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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Списание БГ Предприемач 
 
√ АИКБ предлагат нов модел на осигуровки - обвързан с големината на фирмите и регионите 
На кръгла маса и пресконференция Асоциацията на индустриалния капитал в България ( АИКБ) представи варианти на 
система за договаряне на МОД (минимален осигурителен доход), във връзка с предложението за вдигане на 
осигурителната ставка от януари 2015 г. дискутирано в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
От работодателската организация предлагат минималният осигурителен доход (МОД) да се обвърже с големината на 
фирмите и с региона, да се въведе диференциране на размерите на МОД, защото има голяма диспропорция в доходите в 
малките предприятия и в големите предприятия , както и в пазара на труда и заплатите в големите градове и в малките 
населени места, където и заетостта е в пъти по-малка. Особено голяма е разликата в заплатите в София и в 
Северозападен регион – Видин, Враца, Монтана. Сега, в края на 2014 г икономиката е все още в стагнация, и 
увеличението на МОД би довело до увеличаване на разходите за труд. Което е проблем за много предприятия, особено 
за малките и за микро предприятията, и особено в по-бедните региони на страната. Това би увеличило отново дела на 
сивата икономика. 
По време на Кръглата маса бяха представени пет различни предложения за системи за МОД, които да гарантират както 
липса на мотивация за неформални практики и за намаляване на заетостта, така и адекватни постъпления в социалните 
фондове. Т.е. системите въплъщават в себе си разбирането за дуалния характер на МОД и допускат гъвкавост при 
определянето на праговете. И петте системи почиват на солидни икономически аргументи, ориентирани са практически 
и са лесно използваеми. Те могат да бъдат използвани поотделно или заедно – в комбинация. От Асоциацията на 
индустриалния капитал са пресметнали, че ако системата заработи до края на годината, то осигурителните прагове в 
различните региони на страната ще се вдигнат за следващата година с 0,55 до 3,6%., спрямо 2014 г. Системите предлагат 
аргументирани ориентири за договаряне, при което може да се отчитат всички специфики към всеки даден момент и във 
всяка икономическа дейност. Да се отчитат икономическите дадености и по този начин да се постига разбирателство при 
договарянето. 
 
forumnews.bg  
 
√ Бизнесът: Минимална заплата от 400 лв. е неадекватно предложение 
Минималните осигурителни прагове са повече във вреда, отколкото в полза, твърдят работодателите 
Минимална работна заплата от 400 лв. е несериозно и неадекватно предложение, заяви председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на БНТ. 
Според него така минималното възнаграждение ще се слее със средното, с което ще се размие границата между 
квалифицирания и нискоквалифицирания труд. 
Велев коментира още, че вредите от минималните осигурителни доходи са повече от ползите. Той обясни, че разликите 
между заплатите в отделните области са значителни, а праговете на осигуровките – еднакви. „Това натоварва малкия и 
среден бизнес и увеличава дела на сивия сектор”, посочи Велев. 
Бизнесът предлага да се договорят минимални осигурителни прагове, които да важат за регионите със средни доходи, а 
ставките да се вдигат с 10% за регионите с високи доходи и да се намалят с толкова за регионите с ниски доходи. 
От асоциацията осигуровките трябва да са обвързани с производителността на труда и да осигуряват стабилност на 
пенсионната система. Според работодателите подобна формула може да се приложи и при изчисляването на 
минималната заплата. 
„Трябва да има равно заплащане за упражняването на едни и същи професии”, коментира на свой ред вицепрезидентът 
на КНСБ Иван Кокалов. Според него минималните осигурителни прагове не трябва да бъдат намалявани, защото това ще 
доведе и до спад на минималните заплати. 
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bulevard.bg 
 
√ Един час труд е поскъпнал с 3,6% за работодателите 
Най-бързо са поскъпнали общите разходи за труд в индустрията 
Цената на един отработен час труд в България един отработен час труд през второто тримесечие на 2014 г. е поскъпнал 
за работодателите с 3,6% спрямо същия период година по-рано. Това показват данни, съобщени на сайта на 
Националния статистически институт (НСИ), като данните потвърждава и европейската статистическа служба Евростат. 
Най-бързо са поскъпнали общите разходи за труд в индустрията - с 6,9%. В сектора на услугите увеличението е 
значително по-малко - от 1,1%, но в строителството то е 4,0%. 
По икономически дейности през второто тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран 
в секторите "Административни и спомагателни дейности" - 10,3%, "Добивна промишленост" - 9,0%, и "Доставяне на води; 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 8,3%. Най-голямо намаление има в секторите 
"Операции с недвижими имоти" - с 14,9%, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 1,7%. 
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3,0% спрямо 
второто тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези завъзнаграждения) - с 6,5%. По икономически дейности 
изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 17,1% за 
"Операции с недвижими имоти" до 9,6% за "Административни и спомагателни дейности". 
Междувременно председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви в сутрешния блок на БНТ, 
че вредите от минималните осигурителни доходи са повече от ползите. След като системата се запазва, следва да се 
усъвършенства, защото тя даде много дефекти. 
По думите разликите между заплатите в отделните области са значителни, а минималните осигурителни прагове са едни 
и същи. Това натоварва малкия и среден бизнес и увеличава делът на сивия сектор, посочи Велев. 
От Асоциацията предлагат да се договорят минимални осигурителни прагове, които да важат за регионите със средни 
доходи, а ставките да се вдигат с 10% за регионите с високи доходи и да се намалят с толкова за регионите с ниски 
доходи. 
Според работодателската организация минималните осигурителни доходи трябва да са обвързани с производителността 
на труда и да осигуряват стабилност за пенсионната система. От Асоциацията също така, че подобна формула може да се 
заложи и при изчисляването на минималната работна заплата. 
 
vlastta.com  
 
√ Работодателите: Неадекватно е минималната заплата да стане 400 лева  
Вредите от минималните осигурителни доходи са повече от ползите. След като системата се запазва, следва да се 
усъвършенства, защото тя даде много дефекти. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
По думите му разликите между заплатите в отделните области са значителни, а минималните осигурителни прагове са 
едни и същи. "Това натоварва малкия и среден бизнес и увеличава дяла на сивия сектор", посочи Велев. 
От Асоциацията предлагат да се договорят минимални осигурителни прагове, които да важат за регионите със средни 
доходи, а ставките да се вдигат с 10% за регионите с високи доходи и да се намалят с толкова за регионите с ниски 
доходи. 
Според работодателската организация минималните осигурителни доходи трябва да са обвързани с производителността 
на труда и да осигуряват стабилност за пенсионната система. От асоциацията предложиха подобна формула да се заложи 
и при изчисляването на минималната работна заплата. 
"Синдикатът предлага да има равно заплащане за упражняването на едни и същи професии", заяви вицепрезидентът на 
КНСБ Иван Кокалов. 
Той е категоричен, че минималните осигурителни прагове не трябва да бъдат намалявани, защото това щяло да доведе и 
до спад на минималните заплати. Кокалов обясни, че синдикатите приветстват идеята на социалния министър Йордан 
Христосков за въвеждане на минимална работна заплата от 400 лв. 
Вицепрезидентът на КНСБ Васил Велев пък определи предложението като неадекватно. "Ще доведе до това, че няма да 
се разграничава квалифицирания от неквалифицирания труд", категоричен е Велев. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Износът за Индия с 45,6% ръст 
Българският износ за Индия отчита ръст от 45,6% през първите 5 месеца на годината, спрямо същия период на 2013 г. 
Това показват данни на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ). 
От януари до май експортът към тази дестинация възлиза на 21,7 млн. долара. През същия период на миналата година 
той е бил в размер на 14,9 млн. долара. 
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Вносът на индийски стоки у нас обаче е значително по-висок. През първите 5 месеца на тази година той е в размер на 
59,4 млн. долара, спрямо 64,7 млн. долара през същия период на 2013 г. Така търговското салдо с Индия остава 
отрицателно и е в размер на 37,7 млн долара към май тази година. То обаче намалява в сравнение с предходната година. 
 
Развитие на стокообмена за периода 2005 - май 2014 г. (млн. долари) 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I-V 2013 I-V 2014 

Износ 17.5 32.5 76.8 78.3 25.4 57.6 88.3 43.8 43.5 14.9 21.7 

Внос 37.2 47.1 84.0 85.5 69.6 64.2 85.3 96.4 164.1 64.7 59.4 

Общо 54.7 79.6 160.8 163.8 95.0 121.8 173.6 140.2 207.6 79.6 81.1 

Салдо - 19.7 -14.6 -7.2 -7.2 -44.2 -6.6 3.0 -52.6 -120.6 -49.8 -37.7 

  
Водещи стокови групи в стокообмена с Индия за периода януари-май 2014 г. 

 Износ от България 
%от 
общия 
износ 

Внос от Индия 
% от 
общия 
внос 

Инструменти и апарати за химични и физични 
анализи 

21.7 
Хетероциклени съединения, съдържащи азотни 
хетероатоми 

16.9 

Хранителни добавки за животни 9.6 Сурови тютюни 6.5 

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и 
други подобни уреди за управление и ел. 
разпределение 

7.7 
Хетероциклени съединения, съдържащи кислородни 
хетероатоми 

4.8 

Отпадъци и отломки от алуминий 7.1 Медикаменти за продажба на дребно 4.8 

Крафтхартии и крафткартони 4.9 Феросплави 4.6 

Предавателни апарати за радиотелефония 4.1 Необработен алуминий 3.6 

Отпадъци и отломки от чугун, желязо и 
стомана 

4.1 Вълна, фини и груби косми, щрайхгарни и камгарни 3.3 

Отпадъци и отломки от мед 4.0 Медикаменти, непригодени за продажба на дребно 3.2 

Медикаменти 3.9 
Части и принадлежности за електрически машини и 
апарати (прекъсвачи, превключватели, релета, 
предпазители и др.) 

2.6 

Електрически апарати за жична телефония 
ителеграфия 

2.4 
Павета, плочи, тухли, керемиди и др. артикули от 
пресовано или излято на калъпи стъкло за 
строителни цели 

2.5 

Двигатели 2.3 Полимери на пропилена 2.5 

 
Водещи стокови групи в стокообмена с Индия през 2013 г. 

Износ от България 
%от общия 
износ 

Внос от Индия 
% от 
общия 
внос 

Инструменти и апарати за химични и физични анализи 16.8 
Хетероциклени съединения, 
съдържащи азотни хетероатоми 

14.9 

Хранителни добавки за животни 9.1 Полиацетали и поликарбонати 9.4 

Машини и апарати за обработка на каучук или 
пластмаси 

7.0 Необработен алуминий 8.9 

Отпадъци и отломки от алуминий 6.8 Сурови тютюни 8.1 

Крафтхартии и крафткартони 6.5 Феросплави 3.4 

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти 3.9 
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини 
от непорести пластмаси 

3.4 

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, 
превишаваща 0,15 mm 

3.6 Медикаменти 3.3 

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни 
уреди за управление и ел. разпределение 

3.5 
Полимери на пропилена или на други 
олефини в първични форми 

3.1 

Отпадъци и отломки от чугун, желязо и стомана (скрап) 3.3 
Хетероциклени съединения, 
съдържащи кислородни хетероатоми 

2.3 

Отпадъци и отломки от мед 3.1 Памучни прежди 1.9 

Машини и апарати за подготовка или преработка на 
тютюн 

2.8 Памучни тъкани 1.8 
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√ Константин Пенчев: БНБ дължи незабавно решение - оздравяване или фалит на КТБ 
Омбудсманът Константин Пенчев е един от хората, които заемат активна позиция от началото на кризата с КТБ и редовно 
се среща с вложители в банката. Разговаряме с него заради предстоящия национален протест на хората, чиито средства 
от три месеца са блокирани в банката. Константин Пенчев е национален омбудсман от 2010 г. Преди да поеме поста на 
обществен застъпник за правата на гражданите, той беше председател на Върховния административен съд. 
Дългогодишен съдия, адвокат и синдик. Пенчев беше и народен представител от НДСВ. 
- Г-н Пенчев, напрежението около поставената под надзор КТБ ескалира. Вложителите готвят нов протест в понеделник и 
говорят за гражданска война, а същевременно БНБ обяви, че удължава надзора на банката с още два месеца. Какво 
трябва да се направи? 
- От първия ден на тази драма с КТБ бяхме свидетели на един сценарий. У хората години наред се насаждаше 
убеждението, че това e една от най-добрите и стабилни банки, а изведнъж им се каза, че тя е несигурна. Така се случи 
най-естественото - хората започнаха да си теглят парите и КТБ беше поставена под специален надзор. 
Тук е първата грешка. БНБ се опита да ни внуши, че този надзор означава само спиране дейността на банката и не 
предприе никакви други мерки. Специалният надзор е законов инструмент за оздравяване на банката, когато тя има 
проблеми с ликвидността, т.е. няма достатъчно живи пари. Целта му е този проблем да не ескалира. 
Затова имаше идеи, подкрепени от Европейската комисия, че банката трябва лека-полека да започне да отваря врати - 
вложителите да разполагат с част от влоговете си. Говореше се за до 1000 лв. месечно. Над 100 000 вложители имат до 
1000 лв. в КТБ и така техният проблем щеше да се реши напълно. Без мотиви БНБ отказа да направи дори това. 
- Наскоро БНБ разреши на хората с кредити да правят вноски. 
- Това е единствената операция, която БНБ разреши след два месеца бездействие, но получихме сигнали, че квесторите 
не приемат плащанията на хората. Писал съм до квесторите, но още нямам отговор вярно ли е. Междувременно 
квесторите продължават да събират такси за обслужване на сметките. 
- Какво е решението на кризата? 
- Да се действа, и то бързо. Незабавно да се вземе решение - фалит или оздравяване. Очевидно има начини да се 
установи дали банката може да заработи и ако това не може да стане, да й бъде отнета лицензията и да започне 
изплащането на гарантираните влогове. За целта е нужен съвсем различен анализ от това да се прави пълна 
инвентаризация на всички влогове и дали са лоши, обезпечени и има ли реални фирми зад тях или кухи интернет адреси. 
- Според вас фалит или оздравяване, специалистите застъпват и двете тези. 
- Аз не казвам кое е правилно, но знам, че има криза и единственият орган, който може да вземе мерки, бездейства. Не 
трябва да се тупа топката. Всеки ден, в който банката стои затворена, шансовете за оздравяването й намаляват. 
Освен това БНБ дължи информация за намеренията си въпреки мантрите, че парите обичат тишината и свещената 
банкова тайна. Вместо това гуверньорът й не отговаря на десетките писма от вложители, организации, комитети. Не 
отговаря и на облигационерите, които не си получиха парите. Знам, защото всичките те пращат копия от писмата си до 
мен. 
Освен това мълчание, което бе прекъснато само с отговор на Иван Искров към Бойко Борисов, сме свидетели и на пълно 
бездействие. Изводът е, че или КТБ може да бъде оздравена, но БНБ не желае да поеме отговорност за това и изчаква 
изборите, или пък трябва да бъде фалирана, но БНБ я е страх да й отнеме лицензията. 
- Какъв ход имат хората с гарантирани влогове в тази ситуация? 
- Ако някой си мисли, че ще повторим безропотно кризата от 1996-1997 г. и хората по опашките със сълзи на очи ще 
гледат как им изчезват спестяванията, се лъже. Времената са други, институциите са други и гражданите са други и няма 
да позволят да се подиграят с тях по този начин. 
При мен идват десетки граждани и на всички им казвам като юрист, че правните аргументи на БНБ както за липсата на 
мерки при надзора, така и за отказа да разреши частични плащания на депозити, са абсолютно несъстоятелни. Те 
изкривяват закона. За мен е важно да си получат парите и някой да плати за нервите и паниката, които им бяха 
причинени. 
- Как ще стане това? 
- И на вас, и на хората казвам: изчакайте. Но за мен казусът е класическо непозволено увреждане, само че още не знаем 
размера на щетите, които са причинени. Те са различни при всеки човек. Ще ви ги илюстрирам с казуси на хора, които 
дойдоха при мен. Жена, която е сключила предварителен договор за продажба на апартамент, дала е капаро и сега не 
може да доплати и загуби и жилището, и дадените пари. Хора, които с авоарите си в КТБ са изплащали кредити в други 
банки и при тях идват съдебни изпълнители. Друга жена, която от сметката си в КТБ е превеждала пари за наем на 
дъщеря си в чужбина и момичето бе изгонено от квартирата си. Хора, на които сумите са им трябвали за операции. 
- Вие да не би да имате влог или кредит в КТБ? 
- Нямам. Но и да имах, щях да действам и разсъждавам по същия начин. Отказвам да разделям хората на тарикати, които 
имат влогове в КТБ, и на почтени хора, които нямат сметки там и сега отказват да плащат заради тарикатите. Това е 
опорната точка, която се прокарва непрекъснато. 
- Не жалите ли твърде много вложителите. Не трябва ли човек да прецени, че щом му предлагат тези високи лихви, 
депозитът е рисков? 
- Съгласен съм, но ако става дума за действаща пазарна икономика под върховенството на закона. В България такова 
нещо няма. Видяхме как тази банка беше направена, моделирана, надута и съборена. Как при това положение хората да 
имат пазарен нюх и култура, като очевидно в България няма пазар. 
Най-страшният урок и най-голямата последица от кризата с КТБ за банковата стабилност е, че всички видяха, че когато 
някои властимащи решат да съборят която и да е банка, ще го направят, защото по-силен от държавата няма. 
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Искам да кажа и нещо много важно. Ако се стигне до фалит, не трябва да се допуска активите на банката да бъдат 
разпродадени за жълти стотинки, както стана през 1997 г. Призовавам Фонда за гарантиране на влоговете, който е 
господар на процеса по несъстоятелност, ако прати синдици, които да започнат тъжната дейност по разпродаване на 
имуществото на банката, да извика международни одитори, за да не се допусне обезценка на имуществото. Нека да 
направим сефтето и да продадем една банка на истинската й цена. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Подуправителят на БНБ: Решение за КТБ ще има до 20 ноември 
Решение за КТБ ще има до 20 ноември тази година. За да бъде "озодравена" трябва да се намери баланс между 
интересите на вложители, акционери и данъкоплатци. Това заявява в интервю за "24 часа" подуправителят на БНБ 
Димитър Костов. Той съобщава още, че БНБ обмисля възможността всички български банки да бъдат подложени на 
независим външен одит. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ ЕС ще обяви допълнителна помощ за пострадали от руското ембарго 
Непродадените храни ще отиват за детски градини, училища, болници, затвори 
Европейският съюз изготвя нови мерки за подпомагане на производителите на хранителни продукти, засегнати от 
руските контрасанкции. Подробностите ще станат известни в следващите дни, а официално мерките ще влязат в сила 
следващата седмица, съобщи Европейската комисия, цитирана от Reuters. 
Новите мерки са в допълнение към предишната програма за помощ. Те ще се основават на анализ на структурата и 
обемите на износа на плодове и зеленчуци за септември - декември 2013 г. и според информацията ще се определи 
къде точно да бъдат насочени помощите. 
Каква е целта 
Целта е да се стабилизират цените, като плащат на производителите да отклонят част от излишъка на пазара чрез мерки, 
като например даване на храна в училищата и други институции или въобще да не я произвеждат. Съюзът на 
европейските фермери Copa-Cogeca заяви, че допълнителната помощ е "стъпка в правилната посока, тъй като е по-
целенасочена" и че допълнителните средства са от решаващо значение. 
След наложените през август от Русия забрани комисията обяви 125 млн. евро помощи, с които да се избегне заливането 
на пазара с внезапно появил се излишък. Програмата обаче бе временно замразена, след като само поляците засипаха 
Брюксел с искания за обезщетяване за продукция, която по обем е повече от целия аграрен износ на ЕС за Русия през 
2013 г. 
Ново условие от фонд "Земеделие" 
Пострадалите от руското ембарго в България ще получат обезщетения както за необрана, така и за изтеглена от пазара 
продукция, информира фонд "Земеделие". Производителите, подали заявление за компенсации и получили 
потвърждение от министерството на земеделието, сега трябва да подадат ново искане - за прилагане на мерките 
"изтегляне от пазара" и "небране". 
При попълване на искането за прилагане на "изтегляне от пазара" се вписват мястото и датата, на които заявените 
количества плодове и зеленчуци ще бъдат готови за претегляне. Описват се и организациите, на които ще бъде 
предоставена продукцията. 
Плодовете и зеленчуците по тази мярка могат да се даряват на благотворителни организации или фондации, училища, 
детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода. Продукцията 
може да се използва и като храна за животни. 
При мярката "небране" е нужно да се запише датата, на която ще бъдат унищожени насажденията в полето. Важно е 
датата, която се вписва за изпълнение на дейностите по двете мерки, да бъде до 15 октомври 2014 г. 
Техническият инспекторат на фонд "Земеделие" ще проверява на място на записаните в документите дати. След 
проверките фермерите ще могат да подават заявки за плащане. Сроковете за тях ще бъдат определени допълнително, но 
не по-късно от 15 октомври 2014 г. 
Общият бюджет по досегашните мерките "изтегляне от пазара" и "небране" за всички държави - членки на Европейския 
съюз, включва и допълнителни 30 млн. евро за праскови и нектарини.  
Турция иска по-ниски мита от Москва 
Турските износители на храни искат Москва да намали вносните мита за тях, за да се възползват пълноценно от 
разместването при доставчиците за Русия, предизвикано от ембаргото за западни продукти. Зекария Мете, председател 
на турската асоциация на износителите на плодове и зеленчуци, обяснява, че не искат специален митнически статут, а 
само изравняване на митата за Турция с тези за ЕС, цитира думите му ИТАР-ТАСС във вторник. Мете припомня, че 
страната му не подкрепя санкциите на Запада срещу Русия, но внася на мита, двойно по-високи от тези за ЕС. Той 
изчислява, че ако има изравняване в ставките, турският хранителен внос в Русия може да скочи от $1.2 млрд. през 2013 г. 
на $3 млрд. през 2015 г. Удвояване на износа за руснаците до $80 млн. предвижда и сдружението на сладкарите в 
Турция. 
Ефектът от руското ембарго се усеща вече и в Израел, където се оплакаха, че заради заливането на европейския пазар с 
нереализирана в Русия продукция страдат израелските фермери, чиято стока се търси по-малко в ЕС. 
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√ ЕБВР очаква по-слаб ръст на българската икономика 
Прогнозата на банката за 2014 г. е за 1.5%, което е с 0.4 процентни пункта под предишната прогноза 
Икономическият ръст на България през тази година ще бъде 1.5%, прогнозира в последния си доклад Европейската банка 
за възстановяване и развитие (ЕБВР). Финансовата институция понижава очакванията си с 0.4 процентни пункта спрямо 
пролетта. Тогава оптимизмът на банката беше свързан с добрите данни за износа и вътрешното потребление. Сега обаче 
водещ фактор е руско-украинската криза, която според анализаторите на ЕБВР ще натежи върху икономиките на 
държавите от Югоизточна Европа и прибалтийските републики. Прогнозата за 2015 г. остава без промяна – 2%. 
ЕБВР е първата международна финансова институция, която понижава прогнозата си за България за тази година. Засега 
Европейската комисия (ЕК), Световната банка (СБ) и Международният валутен фонд (МВФ) не са предприели подобни 
действия. През юли СБ свали прогнозата си за глобалния растеж, а по-рано това направиха МВФ и ЕК (виж таблицата). 
Причини за понижението 
Още в предишния си доклад ЕБВР предупреди, че конфликтът между Русия и Украйна застрашава възстановяването в 
региона, като може да доведе и до пълното му спиране. Въпреки това банката дори увеличи прогнозата си за българския 
икономически ръст до 1.9% за 2014 г. и 2% за 2015 г. Сега обаче се отчитат санкциите на Европейския съюз срещу Русия, 
както и въздействието на политическата несигурност и доскорошните вълнения в банковия сектор. В краткосрочен план 
финансовите сътресения биха довели до загуба на доверие от страна на пазарите, пише в доклада. Анализаторите на 
банката обаче очакват да нямат дългосрочен негативен ефект заради декларираното желание на българските власти 
страната ни да се присъедини към Единния надзорен механизъм в рамките на Европейския банков съюз. 
Сътресения в региона 
Нестабилната ситуация в Украйна прави прогнозите изключително несигурни, пише в доклада на ЕБВР. Анализаторите на 
банката смятат, че подновените геополитически рискове ще доведат до повишаване на военните разходи на държавите 
от региона и ще подкопаят мира, който беше установен след разпадането на Съветския съюз. "Когато редица национални 
правителства са финансово затруднени заради световната финансова криза, всяко увеличение на военните разходи ще 
представлява допълнителна фискална тежест, която ще застане на пътя на възстановяването и икономическите 
реформи", каза главният икономист на ЕБВР Ерик Берглоф. "Едно такова разклащане на мира ще бъде удар върху 
младото поколение в този регион, което иска промяна към по-добро", добавя той. 
Очаква се тежък удар върху украинската икономика вследствие на нарушеното производство и търговия в страната, 
загубата на селскостопанска продукция и военната мобилизация. Според ЕБВР икономиката на бившата съветска 
република ще се свие с 9% през 2014 г., докато през май очакванията бяха за 7%. За 2015 г. прогнозите са малко по-добри 
– свиване от 3%. Подобряването ще се дължи основно на финансовата подкрепата от страна на МВФ, ЕС и други донори. 
Без промяна остава прогнозата за Русия – няма да има растеж през 2014 г. Все пак икономиката на страната ще бъде под 
голямо напрежение, пише ЕБВР. От една страна, тежат санкциите, наложени от ЕС и САЩ, а от друга – липсата на достъп 
до капитал на руски банки и компании. Като цяло прогнозата за региона, в който присъства ЕБВР, са за забавяне на 
икономическия ръст до 1.3%, след като през 2013 г. беше достигнат 2.3%. За 2015 г. прогнозите са за ръст от 1.7%. 
Изпълнение на прогнозите за България 
Бюджетът на България за 2014 г. е правен при очакван икономически растеж от 1.8%. Предходното правителство дори се 
надяваше икономиката през 2014 г. да нарасне с 2.1%. Предварителните данни на НСИ показаха, че реалният брутен 
вътрешен продукт (БВП) на България се е увеличил с 1.6% на годишна база към юни и 0.5% на тримесечна. В данните 
обаче не бяха отразени ефектите от казуса "КТБ", оставката на правителството и руското ембарго върху вноса на храни от 
ЕС. Тези фактори ще бъдат отчетени с данните за третото тримесечие, което вероятно ще доведе до по-умерен ръст на 
икономиката в периода юли - септември. 
 
Вестник Класа 
 
√ Междуфирмените просрочени вземания у нас са най-много в сферата на търговията 
Срокът на отложеното плащане у нас обаче е между най-кратките в Европа 
В България най-голям е делът на просрочените и отписани вземания при фирмите в сферата на търговията (37%), 
следвани от сектора на услугите (30%). Това сочи изследване, проведено по поръчка на EOS Group, съвместно с института 
за пазарни проучвания TNS Infratest, част от консултантска група Kantar. При обработването на резултатите българските 
компании са разделени по сектори: търговия, промишленост, услуги. Проучването е проведено през пролетта на 2014 г. 
сред 2600 компании в 12 европейски държави: Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Испания, Полша, 
Румъния, Русия, Словакия, Украйна и Франция. Анкетираните фирми са разделени според вида на клиентите си – крайни 
клиенти и бизнес клиенти. 
Българските фирми получават със закъснение средно 25% от издадените фактури, а допълнителни 5% отписват, защото 
не могат да бъдат събрани. По този показател бизнес клиентите се оказват значително по-нередовни от крайните 
потребители – с 28% просрочени фактури спрямо 20% при последните. Подобна е тенденцията в Европа като цяло. В дни 
средният период на забава в страната е 29 при средно 27 дни за цяла Европа. 
Данните показват още, че финансовата дисциплина в западната част на континента е по-добра от тази на изток: 78% от 
фактурите в Западна Европа и 72% от тези в Източна се плащат навреме. Най-стриктна е финансовата дисциплина в 
Германия (83% редовни плащания) и Франция (80%), докато България и Румъния са в другия край на класацията по този 
показател с едва 70% плащания в срок. Забавените фактури са 19% за Западна Европа и 23% за Източна, а съответно 3% и 
5% от задълженията се считат от компаниите за несъбираеми (отписани). 
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От друга страна обаче, в опит да се справят със задлъжнялостта, българските компании дават все по-кратки срокове за 
плащане на своите клиенти в сравнение със средните данни за Източна Европа. Компаниите в страната ни се нареждат на 
второ място в района само след Полша по най-кратки срокове за отложено плащане, като определят средно 38 дни за 
бизнес клиентите и 24 дни за крайните потребители. Конкретните резултати за България показват, че компаниите от 
промишлеността дават най-дълги срокове на отложено плащане на своите клиенти (40 дни), а най-кратки те са при 
фирмите в областта на търговията (34 дни), следвани от услугите (37 дни). 
Все повече фирми в България нямат средства в брой, като това е основен фактор за просрочия при бизнес клиентите – 
при 52% от анкетираните. Към нея се добавят и забавените плащания от собствените клиенти – 48%, което се превръща в 
"омагьосан кръг". Над половината от анкетираните фиерми (58%) в страната твърдят, че се справят изцяло с вътрешни 
ресурси с управлението на вземания и едва под 20% наемат колекторски агенции за събиране на вземанията си от 
бизнес клиенти. Най-малко специализирана външна помощ използват компаниите в областта на търговията (70%). 
 
√ Трудът е поскъпнал с 3,6% за година 
Възнагражденията в сектора на недвижимите имоти обаче са се понижили 
С 3,6% е поскъпнал за работодателите в България един отработен час труд през второто тримесечие на 2014 г. спрямо 
същия период година по-рано. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода. Данните 
потвърждава и европейската статистическа служба Евростат. Най-много са поскъпнали общите разходи за труд в 
индустрията - с почти 7%. В сектора на услугите увеличението е доста по-малко - от 1,1%, а в строителството то е 4%. 
Разгледано по по икономически дейности, през второто тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд 
е регистриран в секторите „Административни и спомагателни дейности" - 10,3%, „Добивна промишленост" - 9%, и 
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 8,3%. Най-голямо намаление 
на разходите на труд има в секторите „Операции с недвижими имоти" - с 14,9%, и „Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети" - с 1,7%. 
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3% спрямо 
второто тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези завъзнаграждения) - с 6,5%. По икономически дейности, 
изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 17,1% 
за„Операции с недвижими имоти", до 9,6% - за „Административни и спомагателни дейности". 
 
Вестник Преса  
 
√ Кризата с КТБ удари икономиката 
ЕБВР понижи прогнозата си за ръст на брутния вътрешен продукт от 1,9 на 1,5% 
През 2014 г. българската икономика ще отбележи пореден слаб растеж. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще 
нарасне с 1,5%, сочи анализ на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Старата прогноза на 
институцията от май т.г. беше за 1,9% растеж. 
ЕБВР намали очакванията си за България главно заради напрежението в банковия сектор. През юни БНБ постави под 
специален надзор четвъртата по големина банка в страната - КТБ. Оттогава институцията е затворена и продължават да 
се търсят варианти за ликвидна подкрепа. 
От началото на световната криза България отбеляза икономически спад от 5,5% през 2009 г., след което последваха 
няколко години с минимален ръст между 0,4 и 1,8%. В бюджета за 2014 г. е заложен 1,8% икономически растеж, а 
брутният вътрешен продукт трябва да достигне 81,58 млрд. лв. 
Европейската комисия прогнозира 1,7% ръст за тази година, но актуализираната прогноза ще излезе през ноември. В 
началото на октомври новите очаквания за България ще обяви и Международният валутен фонд (сегашната прогноза е за 
1,6% ръст). 
Добрата новина е, че за 2015 г. ЕБВР очаква по-сериозно раздвживане - 2% увеличение на БВП. Но и това не изглежда 
внушително на фона на прогнозата за 2,6% ръст средно за Югоизточна Европа. Според европейската банка мерките, 
предприети от българските власти, ще ограничат дългосрочното влияние на финансовите проблеми върху икономиката. 
Като потвърждение се споменава желанието на България да се включи в Единния надзорен механизъм - първата стъпка 
към изграждане на банков съюз в ЕС. 
Европейската комисия: Няма да ви наказваме заради банката 
Европейската комисия (ЕК) засега не предвижда наказателна процедура срещу България заради случая с Корпоративна 
търговска банка. Това предаде БТА, като се позова на източници от Евросъюза, пожелали анонимност. 
Брюксел поддържал постоянен контакт с българската страна по темата и е предприета т.нар. пилотна процедура, при 
която се обменя информация. На 1 август ЕК изпрати писмо до финансовото министерство и до БНБ, в което изрази 
тревога от продължителните срокове, в които вложителите в КТБ нямат достъп до средствата си. На 18 август били 
изпратени въпроси до София, а отговорите са получени в Брюксел на 27 август. Представители на Еврокомисията дори 
посетиха София в края на август, за да се запознаят на място със случая. 
Източниците на БТА очакват обсъжданите въпроси около КТБ да намерят решение и срещу България да не бъде 
откривана наказателна процедура. 
В сряда обаче финансовият министър Румен Порожанов заяви, че не изключва възможността Брюксел да задейства 
наказателна процедура заради неосигурения достъп до гарантираните депозити в банката 
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√ Три спешни мерки ни спасяват от газова криза 
Без тях ще стане студено и страшно през зимата, твърди министър Щонов 
Три са мерките, които трябва да бъдат предприети спешно от държавата, за да няма газова криза при спиране на 
доставките на синьо гориво от Русия. Това заяви днес икономическият министър Васил Щонов. 
На първо място ще продължи нагнетяването на газ в хранилището в Чирен. Там в момента има 430 млн. куб. метра, 
очаква се количеството да стигне 450 млн. куб. метра. При възможност за изпомпване на 4 млн. куб. метра на денонощие 
ще имаме газ за четири месеца. „А една газова криза е изключено да продължи повече от 120 дни“, посочи Щонов. 
През зимата обаче консумацията на страната стига до 10-11 млн. куб. метра на ден. Затова основният фокус в момента е 
върху допълнителните доставки през Гърция по съществуващата газова връзка. В момента се работи активно за 
сключване на споразумение с южната ни съседка. 
Топлофикациите също трябва да започнат да тестват преминаването на мазут. Те трябва да поддържат запаси за 7-8 дни, 
други количества се съхраняват в петролни бази на Държавния резерв. Проблемът е, че някои тецове имат по-евтин 
мазут с високо съдържание на сяра. Това означава, че трябва да получат разрешение от МОСВ да го използват. Това ще е 
по-добре, отколкото хората да стоят на студено. 
Ако всичко това не се случи, ще стане наистина студено и страшно през зимата, каза Щонов. 
По повод предстоящото поскъпване на тока той подчерта, че то е неизбежно. До 1 октомври няма да се структурира 
фонда за подпомагане на енергийно бедните. Той може да бъде задействан от януари догодина, каза служебният 
министър на икономиката и енергетиката. 
 
Вестник Сега  
 
√ Бизнесът ще заявява онлайн свободни работни места 
Регистрираните в бюрата по труда се увеличиха с над 14 хил. души за месец 
Работодателите вече ще могат да правят онлайн заявки за свободни работни места, съобщиха от Агенцията по заетостта. 
Това ще спести ходенето до бюрата по труда, където работодателите досега подаваха документи за свободни места. 
В бланката, която е на сайта на АЗ, работодателите трябва да посочат името на фирмата, областта, длъжността, за която 
имат свободно място, както и колко души са необходими. Трябва да се запишат и отговорностите и изискванията към 
кандидатите, както и какъв ще е видът на договора и работното време. Основното месечно възнаграждение обаче не е 
задължително да бъде попълнено, както и бонусите, които могат да се получават. Сега информацията, която се 
предоставя в бюрата по труда, не съдържа данни за името на работодателя и неговия адрес. 
Заявките, които ще се подават дистанционно, ще се обработват от трудови посредници. "Подаването на електронна 
заявка няма да ограничи личния контакт между трудовия посредник и работодателя - те ще поддържат връзка по 
телефона или електронната поща с цел уточняване на всички детайли", успокояват от АЗ. Информацията за свободните 
работни места ще се въвежда в общата база данни на агенцията, където се намират и всички останали заявки, подадени 
на хартиен носител в бюрата по труда. Работодателите могат да ползват и другите възможности за намиране на хора - на 
място в бюрата по труда, по телефона или по имейл, както и да се възползват от индивидуалните консултации с 
трудовите посредници. 
ТЪРСЕНЕ 
Към 18 септември в цялата страна в бюрата по труда търсещите работа са 357 274 души, сочат данните на АЗ. През август 
те бяха 342 503, което е с над 14 хил. души по-малко. Така положителната тенденция за намаляване на търсещите работа 
от началото на годината прекъсва. Това обаче е нормално със започването на учебната година, когато много студенти се 
регистрират, за да съвместят работата с ученето, както и с приключването на сезона по морето. В бюрата по труда могат 
да се регистрират безработни, заети, които искат да сменят работата си, пенсионери и студенти, които искат да работят в 
свободното си време. 
 
√ Все повече българи умишлено не плащат задълженията си 
Над половината от фирмите у нас нямат пари в брой 
31% от фирмите в България смятат, че гражданите не плащат задълженията си към тях умишлено или с цел измама. 
Преди една година този процент е бил едва 10 на сто. Това сочат представени вчера данни на международната компания 
"ЕОС Матрикс", специализирана във финансовите услуги и управлението на вземания. 
Като основна причина за неплащане все пак се откроява безработицата. Тя е посочена от 35% от анкетираните фирми. 
Временната липса на средства и общата икономическа обстановка са трети и четвърти - съответно с 28 и 27 на сто. 
Притеснително е, че според фирмите над една четвърт от българите (26%) не могат да плащат заради 
свръхзадлъжнялост. Сборът на процентите надхвърля 100, защото са давани повече от един отговор.  
Българският бизнес е лидер в Европа по забавени плащания, сочи проучването. Като основна причина за това над 
половината от фирмите изтъкват, че нямат пари в брой, каза Райна Миткова, управител на "ЕОС Матрикс" за България и 
председател на Асоциацията на колекторските агенции. Преди година едва 1/4 от фирмите са бавели плащанията заради 
липсата на кеш. Около половината (48%) от фирмите посочват още, че забавят плащанията към своите партньори заради 
просрочени задължения от клиенти. Като цяло 25% от всички плащания към българските фирми са забавени, а 5% са 
изцяло отписани. В Германия и Франция картината е най-оптимистична. Немците имат 16% забавени плащания, а 
французите 18%.  
Най-висок е делът на забавените плащания в сферата на търговията - 37%, което е над средното за страната (30%). В този 
сектор са и компаниите, които са най-засегнати от настоящата икономическа ситуация. 
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Все повече фирми възлагат събирането на вземанията на колекторски компании, обясни Райна Миткова. Според нея 
колкото по-рано бъдат възложени вземанията на колекторски фирми, толкова са по-големи шансовете да бъдат събрани. 
Ако минат 9 месеца или повече, вземанията стават на практика почти несъбираеми. Макар да има напредък, едва 20% от 
фирмите се обръщат към колекторските агенции за вземанията си. Основната част - 58%, се опитват да се справят сами. 
Интересно е, че най-малко специализирана външна помощ ползват фирмите от най-засегнатия сектор - търговията. 
БЪДЕЩЕ 
Проучването е установило, че в сравнение с миналата година през 2014 г. бизнесът в България е доста по-скептичен по 
отношение на морала в плащанията. Негативните очаквания се увеличават - 1/4 от фирмите у нас очакват значително 
влошаване на навиците за плащане в сектора им. Преди година така са отговорили 15% от запитаните компании. Въпреки 
че оборотите леко се увеличават, печалбите не следват темпа им. 58% от всички анкетирани търговци декларират, че 
печалбите се свиват. 
 
 
 
 
 


