, че банката може бързо да бъде стабилизирана и 
да заработи. В специален меморандум съветът призова БНБ да си свърши работата и да бъде приложен план за 
оздравяване на КТБ. В петък БНБ разреши на затворената банка и на дъщерната й банка "Виктория" да могат да правят 
прихващания по сметки в тях за плащания по кредити. 
 
 
√НАП следи 3600 фирми в София 
3600 фирми в София са получили писма от НАП, че фискалните им устройства и дейността им са поставени под 
наблюдение заради значително по-нисък от обичайния оборот, съобщиха от приходната агенция. Сред наблюдаваните 
са търговци на хранителни и промишлени стоки, заведения и ресторанти, медицински практики, фризьори и козметици, 
паркинги. Данъчните предупреждават, че ако ниските обороти продължават и няма икономически и пазарни причини за 
това, търговците ще бъдат проверени, включително с тайно посещение на инспектори и покупка на стока или услуга, за 
да установят дали за всяка продажба се издава касова бележка. 
Софтуерът за дистанционна връзка на всеки касов апарат в страната със сървърите на НАП следи издаването на над 400 
милиона касови бележки всеки месец. Системата позволява автоматично да се селектират онези обекти, в които 
оборотът значително се различава от средния за съответния район или бранш. 
 
√За 36% от фирмите минималната заплата е пречка за заетостта 
Работодателите в Монтана, Велико Търново и Кърджали в най-голяма степен виждат в нея пречка за наемане на хора 
36% от работодателите смятат, че минималната заплата е фактор за намаляване на заетостта в страната. За почти всяка 
втора фирма - 43%, тя е пречка за наемането на млади хора. Изненадващо дори сред служителите има 31%, които са на 
мнение, че административно определяното минимално възнаграждение оказва негативно, а не позитивно влияние на 
заетостта.  
Данните са от национално изследване за влиянието на минималните осигурителни прагове и заплатата върху заетостта, 
поръчано от социалното министерство в рамките на националната програма за реформи. То е представително и е 
правено от февруари до май тази година сред 2525 работодатели и 3500 служители. 
Тъй като мнозинството от работодателите и служителите не виждат вреди върху заетостта, изследването заключава, че 
"минималната заплата е високопродуктивен инструмент, чрез който държавата мотивира повишаването на заплащането 
на труда". Картината обаче съвсем не е толкова категорична. В различните райони и сектори мненията варират на двата 
полюса. Например в областите Монтана, Велико Търново и Кърджали работодателите са категорични, че минималните 
нива на заплащане спъват заетостта, а в Перник са съгласни "до известна степен". Негативен ефект намират и голяма част 
от хората в Смолян, Сливен и София-област. 
Очаквано в секторите, в които традиционно се наемат хора основно на минималните заплати, работодателите са най-
склонни да твърдят, че минималните възнаграждения влияят негативно върху заетостта. На другия полюс са сектори като 
държавното управление, здравеопазване и социални дейности, финанси и застраховане, което също е логично, тъй като 
в тях заплатите не се влияят от минимума. 
Непрестанното увеличение с политически цели на най-ниското възнаграждение у нас доведе до огромни изкривявания 
на пазара на труда, за което многократно са предупреждавали експерти. Докато при средна заплата в София от 1063 лв. 
(последни данни към края на юни) минимална заплата от 340 лв. може да изглежда нормална, то в редица области 
нивото й е опасно близо до средното заплащане и заличава разликата между квалифицираните служители и 
начинаещите и неквалифицираните, с което съвсем демотивира най-ценните кадри. Във Видин например средната 
заплата е 567 лв., в Благоевград е 575 лв., в Хасково е 587 лв. Перник и Ямбол също все още са под 600 лв. В Европа 
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минималното заплащане е около 40% от средното, като само в отделни страни достига 45%. Ако този стандарт се 
приложи в Хасково, там минималната заплата в момента трябва да е 235 лв. 
Дебатът как да се определя минималната заплата и нуждата от формула с ясни критерии се води от няколко години без 
успех. От Българската стопанска камара предложиха при определянето на размера й да се вземат предвид секторът и 
регионът именно заради значителните разлики. Отдавна се настоява да се ползват и обективни критерии като 
производителност на труда, цени, линия на бедността, средното за страната възнаграждение и др. Това са измерими 
показатели и биха прекратили популистките изкушения на политиците.  
ПРЕЧКИ 
Изследването на социалното ведомство посочва, че върху наемането на лица влияят негативно по-скоро други фактори 
като ниското почасово заплащане и "цялостното усещане на наетите лица, че трудът им не е добре и адекватно 
заплатен". "Поради това сред младите хора се наблюдава тенденция към бягство от труд и търсене на по-лесни начини 
за получаване на доходи (включително и под формата на социални плащания). Що се отнася до нискоквалифицираните 
лица, и при тях проблемът не е в повишаването на минималната заплата, а точно в обратното - в ниските ставки за 
заплащане на труда, които се оказват слаб мотиватор за постъпване на работа", пише в документа.  
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Над €2 млрд. за бизнес на село 
Европейската помощ за селата е най-големият ресурс, който се очаква да влезе в страната ни от Брюксел. До 2020 г. 
земеделците и агробизнесмените ще могат да си поделят 2,338 млрд. евро за модернизиране на предприятията и 
развитие на бизнес по Програмата за развитие на селските райони. Всяка година над 1,5 млрд. евро ще се разпределят и 
за подпомагане на единица площ. Въвежда се обаче таван за тази помощ, която може да получи едно лице, и той ще 
бъде 300 000 лв. след приспаднати разходи за заплати, осигуровки и други социални плащания. В същото време се 
намалява площта на стопанствата, за които може да се взимат пари за декар нива - от 5 на 1 дка. 
С милиардите от Програмата за развитие на селските райони е предвидено да се подпомогнат 2300 проекта и с тях да се 
открият 2500 нови работни места. Финансовият ресурс на Програмата за развитие на селските райони е разпределен в 20 
мерки. Най-голям интерес се очаква да има към мярка 4 - инвестиции във физически активи, по която се финансират 
инвестиции в техника и сгради, както и за изграждане на напоителни системи. Половината от направените за тази цел 
разходи ще се покриват от европейските фондове, а максималният размер на инвестицията по един проект е 3 млн. евро. 
Ако дейността включва група от инвеститори, се допуска максимален размер от 5 млн. евро. 
 
Нов момент на програмата е, че се предвижда увеличение на максимално допустимата помощ с до 20% при групови 
инвестиции. Друга новост е специалната подпрограма за малки и средни предприятия. За тях е предвиден отделен 
бюджет и по-лек режим за кандидатстване. За да се възползват от него, фирмите трябва да отговарят на три изисквания - 
да обработват земя до 10 хектара, икономическият размер на стопанството им да е от 2000 до 7999 евро и да имат 
регистрация като земеделски производители. 
Взимаме от ЕС 15,86 млрд. евро 
15,860 млрд. евро от ЕС ще може да усвои страната ни през целия нов програмен период 2014-2020 г. По-7-те оперативни 
програми, програмите за морско дело и за селските райони страната ни ще може да усвои общо 9,85 млрд. евро (виж 
таблицата). Освен това страната ни ще може да получи финансиране и от новия Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица. От фонда ще можем да получим 104 млн. евро, които ще се разпределят от социалното 
министерство. Страната ни сама ще решава дали да подпомага хората с пакети храни, продукти или други вещи. 
Директните плащания от Брюксел до 2020 г. са на обща стойност 5,33 млрд. евро. По механизма "Свързана Европа" ще 
можем да защитим трансгранични транспортни проекти, предимно за жп инфраструктура, на обща стойност 406 млн. 
евро. Още 165 млн. евро ще дойдат по линия на Европейското териториално сътрудничество. 
 

Програма Основни дейности  
 Средства от 
ЕС (в млн. 
евро) 

 ОП "Транспорт и 
транспортна 
инфраструктура" 

 Жп транспорт (инфраструктура и подвижен състав), пътища (магистрали и 1-
ви клас), метро (инфраструктура и подвижен състав), интермодални 
терминали 

 1 604 

 ОП "Околна среда" 
 Води (пречиствателни станции и ВиК), отпадъци (системи за разделно 
събиране на отпадъци, оползотворяване, завод за боклука на София), Натура 
2000 и биоразнообразие, защита от наводнения, опазване на въздуха 

 1 505 

 ОП "Региони в растеж" 

 Енергийна ефективност (публични и жилищни сгради), болници, ВУЗ-ове, 
училища, детски градини, благоустрояване на градската среда, опазване и 
популяризиране на културно-историческите паметници, пътища 1,2,3- ти 
клас, градски транспорт 

 1 312 

 ОП "Иновации и  Мерки, насочени към бизнеса и предприятията, въвеждане на иновации и  1 182 
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конкурентоспособност" нови технологии, енергийна ефективност, навлизане на международни 
пазари 

 ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж" 

 Развитие на науката, развитие на качественото образование, намаляване на 
ранното отпадане от училища и образователна интеграция на 
малцинствените групи, учене през целия живот 

 596 

 ОП "Развитие на човешките 
ресурси" 

 Мерки за заетост (посреднически услуги, обучения, стажове, 
предприемачество), мерки за качествени социални и здравни услуги, 
деинституционализация на деца и възрастни, подкрепа за институциите и 
партньорите в сферата на пазара на труда, социалното включване и 
здравеопазването 

 938 

 ОП "Добро управление" 
 Комплексно административно обслужване и намаляване на 
административната тежест, управление на човешките ресурси в 
администрацията и съдебната система, електронно управление 

 285 

 Програма за морско дело и 
рибарство 

 Подкрепа в сектора на аквакултурата, рибарството и свързаната с тях 
преработка, диверсификация, мерки за заетост и за опазване на околната 
среда, иновации, контрол и събиране на данни 

 88 

 Програма за развитие на 
селските райони 

 Подпомагане на земеделските стопанства, НИРД и иновации, образование, 
заетост, опазване на околната среда, диверсификация, инвестиции в 
публичната инфраструктура, пазари на производителите, ИКТ 

 2 339 

 Общо    9 849 

 
 
Списание Мениджър  
 
√ БНБ разреши на КТБ да извършва някои дейности 
Управителният съвет на БНБ разреши на КТБ и на „Търговска банка „Виктория”, които са поставени под специален 
надзор, да извършват някои дейности за целите на погасяване на кредити. 
От централната банка разрешиха на двете финансови институции да извършват следните операции: 
Платежни операции за целите на погасяване на кредити към банка, поставена под специален надзор, от сметки при 
същата банка на кредитополучателя, на негови съдлъжници или на негови поръчители, когато съзадължеността или 
поръчителството са възникнали преди 01.06.2014 г.; 
Безкасови операции по обмен на валута, когато такива са необходими за целите на погасяване на кредити. 
БНБ е издала указ на квесторите на банките, поставени под специален надзор, че при пълно погасяване на вземане по 
кредит следва да предприемат необходимите действия по заличаването на обезпеченията по кредита. 
При частично погасяване на вземане по кредит, по който има повече от едно обезпечение, квесторите на банка, 
поставена под специален надзор, могат да предприемат необходимите действия за освобождаване на някое от 
обезпеченията само ако кредитът остане обезпечен с ликвидни и качествени обезпечения, чийто размер се определя 
след извършване на тяхна актуална оценка и е не по-малко от 130% от размера на вземането по кредита. 
Централната банка предупреждава, че прехвърляне на вземане по влог в банка, поставена под специален надзор, от 
титуляра на влога на друго лице, което има сметка в същата банка, може да бъде обявено за недействително поради 
заобикаляне размера на гаранцията по влогове, определен в Закона за гарантиране на влоговете в банките, или 
увреждане интересите на кредиторите. 
 
Investor.bg 
 
√Експерти: За спасяването на КТБ да не се изключва напълно и държавна намеса  
Действията на централната банка трябва да са в посока да се запази бизнесът, тоест мерките да са в полза на 
вложителите, твърди Валери Димитров 
Спасяването на КТБ трябва да се случи при възможност с частни средства, но да не се изключва напълно и държавна 
намеса. Това трябва да стане при ясен план на БНБ как да процедира с банката, който да оповести на обществото и да го 
успокои. 
Около тази позиция се обединиха Валери Димитров, бивш председател на Сметната палата, и Димитър Манолов, 
заместник-председател на КТ Подкрепа, пред БНТ. Двамата са и членове на Експертния съвет на работодатели и 
синдикати, които анализират ситуацията в поставената под особен надзор банка. 
Преди всичко действията на централната банка за КТБ трябва да са в посока да се запази бизнесът, тоест мерките да са в 
полза на вложителите и това да е водещото при оздравяване на банката, каза Димитров. 
Манолов посочи, че вече за никого няма съмнение, че в момента БНБ е „под страшен натиск отнякъде”. Затова и 
предстоящият утре протест ще е под наслов „Искров, кажи си!”.  
Експерти и политици се обединяват около оздравяването на КТБ 
Експерт: КТБ може да бъде оздравена и чрез привличане на средства на акционерите 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotodateli-i-sindikati-ktb-moje-da-byde-ozdravena-po-pazaren-nachin,178121/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotodateli-i-sindikati-ktb-moje-da-byde-ozdravena-po-pazaren-nachin,178121/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/eksperti-i-politici-se-obediniavat-okolo-ozdraviavaneto-na-ktb,178270/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ekspert-ktb-moje-da-byde-ozdravena-i-chrez-privlichane-na-sredstva-na-akcionerite,178184/
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По думите му има срокове, в които оздравителните мерки за банката биха имали смисъл, но ако продължи ситуацията, 
при която нищо не се предприема, институцията ще се унищожи от самосебе си. 
Валери Димитров обърна внимание, че всички политици трябва да са загрижени за ситуацията около КТБ, защото може 
да се окаже, че държавата трябва да влезе в нея като спасител. По възможност трябва да се избегне ангажиране на 
парите на данъкоплатеца, каза експертът, но не изключи напълно и такъв вариант. 
Според Манолов трябва да се говори за инвестиране на публични средства в КТБ, а не за наливане на такива. По думите 
му, ако държавата даде пари за банката, тя трябва да си ги върне, и то с печалба. 
Валери Димитров обобщи, че ако се стигне до производство по несъстоятелност, трябва да стане публично ясно какъв е 
кредитният портфейл на банката и кои са лицата, които са задлъжнели. 
БНБ мълчи в неподходящ момент, смятат експертите. Тя трябва да влезе в диалог с обществото. Вижда се очевидно 
нежелание на централната банка да работи по казуса, а вместо това трябва да вземе решение и час по-скоро да съобщи 
плана си за КТБ, заключават експертите. 
 


