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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Вестник Преса 
 
√ НОИ отчита бум на болничните за година 
Бизнесът иска да отпадне “временната” мярка да плаща първите три дни от тях 
Сериозно увеличение на болничните отчита Националният осигурителен институт (НОИ). През м.г. общо 1 614 799 души 
са получили обезщетение за временна неработоспособност за общо заболяване, сочи анализ на ведомството за 2013 г. 
За сравнение през 2012 г. те са били със 180 641 души по-малко - 1 434 158 души. През 2010 г. са били 1 599 727 души, 
през 2011 г. - 1 447 758 души. Средното обезщетение за м.г. е 150,72 лв., а година по-рано - 144,64 лв. 
Още при отчета на изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. стана ясно, че 
предвидените средства за болнични са били 290, 4 млн. лв., а е отчетен преразход с над 39 млн. лв. Според експертите 
причините за това са различни - повече болни, ръст на доходите. Наред с това работници от закъсали фирми, които бавят 
заплати, излизат в болнични, за да имат макар и по-нисък, но сигурен доход. 
Сред причините за бума на болнични е това, че НОИ вече не следи строго какво става, тъй като не институтът, а 
работодателите плащат първите три дни от тях. Това коментира за „Преса“ председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. „Нямаме възможност да контролираме мнимите болни и 
фиктивните болнични листове, които плащаме. Нямаме лостове да въздействаме. Масова практика е например при 
прибиране на реколтата хората да си вземат отпуск по болест“, каза той. 
Сега първите три дни от болничните са за сметка на работодателите, а НОИ плаща от четвъртия ден в размер на 80% от 
осигурителния доход. Работодателските организации за пореден път настояват да се върне старият режим. До 2010 г. 
бизнесът поемаше първия ден на болничния в пълния му размер, а от втория НОИ плащаше 80%. 
Промяната беше въведена като временна мярка срещу злоупотреби в кризата. Тогава в сговор с шефовете си 
служителите излизаха в болнични, за да не се пускат масово в неплатен отпуск и да не се закриват работни места. 
Мярката обаче даде само временно резултат - до 2011 г.  
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√ НОИ отчита бум на болничните за година 
Сериозно увеличение на болничните отчита Националният осигурителен институт (НОИ). През м.г. общо 1 614 799 души 
са получили обезщетение за временна неработоспособност за общо заболяване, сочи анализ на ведомството за 2013 г. 
За сравнение през 2012 г. те са били със 180 641 души по-малко - 1 434 158 души. През 2010 г. са били 1 599 727 души, 
през 2011 г. - 1 447 758 души. Средното обезщетение за м.г. е 150,72 лв., а година по-рано - 144,64 лв., съобщи „Преса”. 
Още при отчета на изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. стана ясно, че 
предвидените средства за болнични са били 290, 4 млн. лв., а е отчетен преразход с над 39 млн. лв. Според експертите 
причините за това са различни - повече болни, ръст на доходите.  
Наред с това работници от закъсали фирми, които бавят заплати, излизат в болнични, за да имат макар и по-нисък, но 
сигурен доход. 
Сред причините за бума на болнични е това, че НОИ вече не следи строго какво става, тъй като не институтът, а 
работодателите плащат първите три дни от тях. Това смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев.  
„Нямаме възможност да контролираме мнимите болни и фиктивните болнични листове, които плащаме. Нямаме лостове 
да въздействаме. Масова практика е например при прибиране на реколтата хората да си вземат отпуск по болест“, каза 
той. 
Сега първите три дни от болничните са за сметка на работодателите, а НОИ плаща от четвъртия ден в размер на 80% от 
осигурителния доход. Работодателските организации за пореден път настояват да се върне старият режим. До 2010 г. 
бизнесът поемаше първия ден на болничния в пълния му размер, а от втория НОИ плащаше 80%. 
Промяната беше въведена като временна мярка срещу злоупотреби в кризата. Тогава в сговор с шефовете си 
служителите излизаха в болнични, за да не се пускат масово в неплатен отпуск и да не се закриват работни места. 
Мярката обаче даде само временно резултат - до 2011 г.  
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√ Бум на болничните, отчитат от НОИ 
През миналата година общо 1 614 799 души са получили обезщетение за временна нетрудоспособност за общо 
заболяване 
Сериозно увеличение на болничните отчита НОИ. През миналата година общо 1 614 799 души са получили обезщетение 
за временна нетрудоспособност за общо заболяване, показва анализ на ведомството за 2013 година. За сравнение през 
2012 г.  те са били със 180 641 души по-малко - 1 434 158 души, информира "Преса". През 2010 г. са били 1 599 727 души, 
през 2011 г. - 1 447 758 души. Средното обезщетение за миналата година е 150, 72 лв., а година по-рано - 144, 64 лв. 
Според експертите причините за това са различни - повече болни, ръст на доходите. наред с това работници от закъсали 
фирми, които бавят заплати, излизат в болнични, за да имат макар и по-нисък, но сигурен доход. Сред причините за бума 
на болнични е това, че НОИ вече не следи строго какво става,м тъй като не институтът, а работодателите плащат първите 
три дни от тях. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Сега 
първите три дни от болничните са за сметка на работодателите, а НОИ плаща от четвъртия ден 80% от осигурителния 
доход. работодателските организации отново настояват да се върне старият режим. До 2010 г. бизнесът поемаше първия 
ден на болничния в пълния му размер, а от втория НОИ плащаше 80%. 
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√ Болничните декларации се увеличават главоломно  
Според данни на НОИ подалите през 2012 г. са били със 180 641 души по-малко 
Сериозно увеличение на болничните отчита НОИ. През миналата година общо 1 614 799 души са получили обезщетение 
за временна нетрудоспособност за общо заболяване, показва анализ на ведомството за 2013 година. За сравнение през 
2012 г. те са били със 180 641 души по-малко - 1 434 158 души, информира "Преса". 
През 2010 г. са били 1 599 727 души, през 2011 г. - 1 447 758 души. Средното обезщетение за миналата година е 150, 72 
лв., а година по-рано - 144, 64 лв. Според експертите причините за това са различни - повече болни, ръст на доходите. 
наред с това работници от закъсали фирми, които бавят заплати, излизат в болнични, за да имат макар и по-нисък, но 
сигурен доход. 
Сред причините за бума на болнични е това, че НОИ вече не следи строго какво става,м тъй като не институтът, а 
работодателите плащат първите три дни от тях. 
Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Сега първите три дни от болничните са за сметка на работодателите, а НОИ плаща от четвъртия ден 80% от осигурителния 
доход. работодателските организации отново настояват да се върне старият режим. До 2010 г. бизнесът поемаше първия 
ден на болничния в пълния му размер, а от втория НОИ плащаше 80%. 
 
dobrudjadnes.com    
 
√ НОИ ОТЧИТА БУМ НА БОЛНИЧНИТЕ ЗА ГОДИНА 
Сериозно увеличение на болничните отчита Националният осигурителен институт (НОИ). През м.г. общо 1 614 799 души 
са получили обезщетение за временна неработоспособност за общо заболяване, сочи анализ на ведомството за 2013 г. 
За сравнение през 2012 г. те са били със 180 641 души по-малко - 1 434 158 души. През 2010 г. са били 1 599 727 души, 
през 2011 г. - 1 447 758 души. Средното обезщетение за м.г. е 150,72 лв., а година по-рано - 144,64 лв., съобщи „Преса”. 
Още при отчета на изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. стана ясно, че 
предвидените средства за болнични са били 290, 4 млн. лв., а е отчетен преразход с над 39 млн. лв. Според експертите 
причините за това са различни - повече болни, ръст на доходите.  
Наред с това работници от закъсали фирми, които бавят заплати, излизат в болнични, за да имат макар и по-нисък, но 
сигурен доход. 
Сред причините за бума на болнични е това, че НОИ вече не следи строго какво става, тъй като не институтът, а 
работодателите плащат първите три дни от тях. Това смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев.  
„Нямаме възможност да контролираме мнимите болни и фиктивните болнични листове, които плащаме. Нямаме лостове 
да въздействаме. Масова практика е например при прибиране на реколтата хората да си вземат отпуск по болест“, каза 
той. 
Сега първите три дни от болничните са за сметка на работодателите, а НОИ плаща от четвъртия ден в размер на 80% от 
осигурителния доход. Работодателските организации за пореден път настояват да се върне старият режим. До 2010 г. 
бизнесът поемаше първия ден на болничния в пълния му размер, а от втория НОИ плащаше 80%. 
Промяната беше въведена като временна мярка срещу злоупотреби в кризата. Тогава в сговор с шефовете си 
служителите излизаха в болнични, за да не се пускат масово в неплатен отпуск и да не се закриват работни места. 
Мярката обаче даде само временно резултат - до 2011 г. 
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Вестник Сега 
 
√ Бизнесът иска финансова и енергийна стабилност след изборите 
Обслужване на „едно гише“ за инвеститори предлага Американската търговска камара 
Финансова и енергийна стабилност, обвързаност на фондовете от ЕС с ключови реформи, обслужване на "едно гише" за 
инвеститорите, интегрирани електронни регистри, пълна дигитализация на имотния регистър и кадастъра, реформи в 
здравния и образователния сектор в посока към заетост. Това са част от основните искания на бизнеса към политиците 
преди изборите. 
Те са залегнали в поредната годишна Бяла книга с приоритети и препоръки за политика на Американската търговска 
камара в България (АТКБ) и в препоръките към икономическите програми на партиите за предсрочните избори на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). И двата документа бяха разпространени в края на миналата 
седмица. В тях се открояват препоръките да бъде запазен валутният борд като ключов компонент за доверието на 
инвеститорите. Вторият неоспорим факт като условие за добра бизнес среда е запазването на плоския данък от 10%.  
Финансова стабилност и предвидимост чрез придържане към приетите нива на бюджетен дефицит и държавно 
преразпределение през бюджета до 40% от БВП е едно от предложенията на АИКБ, отправено като препоръка към 
всички партии. Асоциацията препоръчва да се работи за балансиран бюджет, като само по изключение да се допуска 
дефицит до 2%. От Американската търговска камара пък препоръчват да се продължат преговорите с ЕС за влизане на 
България в еврозоната. Важно според камарата е да се постигне 100% електронно управление на фискалните транзакции. 
По отношение на ДДС препоръките са за ограничаване на контрабандата и източването на данъка от една страна, а от 
друга - поддържане на навременното възстановяване. 
В областта на енергетиката от АТКБ искат гаранции, че тарифите за електроенергия няма да се използват за фискални 
цели, както и конкретна пътна карта за сектора с укрепване на регулаторната среда. От АИКБ пък са категорични, че е 
нужда предвидимост на цените и премахване на кръстосаното субсидиране. От асоциацията настояват още 
определянето на минимални цени за продажба на електроенергия при търговете, обявявани от "АЕЦ Козлодуй" и "ТЕЦ 
Марица-изток 2", да става със санкция на ДКЕВР при публично огласена методика. Едно от условията за подобряване на 
конкурентната среда е да се регулират по-ефективно монополните дейности, а дружествата да бъдат задължени да 
разкриват информация като публичните компании. 
От АИКБ предлагат и промяна на начина на разработване на инвестиционни проекти със значим обществен интерес като 
изграждане на енергийни и индустриални мощности и инфраструктурни проекти. Идеята е това да става и чрез набиране 
на ресурс на организиран капиталов пазар - чрез емисии на дялови или дългови книжа при определени ограничения за 
размера на директното държавно финансиране. Така според бизнеса по пазарно мотивиран начин ще се отговори на 
съмненията за ефективността и целесъобразността на конкретни управленски решения. 
Реформиране на агенцията за инвестиции пък предлагат от американската камара. Тя би трябвало да стане агенция на 
правителствено равнище като се осигури и бюджет за одобрени инвестиционни проекти. Идеята е да се създаде "единно 
звено за контакт" или т.нар. обслужване на едно гише в самата агенция, за да се облекчат административните 
процедури. Американският бизнес у нас препоръчва и целеви стимули за насърчаване на инвестициите - те да са 
обвързани с регионални и екологични цели. Препоръчва се и да се изградят технологични индустриални зони с 
благоприятни данъчни условия. Едно от задължителните условия тук е осигуряване на добра инфраструктура около тези 
зони, а също и пълна дигитализация на имотния регистър и кадастъра. 
И в двата документа се обръща специално внимание на обществените поръчки. Бизнесът настоява те да се правят по 
електронен път. Освен това - да се популяризират "зелените" поръчки, да се разработи нов модел за публично-частните 
партньорства, да се осигури прозрачност на процедурите като в комисиите за оценка на проектите се включат и 
представители на бизнеса. Ключов момент е да се разкъса връзката между възложителя и органа, извършващ 
класирането, категорични са от двете организации. 
 
Списание БГ Предприемач  
 
√ Как да се развива икономиката на страната след изборите, обсъдиха ръководствата на АИКБ и Реформаторския блок 
Едно от условията е, Държавата да бъде коректен платец. 
Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на среща с 
ръководството на Реформаторския блок. На срещата бяха обсъдени Препоръките, които АИКБ изпрати на партиите и 
коалициите, участващи в предсрочни парламентарни избори и как те се вписват в програмата на Реформаторския блок. 
От бизнес организацията изразиха задоволство, че има голямо припокриване на идеите от Препоръките с тези, заложени 
в програмата на Реформаторския блок. Особено в макроикономическата стабилност, валутния борд, правовия ред. 
Акцент бе поставен върху важни реформи, които следва да се направят, за да се подобри бизнес средата и се осигурят 
високо подготвени кадри. 
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√ АИКБ обсъди с РБ препоръки към икономическите програми на партиите 
Препоръките са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни 
работни срещи между Асоциацията на индустриалния капитал в България и представители на основните 
политически формирования, като отчитат актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми 
 „Реформаторски блок“ се срещна на 19 септември с ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България 
(Bica-bg.org), като по време на срещата бяха представени и обсъдени изпратените до всички политически сили, 
препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за предсрочни парламентарни 
„Избори 2014” и как те се вписват в програмата на Реформаторския блок. 
Препоръките са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни 
срещи между Асоциацията на индустриалния капитал в България и представители на основните политически 
формирования, като отчитат актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми. 
Те са насочени към партиите и коалициите, регистрирани за участие в “Избори 2014”, с акцент към представяните от тях 
икономически програми. 
По време на срещата бяха обменени конструктивно идеи за икономическото развитие на Република България след 
изборите, съобщиха от АИКБ. 
Бизнесът акцентира върху важните реформи в ключови области, а представителите на Реформаторския блок се 
ангажираха с провеждането им, допълват от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
 
Вестник Банкеръ 
 
√ Реформаторите обещаха да прекъснат зависимостта на партиите от бизнеса 
Икономическата програма на Реформаторския блок за предсрочните парламентарни избори се припокрива в най-голяма 
степен с вижданията на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Това стана ясно по време на провела се 
среща между двете организации. Работодателите определиха програмата на Реформаторите като реално управленска с 
добри антикорупционните мерки. 
"В най-голяма степен във вашата програма виждаме сходство с нашите препоръки на Националния съвет към 
икономическите екипи на партиите и коалициите. В повечето от случаите дори имаме пълно припокриване, коментира 
председателят на асоциацията Васил Велев. Той даде пример с идеите за макроикономическа стабилност, валутния 
борд,  реформите за подобряване на бизнес средата и въвеждането на правов ред в държавата. 
"Програмата ни не е написана предизборно и ще бъде изпълнена", увери лидерът на ДСБ Радан Кънев и изброи едни от 
най-важните точки в нея. Сред тях са такси за данъчно облагане, минимална работна заплата и почасовите ставки като 
важен елемент. Според Кънев трябва да се въведе регионална диференциация на минималния осигурителен доход и по-
голямата диференциация по минималните осигурителни прагове. Като пример Кънев даде средната заплата във Видин, 
която не отговаря на стандарта на живот в София. 
"Целта ни е с предложените реформи да прекъснем зависимостите на политическите партии с бизнеса и медиите, тъй 
като сега те са твърде оплетени", допълни председателят на Народна партия "Свобода и достойнство" Корман Исмаилов. 
Лидерът на СДС Божидар Лукарски увери, че Реформаторският блок ще се вслуша в съветите на бизнеса и ще включи 
разумните предложения към програмата си. 
 
news.bg    
 
√ АИКБ и реформаторите доволни от единомислието си 
Реформаторският блок (РБ) ще настоява да има повече пари за образование и по-малко за подслушване.  
Това заяви за News.bg лидерът на СДС Божидар Лукарски. 
Като борещи се за участие в следващото управление на страната ни реформаторите седнаха на една маса днес с 
представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), за да чуят гласа на бизнеса у нас. 
Целта на въпросната среща, по думите на Лукарски, е именно да получат оценката на хората, които създават работни 
места у нас, за визията на Реформаторския блок по отношение на развитието на икономиката ни. 
Тази оценка е била положителна, като работодателите са харесали най-много идеята за осигуряването на правна рамка, 
без която не би могло да има икономика и работни места. 
"Отличен" са получили реформаторите и за предложението за по-малко пари в МВР за подслушване и повече за 
образование, което сега не осигурява достатъчно кадри за бизнеса. 
АИКБ са оценили много добре и вижданията на десните относно здравната реформа. 
„Разбрахме, че нашата визия е много близо до визията на бизнеса и на хората, които реално осигуряват работните места 
в България", се похвали още Лукарски. 
Работодателите обаче са заръчали на реформаторите и да обърнат поглед към разделянето на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма на три отделни ведомства. 
„Това мегаминистерство в последните години се занимаваше главно с енергийната стратегия и енергетиката на България. 
Икономиката, индустрията и туризма оставаха встрани от визията на управленците в България", обясни лидерът на СДС и 
определи тази идея и като идея на Реформаторския блок. 
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thenews.bg   
 
√ Божидар Лукарски: Визията на РБ е много близо до визията на бизнеса и на хората, които реално осигуряват 
работните места в България 
Реформаторският блок  ще настоява да има повече пари за образование и по-малко за подслушване. 
Това заяви за News.bg лидерът на СДС Божидар Лукарски след среща на лидерите на Блока днес с представители на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Божидар Лукарски – ние ще проведем такива срещи и с останалите работодателски организации у нас и със синдикатите. 
Целта на тази среща е да видим реакцията на реалния бизнес по отношение на нашата визия за управлението на 
държавата в областта на икономиката и по-конкретно тяхната оценка за нашата програма. 
Каква е вашата визия? – както разбрахме, нашата визия е много близо до визията до бизнеса и на хората, които реално 
осигуряват работните места в България. Забележките на АИКБ бяха много малко и конкретни. Ние се надяваме да ги 
отразим, когато имаме участие в управлението на държавата и се радваме, че оценката на бизнеса за нашата програма е 
изключително положителна. Председателят на АИКБ Васил Велев каза, че от срещите, които са провели с другите 
политически сили за икономическото развитие, програмата на Реформаторския блок получава тяхното най-голямо 
одобрение. 
Ключов акцент от програмата на Реформаторския блок ? 
Оценката на АИКБ беше много положителна по отношение на осигуряването на правната рамка, защото без право няма 
икономика и няма работни места. Нашата визия за намаляване на разходите в някои отрасли като например парите в 
МВР за подслушване, за сметка на това осигуряване на по-големи инвестиции в областта на образованието, което сега не 
осигурява достатъчно кадри за бизнеса. Оцениха много добре и нашите виждания за здравната реформа. 
Какво ви заръчаха работодателите? 
Една такава заръка е нещо, на което ние сме наблегнали в нашата програма. Въпреки това е стара идея на нашите 
членове и симпатизанти. Това е разделението на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на три 
подотрасъла. Това мегаминистерство в последните години се занимаваше главно с енергийната стратегия и енергетиката 
на България. Икономиката, индустрията и туризма оставаха встрани от визията на управленците в България. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Няма да увеличават пенсиите, може да ги намалят 
Пенсиите догодина няма да се увеличават по швейцарското правило, а дори има опасност да бъдат намалени. Причината 
е в отрицателната инфлация в България от началото на годината, а нейният размер определя половината от 
увеличението на пенсиите през следващата година. 
Проблемът е бил обсъждан на консултативния съвет за осигурителна реформа към социалния министър Йордан 
Христосков, тъй като решението на проблема може да се намери само чрез промени в Кодекса за социално осигуряване. 
Съветът има за задача да подготви такива промени и те да бъдат предложени на следващите управляващи. 
От началото на годината дефлацията вече е 1,2%, което означава, че ще доведе до намаление на пенсиите по 
швейцарското правило с 0,6%. 
Ръстът на средния осигурителен доход пък засега е около 2%, което носи 1% увеличение във формулата. Като се вземат и 
двата компонента на швейцарското правило, засега това означава увеличение на пенсиите от догодина с 0,4 на сто, или 
средно с 1 лев, обясниха експерти. 
Прогнозите обаче са за още по-голям ръст на дефлацията, като според Европейската комисия тя може да стигне и 2,6%. 
Това напълно ще изяде ръста на средния осигурителен доход във формулата и дори ще донесе намаление на пенсиите с 
около 0,2%, или средно 30-40 стотинки. 
В консултативния съвет са предложени три варианта, за да бъде избегнато намаление на пенсиите, научи в. “24 часа” от 
участници в него. 
Първият вече е използван от правителството на ГЕРБ в периода 2009-2012 г. Той предвижда да бъде отменено временно 
действието на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и пенсиите да не бъдат индексирани по швейцарското 
правило. Принципът тук е, че не може да бъде отнето нещо, което вече е дадено на хората, затова се обявява нулева 
година. 
Вторият вариант предвижда промяна в инфлационния индекс, който влиза в швейцарското правило. До момента НОИ 
изчислява по хармонизираната инфлация. Синдикатите обаче настояват вместо нея да се ползва инфлацията в малката 
потребителска кошница, тъй като в нея са включени само стоки, които отговарят на потреблението на пенсионерите, 
обясни главният икономически експерт на КТ “Подкрепа” Николай Николов. 
Третият вариант, който обсъжда консултативният съвет, е за дописване на швейцарското правило. Новият текст трябва да 
предвиди, че при отрицателна инфлация тя не се взема предвид във формулата. Тогава индексацията от юли 2015 г. 
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може да бъде направена само с половината от ръста на средния осигурителен доход, което означава увеличение на 
пенсиите с около 1%. 
Ниският БВП доведе до рекорд на социалните разходи 
Рекордни разходи за плащане на пенсиите и като дял от БВП отчита НОИ през първите две тримесечия на 2014 г. През 
първото тримесечие разходите за това са представлявали 12,2% от БВП, а през второто тримесечие са паднали до 10,4%. 
Предишният рекорд бе през 2013 г., когато разходите за пенсии достигнаха 9,9% от БВП. 
Причината за този рекорден дял е в ниския размер на БВП през първите месеци на годината, обясниха от Националния 
осигурителен институт. Според институцията подобни колебания били обичайни през годината и не застрашават 
изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. През първите три месеца на годината БВП е бил едва 
16 млрд. лв., а през второто сме произвели 19 млрд. лв. В същото време разходите за плащане на пенсии са постоянни в 
размер на около 2 млрд. лв. на тримесечие. 
Сезонната заетост през лятото е довела до намаляване на броя пенсионери, издържани от 100 работещи българи, 
показват още данните на НОИ. През второто тримесечие 100 осигурени са плащали пенсиите на 78,8 пенсионери, докато 
през първото те са били 83,3. В периода април-юни обаче осигурените българи са се увеличили със 140 хил. души заради 
сезонната заетост, докато пенсионерите са намалели с 4 хил. души. 
 
√ Проф. Миланова: БНБ не знае точно какво прави по казуса КТБ 
 „Трябва да бъдат направени всички възможни стъпки, за да бъде спасена КТБ. Ако се стигне до несъстоятелност, 
въпросът е да се ограничат щетите за банковата система”, заяви пред Нова телевизия бившият съветник на УС на БНБ и 
председател на Сметната палата Валери Димитров. 
 „Изначално фигурата на специалния надзор над КТБ е сбъркана. УС на БНБ не знае точно какво прави по казуса. Жалко е, 
че не са си прочели закона и не знаят философията му. Това е оздравителна процедура и тя трябва да се проведе за 
кратко време – такава в момента няма. Ако се удължи с още 1-2 месеца може да се стигне до пълна ерозия на капитала”, 
категоричен бе бившият подуправител на Централната банка проф. Емилия Миланова. 
 „В УС на БНБ следва гаф след гаф. Има неистов страх да се заеме определена позиция, а явно има и зависимости към 
някого. Искров говори глупости. Но казва, че споделя мнението на целия Управителен съвет. Затова се шегувам, че сега 
хората ще поискат не оставката на Искров, а на всички в УС”, заяви бившият министър на финансите Стоян Александров. 
Според него БНБ и квесторите трябва да дадат информация каква част от депозитите са на фирми и каква на граждани. 
Според него голямата част от парите са на фирми. 
 „Ако банковата система остане без гаранционен фонд, как ще бъде посрещната всяка друга атака към банките? При 
несъстоятелност фондът ще бъде изпразнен на практика”, посочи Димитров. Според него най-добрата схема е КТБ да 
бъде поета от друга банка, за да не се изпразни фонда. Банковата общност можеше да спаси тази банка и да спести 
разходите на фонда за гарантиране на влоговете, смята експертът. 
Александров напомни, че и други банки са били атакувани, а при определени условия може това да се случи отново. 
„Трябва да се разработят и оповестят няколко стратегии. Банковата общност трябва да се обедини, защото ударът може 
да се разпространи”, призова Димитров. 
 
Вестник Труд 
 
√ Емил Хърсев: Една несъстоятелност на КТБ ще ни струва много 
Казусът КТБ се превърна в един тест дали българската държавност е в състояние да се справи с подобен род финансови 
проблеми. Опасяваме се, че ако не се справи и банката не бъде оздравена и санирана, ще остане дълбоко недоверие в 
държавата и финансовата система. 
Това заяви икономистът Емил Хърсев пред БТВ. Той подчерта, че „очакването на нацията е банката да заработи”. 
По думите му за спасяването на Корпоративна търговска банка има консенсус, като това не означава данъкоплатците да 
платят с парите си за оздравяването на трезора, а да се намери „по-малкото зло” – част от вложителите и акционерите да 
претърпят известна загуба и да се търсят чисто пазарни способи за излизането от ситуацията. 
„Една несъстоятелност на КТБ ще ни струва много, най-вече защото ще ни струва разрушеното доверие”, подчерта 
Хърсев. 
Той защити ръководството на БНБ, като посочи, че централната банка не е получила подкрепа да реши още в зародиш 
проблема с КТБ. „Изключително нечестно е в момента да обвиняваме за всичко Централната банка и надзора”, подчерта 
икономистът. 
По думите му позицията на прокуратурата по казуса също е „изключително разумна”. По отношение на споменатото от 
Сотир Цацаров „надскачане на закона”, Емил Хърсев посочи, че „към всеки случай трябва да се отнасяме с определена 
доза креативност, трябва да помислим и за някакво решение извън закона, например на договорна основа”. 
„Нерешаването на въпроса, оставяне на банката сама да си отиде с огромна загуба, която ще претърпят обикновени 
фирми и вложители, това ще е една непоносима за тях загуба – ще тръгнат верижни фалити”, подчерта Хърсев. 
Според него в случая не става дума за „компромис на безпомощността”, а за „една управляема ситуация”. 
Икономистът посочи, че познава Цветан Василев от студентските си години и според него сегашното пребиваване на 
банкера в Белград може да се обясни със „съдебния и политически натиск”. 
На въпрос дали бившият мажоритарен собственик на трезора е създаден от политиците, Емил Хърсев отговори 
лаконично: „Очевидно не е създаден от политици – никой от нас, освен ако не им е роден син, не е създаден от 
политиците”. 
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√ Зам-министър: Устойчивият тренд сочи - над 50% от туристите в България са от ЕС 
Устойчивият тренд за последните няколко тримесечия, показва, че над 50% от туристите в България са от страните-членки 
на Европейския съюз (ЕС), каза зам.-министърът на икономиката с ресор туризъм Бранимир Ботев в предаването „Денят 
започва в неделя” на БНТ. 
Oт близо 4 млн. и 45 хил. туристи, дошли до месец юни в България, над 2 млн. и 400 хил. са от страните-членки на ЕС. 
Това е изключително добър показател за България, защото това означава обърнат тренд”, каза още Ботев и добави, че 
България всъщност успява да диверсифицира пазарите си. По думите му спадът в туризма е пренебрежително малък и 
той е най-вече при туристите от Украйна и Великобритания. Ботев обясни, че в стратегията, която е била приета от 
предходното правителство до 2030 г, ключовата дума е „диверсификация”. 
„Ето я диверсификацията – ние имаме море, планина, това е зелен туризъм през лятото и зимни спортове през зимата, 
минерални води за СПА и уелнес туризъм, великолепно културно-историческо наследство, с огромен потенциал за 
културно-исторически туризъм, и екотуризъм заради съхранената природа”, посочи той и допълни, че за последната 
година до месец юни туризмът е внесъл над 1 милиард и 74 милиона евро, а спадът е около 6,7 %. 
 
√ 5000 безработни на работа с пари от ЕС 
Още 5000 трайно безработни, младежи и хора в предпенсионна възраст ще могат да започнат работа с европари. Целта е 
да се неутрализира очакваният ръст на безработицата в края на годината. 
Средствата за наемането на хората ще се осигурят чрез пренасочването на 30 млн. лв. от неатрактивни проекти от 
оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.) към схемата “Подкрепа за заетост”, съобщи 
социалното министерство. По нея частни фирми и общини могат да наемат безплатно безработни за между 6 и 12 
месеца. 
С преразпределянето на други 7,5 млн. лв. ще се удължат до края на годината договорите на лични асистенти за 11 000 
души с тежки увреждания. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Нова порция искания за по-високи осигуровки 
Социалният министър и синдикатите предлагат максималният осигурителен доход да се равнява на 8 или 10 
минимални заплати 
Заседаващият на тъмно Консултативен съвет за оптимизиране на пенсионната система продължава да е източник на 
предложения за стабилизиране на сектора, без да представя анализ какъв ще бъде ефектът от прилагането им. На 
последното заседание на съвета през миналата седмица е било обсъждано максималният осигурителен доход да се 
повиши над 3000 лв. и да се вдигне пенсионната възраст, научи "Капитал Daily". Според неофициалната информация 
предложението за рязко увеличение на максималния праг, който в момента е 2400 лв., е на представителите на 
синдикалните организации и е подкрепено от социалния министър Йордан Христосков. От своя страна бизнес 
организациите настояват подобна промяна да няма, но пък искат пенсионната възраст да се увеличи. 
Максимално натоварване 
Рязкото повишение на максималния осигурителен доход ще доведе до нарастване на осигурителната тежест за хората с 
по-високи доходи. В момента икономиката и пазарът на труда все още се възстановяват от кризата и подобно решение 
ще се отрази негативно върху тях, смятат анализатори. 
"Има много хора в съвета, които са против да се увеличават вноските и максималният осигурителен праг, преди да се 
оправят другите проблеми в системата. В противен случай парите просто ще изтекат, както е ставало винаги досега, и 
няма да има никаква полза", коментира източник на "Капитал Daily", присъствал на закритото заседание. По време на 
срещата не е обсъждан процент, с който евентуално да бъдат увеличени осигурителните вноски към фонд "Пенсии" и 
фонд "Безработица". 
Обсъждано е било обаче максималният осигурителен доход да бъде в размер на 8 или 10 минимални работни заплати 
(МРЗ). При сегашното ниво на МРЗ от 340 лв. означава, че таванът трябва да бъде между 2720 и 3400 лв. Още с идването 
на власт на кабинета "Орешарски" се заговори за повишаване на максималния доход до 3100 лв. и дори за неговото 
премахване. Бизнес организациите обаче са против подобни мерки, тъй като според тях по този начин ще се увеличи 
осигурителната тежест и съответно сивият сектор в България. 
По-високи осигуровки 
В края на август социалният министър Христосков обяви публично, че "евентуално биха постъпили предложения за 
увеличаване на осигурителните вноски с не повече от 1-2 процентни пункта". Той е на мнение, че няма как да се 
изплащат обезщетения на 100 хил. безработни, ако вноската за риск от безработица е само 1 процентен пункт, и трябва 
да бъде поне два. Според него осигуровките за фонд "Пенсии" също трябва да се увеличат с 1 пункт. В момента на 
работещите трета категория труд им се удържа 17.8% от брутното възнаграждение за фонд "Пенсии", ако са родени 
преди 1960 г. На останалите им се удържа 12.8%. 
На едно от предходните заседания Националният осигурителен институт (НОИ) представи свой разчет, според който 
баланс между приходи и разходи в общественото осигуряване ще бъде постигнат, ако вноските се увеличат със 7.7 
процентни пункта. Впоследствие Христосков категорично заяви, че никой "не си е и помислял да се повишават с толкова 
осигуровките". Още преди министърът да уточни за какво става въпрос, от Асоциацията на индустриалния капитал 
излязоха със становище, че подобно предложение е "смайващо" и "прокризисно", както и катализатор на още сива 
икономика и безработица. 
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И въпреки липсата на официална информация след всяко заседание изтича информация за обсъжданите теми. Така 
например наскоро стана ясно, че на едно от заседанията Националната агенция за приходите е предложила като 
решение на проблема с дефицита на средства държавните служители сами да плащат социалните си осигуровки. В 
момента държавата поема 100% социалните и здравните им осигуровки, като ставката е по-ниска. 
Консултативният съвет за пенсионната реформа е орган, който няма правомощия да взима решения. Осигурителните 
прагове се регулират през Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а вноските за пенсия – с Кодекса 
за социално осигуряване. Заседанията на съвета са закрити и още на първото е взето решение да не се съобщава какво се 
обсъжда. Официална причина за липсата на прозрачност не е обявена, но неофициалната е да не се използват в 
предизборната кампания. 
Минимални прагове 
Крайният срок за подписване на споразумения за минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности 
между работодатели и синдикати изтече в петък, 19 септември. Подписани са споразумения в 41 от общо 85 
икономически дейности, които обхващат около 1 млн. от осигурените работници и служители. Средният ръст в 
договорените икономически дейности e 4.2%. 
За икономическите дейности без подписани споразумения представителите на синдикалните организации предлагат 
увеличение с размера на средния ръст в договорените браншове. Работодателските организации обаче искат да няма 
увеличение в отраслите без договореност между работодатели и синдикати. Преди няколко седмици вицепремиерът 
Христосков съобщи, че задължително ще има административно увеличение на МОД в браншовете без споразумение, 
при които не е имало промяна през последните две и повече години. Тази седмица се очаква да стане ясно какъв ще 
бъде неговият размер. 
Какво обсъжда консултативният съвет досега: 
- Максималният осигурителен доход да е между 2720 и 3400 лв. 
- Ако държавата престане да субсидира системата, социалните осигуровки трябва да бъдат увеличени със 7.7 процентни 
пункта 
- Вноските във фонд "Безработица" и фонд "Пенсии" да се вдигнат с по 1 процентен пункт 
- Държавните служители сами да плащат социалните и здравните си осигуровки 
- Увеличаване на пенсионната възраст. 
 
√ България ще разполага с малко по-висок бюджет от ЕС за рибарство 
Най-изоставащата нова европрограма е изпратена в Брюксел 
вропейската програма за рибарство и аквакултури, която върви с най-бавен темп на подготовка, ще бъде с малко по-
висок бюджет през новия програмен период до 2020 г. През миналата седмица програмата, която е единствената 
неизпратена до този момент в Брюксел, беше одобрена на извънредно заседание на съвета за координация при 
управлението на средства от Европейския съюз (ЕС). В новия програмен период ще се залага на производството на 
аквакултури, иновациите в сектора и развиването на алтернативни туристически дейности. 
По-висок бюджет 
Така проектът на тази програма ще бъде изпратен в Брюксел за съгласуване. Първоначалният план беше това да се случи 
до юни, впоследствие до началото на септември, но подготовката на самата програма изостана спрямо останалите. Така 
програмата за рибарство е последната от всички европрограми, която е изпратена за одобрение, и на този етап не е ясно 
кога евентуално може да започне прием на проекти. 
Въпреки трудното изпълнение на настоящата програма по рибарство и аквакултури, която тръгна с почти три години 
закъснение, в новия програмен период България ще разполага с малко по-висок бюджет за този сектор. До 2020 г. 
секторът има възможност да усвои 113.5 млн. евро, 88 млн. евро от които са средства от ЕС. Този бюджет е по-висок от 
настоящия с около 8 млн. евро, или с около 7% повече спрямо изтеклия вече програмен период. 
Нови схеми 
Основният фокус в бъдещата програма ще бъдат аквакултурите и преработката на риба, като се предвижда финансиране 
и за иновации, стана ясно при представянето на проекта й през август. Очаква се по тези две схеми бюджетите да бъдат 
по-високи от настоящите. В новата програма ще бъде заложена още възможността да се финансират колективни 
инвестиции от няколко фирми в бранша, както и да се развиват туристически дейности. Така например е възможно 
рибарските компании да могат да получат финансиране за организиране на разходки на туристи с кораби, изграждане на 
къщи за гости, хотели и др. 
В новата програма отново е предвидено финансиране за изграждане на рибарска инфраструктура - пристанища, 
лодкостоянки и други, както и средства за екологични дейности. Ще се финансират още проекти на местни инициативни 
рибарски групи, каквато възможност имаше и до този момент. 
Програмата по рибарство е под шапката на агенцията по рибарство, част от земеделското министерство. В края на август 
рибарски сдружения изпратиха безпрецедентно остро за този сектор писмо до Европейската комисия, в което настояват 
агенцията да бъде изолирана от управлението на европейските средства. Пред БНР председателят на Националната 
асоциация на рибопроизводителите Тачо Пашов съобщи тогава, че тази структура е "доказала, че не може да управлява 
европейски пари". "Искаме органът, който управлява програмата, да излезе от агенцията по рибарство. Практиката в 
Европа е да има такива отделни мениджърски тела, както ги наричат те, които да управляват програмата при пълна 
прозрачност и професионализъм", каза тогава още той. По оценка на сдруженията при приключването на изтичащия 
програмен период България ще загуби половината евросредства, заложени за 2007-2013 г. 
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Вестник Стандарт 
 
√ ДКЕВР заседава за цената на газа 
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще обсъди на заседние днес доклад за цената на 
природния газ за последните три месеца до края на годината. 
"Булгаргаз" подаде заявление до комисията цената да се увеличи от 1 октомври с около 2% и да достигне 611 лв. за 1000 
кубични метра газ. 
Регулаторът обаче предлага цената на природния газ да остане без промяна - на ниво от близо 602 лв. за 1000 кубични 
метра. 
 
√ До 9,95% по-скъп ток за малкия бизнес 
Най-сериозно увеличение се предвижда за фирмите в Североизточна България 
София. С до 9,95% поскъпване на тока за малкия бизнес от 1 октомври предвижда ДКЕВР. Това става ясно от 
предложените цени в проекторешението, което ще бъде разгледано на откритото заседание на регулатора в четвъртък. 
Най-голямо поскъпване е заложено при една от дневните тарифи, които ще бъдат валидни за Североизточна България. 
Малките бизнес клиенти на местното електроразпределително дружество "Енерго-Про", които използват електромери с 
3 скали, ще плащат за върхова енергия с 9,95% повече спрямо действащата в момента цена. Дневната тарифа за същия 
тип клиенти се предвижда да се вдигне с 9,83%, а нощната - с 9,59%. С една идея по-голямо - с 9,61%, ще бъде 
поскъпването отново за абонати на "Енерго-Про", пак за нощната тарифа, но при електромери с две скали. 
За клиентите на ЕВН в Югоизточна България най-сериозното предвидено увеличение на цените за малките фирми е с 
9,4%. То касае върховата тарифа за клиенти, използващи електромери с 3 скали. За същия тип абонати дневният ток се 
предвижда да поскъпне с 9,13%, а нощният - с 8,6%. 
Със съвсем малко повече ДКЕВР предвижда да се повишат тарифите за фирмите, използващи ниско напрежение в 
мрежата на ЧЕЗ. В Западна България най-голямо поскъпване ще има при дневната тарифа на клиентите с 3-скални 
електромери и то ще бъде 9,89%. За същия тип абонати върховата тарифа се предвижда да скочи с 9,55%, а нощната - с 
8,91 на сто. 
 
Цени на тока за бизнес клиенти на ниско напрежение 
(от 1 октомври за киловатчас) 
 
ЧЕЗ 
Върхова 31.1316 ст. +9.55% 
Дневна 21.7356 ст. +9.89% 
Нощна 14.9256 ст. +8.91% 
Дневна 28.4232 ст. +9.49% 
Нощна 15.4068 ст. +8.95% 
С 1 скала 25.32 ст. +9.42% 
 
ЕВН 
Върхова 32.4804 ст. +9.40% 
Дневна 23.85 ст. +9.13% 
Нощна 15.9084 ст. +8.60% 
Дневна 27.6852 ст. +9.26% 
Нощна 15.5652 ст. +8.60% 
С 1 скала 27.7728 ст. +9.27% 
 
Енерго-Про 
Върхова 37.3272 ст. +9.95% 
Дневна 23.7132 ст. +9.83% 
Нощна 13.0536 ст. +9.59% 
Дневна 28.236 ст. +9.88% 
Нощна 13.7148 ст. +9.61% 
С 1 скала 26.7648 ст. +9.87% 
 
Цените са с включени всички мрежови такси и ДДС 
 
√ Ботев: Чакаме 40 000 китайски туристи 
София. 40 000 туристи от Китай ще посрещне страната ни догодина благодарение на разработените специално по вкуса 
на азиатските гости маршрути. Това обясни зам.-икономическият министър с ресор туризъм Бранимир Ботев. Според 
него през следващите години броят им може да нарасне до половин милион. 
Според зам.-министъра през този сезон, въпреки черните прогнози на бранша, летният сезон отбелязва ръст на 
приходите от туристи и броя на гостите у нас. Ботев цитира данни на БНБ, според които до юни туризмът е донесъл над 
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1,74 млрд. евро. От десетте ключови дестинации, генериращи туристи у нас, спад на посетителите е отчетен само от 
Украйна и Великобритания, допълни той. 
Намалението на гостите от Украйна е едва с 4,6% при очаквани над 30%. Спадът на двата основни пазара е компенсиран 
от ръста на гости от ЕС. Броят на руските туристи се е увеличил с 1,7%, при общ спад на пътуванията в Москва и регионите 
с над 30% заради поевтиняването на рублата. Руските гости имат интерес към поклоннически и религиозен туризъм у нас 
и в момента се подготвят подобни пакети за привличането им, обясни още зам.-министърът пред БНТ. 
Ботев прогнозира и ръст на турските туристи след откриване на директната линия между Истанбул и Варна. Южните ни 
съседи имат интерес и към зимните ни курорти като Пампорово, а ръстът на посещенията им е с 61%, каза зам.-
министърът. 
 
√ Финансисти: Отнемането на лиценза на КТБ е по-скъпото решение 
София. Отнемането на лиценза на поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) би било по-
скъпото решение на проблема с финансовата институция, коментира бившият подуправител на Българската народна 
банка (БНБ) проф. Емилия Миланова пред Нова телевизия. 
Миланова подчерта, че при обявяването на банката в несъстоятелност фондът за гарантирането на депозитите ще бъде 
изпразнен, тъй като той разполага с 2,1 млрд. лева, а гарантираните депозити в КТБ са за около 3,7 млрд. лева. 
Останалите пари трябва под някаква форма да бъдат дадени от държавата, а отделно парите на всички институционални 
вложители не са гарантирани, което ще им коства сериозни загуби. Така косвеният ефект от затварянето на банката може 
да достигне и 10 млрд. лева, но е трудно да бъде изчислен, посочи тя. 
"Трябва да бъдат направени всички възможни стъпки, за да бъде спасена КТБ. Ако се стигне до несъстоятелност, 
въпросът е да се ограничат щетите за банковата система", заяви в студиото бившият съветник на УС на БНБ и председател 
на Сметната палата Валери Димитров. 
"В УС на БНБ следва гаф след гаф. Има неистов страх да се заеме определена позиция, а явно има и зависимости към 
някого. Искров говори глупости. Но казва, че споделя мнението на целия Управителен съвет. Затова се шегувам, че сега 
хората ще поискат не оставката на Искров, а на всички в УС", заяви бившият министър на финансите Стоян Александров. 
Според него БНБ и квесторите трябва да дадат информация каква част от депозитите са на фирми и каква на граждани. 
Според него голямата част от парите са на фирми. 
"Ако банковата система остане без гаранционен фонд, как ще бъде посрещната всяка друга атака към банките? При 
несъстоятелност фондът ще бъде изпразнен на практика", посочи Димитров. Според него най-добрата схема е КТБ да 
бъде поета от друга банка, за да не се изпразни фонда. Банковата общност можеше да спаси тази банка и да спести 
разходите на фонда за гарантиране на влоговете, смята експертът. 
Александров напомни, че и други банки са били атакувани, а при определени условия може това да се случи отново. 
„Трябва да се разработят и оповестят няколко стратегии. Банковата общност трябва да се обедини, защото ударът може 
да се разпространи", призова Димитров. 
 
Вестник Преса  
 
√ В края на октомври: Брюксел пуска парите за екология 
Чакаме 1,1 млрд. евро на няколко транша 
Спрените средства по програма „Околна среда“ се очаква да тръгнат в края на октомври. Това съобщи за „Преса“ 
служебният екоминистър Светлана Жекова. Парите няма да дойдат накуп, а според реда на одобрените искания за 
плащане. Засега такива има за около 350 млн. лв., а за още 400 млн. лв. се чака думата на Брюксел. 
Информацията бе потвърдена и от министъра по еврофондовете от времето на кабинета на ГЕРБ Томислав Дончев. 
Такива индикации имахме още преди два месеца, каза той. 
От тези средства обаче ще трябва да приспаднем наложената финансова корекция в размер на 152 млн. лв., която бе 
одобрена от Министерския съвет, каза Жекова. 
„Тя е в размер на 9,5% от стойността на проверените проекти. Голямата победа беше, че успяхме да договорим да не се 
налага върху цялата програма, а само върху одитираните 239 договора за 1,6 млрд. лв.“, каза Жекова. Освен това 
Брюксел искаше корекция от 13%. 
Средствата по „Околна среда“ бяха блокирани в края на м.г. заради открити нередности в обществени поръчки. Това 
доведе до няколко проверки на споменатите договори. 
Корекциите обаче няма да бъдат изцяло за сметка на общините, които са бенефициенти по програмата. Тепърва ще се 
проверява доколко наложените санкции са основателни, поясниха експерти. Там, където общините не са виновни, 
плащанията ще бъдат поети от държавата. 
Целият размер на оперативна програма „Околна среда“ за 2007-2013 г. е 1,8 млрд. евро. От тях помощта от Брюксел е 
1,466 млрд. евро. До момента сме получили 24,11% (353 млн. евро). Това означава, че очакваме още около 1,1 млрд. 
евро. 
 
√ Проект предвижда от 1 януари 2015 г.: Вноската за пенсия расте с 1 на сто 
Максималният осигурителен доход става 10 минимални заплати 
Вноската за пенсия да се увеличи с 1% от 1 януари 2015 г. Това предвиждат предложенията за промени, свързани с 
приходите в осигурителната система, подготвени от Консултативния съвет по пенсионната реформа, научи „Преса“. В тях 
е записано увеличение с 1% от същата дата и на вноската за фонд „Безработица“, която сега е 1%. 
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В момента осигуровката за пенсия за хората от най-масовата трета категория труд е 17,8% върху заплатата за родените 
преди 1960 г. и 12,8% за родените след 1 януари 1960 г. (за тях 5% отиват задължително в частен фонд). Тя се дели в 
съотношение 60 към 40 между работодателите и работниците. Предвижда се това съотношение да се запази и занапред. 
Вдигането на осигуровката за старини обаче няма да спре дотук - от 1 януари 2019 г. отново се предвижда увеличението 
й с още 1%. Сред набелязаните мерки е и по-сериозно повишение на максималния осигурителен доход, който сега е 2400 
лв. Идеята е той да бъде 8-10 минимални заплати, което в момента прави 2720-3400 лв. 
Експертите в съвета излизат с тези предложения, след като анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) показа, 
че вноската за пенсия трябва да се увеличи със 7,7%, а за безработица - с 0,8%. Така приходитеот осигуровки ще бъдат 
достатъчни за плащане на парите за старини и обезщетенията, без да се налага държавата да „доплаща“ от данъци. 
Специалистите обаче бяха единодушни, че шоково вдигане не е възможно изведнъж. Загубите за приходите на 
държавното обществено осигуряване (ДОО) от 2001 до 2013 г. са малко над 22,031 млрд. лв., като основната причина е 
намалението на осигурителните вноски през годините. 
Бившият социален министър Хасан Адемов в правителството на Пламен Орешарски още в края на м.г. заяви, че от 2015 г. 
може да сe мисли за поетапно увеличение на осигурителните вноски с 1-2%. 
„Въздържам се от коментар. Нека първо станат ясни точните разчети“, каза за „Преса“ Тотю Младенов, министър в 
кабинета на ГЕРБ. 
Българите вземат пари за старини средно по 20,9 г. 
Средната продължителност на получаване на пенсия у нас е 20,9 години. Това сочи анализ на Националния осигурителен 
институт за 2013 г., представен днес. 
Жените получават пенсия средно 23,9 години, а мъжете - с 5,8 г. по-кратко. 
Показателят е важен, тъй като разходите зависят не само от размера на парите за старини, но и от периода на 
изплащането. На свой ред той се влияе от възрастта за пенсиониране и от продължителността на живота. 
Средната пенсия за стаж и възраст за м.г. е била 291,31 лв., като на мъжете тя е значително по-висока от тази на жените - 
съответно 385,19 и 221,80 лв. Причината е, че дамите традиционно получават по-ниски заплати. Средната възраст на 
пенсионерите с пари за стаж и възраст е 72,1 години. 
 
Вестник Сега  
 
√ Енергийният борд обсъжда днес мерки за справяне с кризата 
Точно три седмици след първото си заседание Енергийният борд ще се събере за втори път, макар вицепремиерът 
Екатерина Захариева да твърдеше, че той ще работи ефективно. Днес дружествата в сектора, представители на държавни 
институции, на синдикатите, работодателите и потребителите ще обсъдят бъдещото участие на експерти от 
международните институции в работата на борда. След провала на енергийната стратегия на бившия министър 
Драгомир Стойнев, която така и не видя бял свят, на заседанието ще бъде обсъдена концепция за преодоляване на 
проблемите в сектора. 
В анализ, представен от служебния икономически министър Васил Щонов на първото заседание, се прогнозира, че 
вътрешното потребление ще намалее в следващите години. Отделно от това регулираният пазар продължава да трупа 
загуби - само за първото полугодие той е назад с 360 милиона лева. Очаква се загубата да надхвърли 950 милиона лева 
до юни 2015 г., пишат още експертите в анализа. Тези числа биха могли да се променят леко и загубата да е по-малка, 
след като от 1 октомври влязат в сила новите цени на тока. В края на миналата седмица енергийният регулатор предложи 
поскъпване средно с 9.79 на сто. Общественото обсъждане на това предложение ще се състои точно два дни след 
заседанието на Енергийния борд - на 25 септември. 
Сред най-важните задачи за излизане от кризата са експертна оценка на загубите от липсата на мениджърски подход в 
държавните дружества и промени в персонала, където е нужно. Това вече бе частично изпълнено с промените в 
ръководствата на Българския енергиен холдинг и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, макар тя да 
не е фирма. Според Васил Щонов е нужен и анализ на основните данни на ВЕИ-производителите - кога са свързани, 
какви са инвестициите им, каква е очакваната възвращаемост. Подобен разбор е нужен и за ТЕЦ-овете. Той трябва да 
покаже каква е ефективността на когенерациите, дали те отговарят на нормите за екологичност, както и какво е 
цялостното им финансово състояние. 
ПСЕВДО 
Въпреки декларациите на служебния кабинет, че Енергийният борд ще бъде гарант за прозрачност, това съвсем не е 
така. На правителствения сайт не е поместена стенограмата от първото му заседание, което протече при закрити врата, 
защото било "работно". Бордът бе свикан за първи път на 2 септември и оттогава насам той не се е събирал отново. 
Целта на създаването му бе да бъде коректив на властта и да предлага решение на енергийния регулатор в справянето с 
проблемите в сектора. 
 
√ Водещи страни в ЕС искат значително орязване на бюджета на съюза 
5-има еврокомисари очакват трудни изпити в ЕП 
Няколко страни - членки на ЕС, настояват за съкращения в предложения от ЕК бюджет на Съюза за 2015 г. Става дума за 
милиарди евро съкращения, и то в приоритетни за ЕС области като растеж, работни места, иновации, съобщи 
електронното издание ЮрАктив. 
Сред страните, които искат съкращенията, са Великобритания, Германия и Холандия, които са и сред основните и най-
големи бенефициенти на средства от бюджета. Предложенията са свиване с 1.3 млрд. евро на предвидените разходи от 



12 

 

 

бюджета за растеж и работни места, включително и младежка безработица. Има предложение за намаляване с 10 на сто 
и на парите за иновации през 2015 г, което ще засегне над 7000 участници в проекти, една пета от които са малки и 
средни предприятия. Предложенията бяха оповестени от еврокомисаря по бюджета Яцек Доминик в Европарламента. 
Всъщност в хазната на ЕС има достатъчно пари за всички предвидени досега разходи за идната година, но липсата на 
гъвкавост става причина за "глупави" съкращения, обяснява пред електронното издание източник от Европейската 
комисия, пожелал анонимност. Всяка година Еврокомисията преговаря със страните членки и с ЕП за ревизия на 
бюджета, защото неплатени сметки от предходни години продължават да пристигат по различно време от страните 
членки. Например само в областта на кохезионната политика неплатените средства от 2011 към 2012 г. бяха 11 млрд. 
евро, през 2012 за 2013 те стигнаха 16 млрд. евро, а за 2014 г. - 23.4 млрд. евро. В момента ЕК се разплаща по проекти от 
бюджетната рамка 2007-2013 г. 
Въпреки че ЕС има пари и няма нужда от корекция в бюджета, ревизията не може да се избегне. Още през май ЕК поиска 
корекция в размер на 4 млрд. евро. В същото време в бюджета на ЕС за 2014 г. има допълнителни приходи от глоби в 
размер на 4.7 млрд. евро. Евродепутати настояват за повече гъвкавост и пренос на фондове от година в година и по 
сектори, което е особено важно по време на криза, но засега няма съгласие по това предложение. 
ПРОБЛЕМИ 
5-има от бъдещите еврокомисари са под особено напрежение в очакване на слушанията в Европарламента в края на 
месеца, писа в. "Юропиън войс". Те са уязвими заради политическата си принадлежност, биографията си или заради 
портфейла, който им се предлага. Според изданието трудности в ЕП може да срещнат Аленка Братушек от Словения, 
Джонатан Хил, Великобритания, Мигел Ариас Каньете от Испания, Тибор Наврачич, Унгария и Кармено Вела, Малта. 
 
√ МОН започва програми за близо 350 млн. лв. с пари от ЕС 
До края на годината ще стартират конкурси за извънкласни дейности, достъпна среда и интеграция на ромите 
Просветното министерство е подготвило амбициозна индикативна програма до края на годината по новата оперативна 
програма "Наука и образование за интелигентен растеж", става ясно от публикуван за обществено обсъждане график на 
дейностите. Най-късно до 15 декември МОН се надява да задвижи общо 5 конкурсни процедури, по които дейностите да 
могат да започнат още през 2015 г. Общият финансов ресурс, който ще се разпределя по тях, е 348 млн. лв., но е 
възможно усвояването му да бъде разделено на етапи. 
Още тази година ще бъде открита конкурсната процедура по един от основните приоритети в оперативната програма - за 
повишаване на качеството на образованието и намаляване на отпадащите ученици чрез допълнителни извънкласни и 
извънучилищни дейности. За такива проекти са предвидени общо 275 млн. лв., за които ще могат да кандидатстват 
вероятно и училища, и градини. До края на годината ще стартира отново и програмата за студентски практики, за която 
са заложени общо 30 млн. лв. ресурс. По програмата се финансира обучение в реална работна среда. 
Просветното министерство очаква да задвижи с приоритет и конкурсна процедура за проекти за изграждане на 
подкрепяща среда в градини и училища за деца със специални потребности (20 млн. лв. ресурс). 20 млн. лв. са 
предвидени и за проекти за образователна интеграция на деца от малцинствата, като тук ще бъдат допуснати да 
кандидатстват общини, детски градини и училища, университети и неправителствени организации. Други 3 млн. лв. са 
предвидени за въвеждане на система за натрупване на кредити (начин за измерване на натовареността и получените 
знания) в областта на професионалното образование. В МОН се надяват, че при стартиране на процедурите без забавяне 
проектните предложения ще са налице до средата на февруари. 
През 2015 г. МОН ще даде дължимото и на квалификацията на учителите. Предвиден е сериозен ресурс за квалификация 
на учители в размер на 25 млн. лв., като се очаква акцентът да бъде върху младите педагози. За привличането на млади 
педагози ще бъде насочен и отделен ресурс от 10 млн. лв., с които ще се заплащат и заемането на работно място за един 
учебен срок. 
ПРОЦЕДУРА 
Проектът на оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" бе пратен за съгласуване в Брюксел 
още през май. Според последния вариант на програмата по нея до 2020 г. ще бъдат разпределени общо 1.37 млрд. лв. 
ресурс. За финансиране на научна инфраструктура и развитие на изследванията ще се заделят приблизително около 546 
млн. лв., за образование и учене през целия живот финансирането е в размер на около 504,5 млн. лв., за интеграция на 
деца със специални потребности и деца от малцинствата са предвидени общо 266 млн. лв. Очаква се оперативната 
програма да е одобрена до края на годината. 
 
Investor.bg 
 
√ Хърсев: Казусът с КТБ е тест за държавата 
Натискът върху Централната банка е нечестен и тя не е получила подкрепа в описа си да реши в зародиш проблема, 
смята икономистът 
Казусът с поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) е тест дали българската държава е в 
състояние да се справи с подобен род проблеми, коментира в предаването “120 минути” по bTV финансистът Емил 
Хърсев. Той участва в специалния експертен съвет към работодателските и синдикалните организации, който също 
работи по проблема с банката и предлага възможни решения. 
Ако не се справи, ако банката не бъде оздравена и санирана по разбираем от всички начин, това ще остави дълбоко 
недоверие в държавата и банковата система, предупреди експертът. 
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Той припомни, че според резултатите от различни проучвания на общественото мнение нацията очаква банката да 
заработи. 
Хърсев коментира, че има консенсус по въпроса за оздравяването на банката – теза, която поддържа и управителят на 
Българската народна банка (БНБ) Иван Искров. 
Финансистът допълни, че трябва да се намери “осъзнато, оптимално решение”, “най-малкото зло”, но според него и в 
процеса на оздравяване ще се реализират загуби – и за вложителите, и за акционерите, тъй като все по-трудно може да 
се намери решение с чисто пазарни способи. 
Хърсев предупреждава, че несъстоятелност на КТБ “ще ни струва много”, като изтъкна, че най-високата цена ще бъде 
разрушеното доверие. Оставянето на банката да си отиде ще доведе до огромни загуби на фирми и вложители, които ще 
са непоносими, подчерта той. 
“Натрупаха се критична маса становища и позиции, разумна е позицията на главния прокурор, който на база на това, 
което му е известно, достига до извода, че тази банка - така или иначе казусът не е обичаен, това не е обичайната 
банкова дейност”, посочи той. 
Според него законодателството решава принципно нещата и не бива да се нарушава, но към всеки случай трябва да се 
подхожда "креативно", по неговите думи. Освен “сляпо четене на законовите текстове като фарисеите едно време, 
трябва да помислим за решение извън закона, например на договорна основа, например да се потърси банка, която 
вероятно би могла, при някакви условия, при подкрепа, при помощ, включително и от държавата…”, каза той. 
Що се отнася до ролята на БНБ, Хърсев посочи, че не е съдник и не би посмял едностранно да твърди каквото и да било. 
Той обаче посочи, че натискът върху Централната банка е нечестен и тя не е получила подкрепа в описа си да реши в 
зародиш проблема КТБ. 
Той изтъкна, че банката има важно място в банковата система на страната и държавата трябва да покаже, че е в 
състояние да координира и овладява такива казуси, да обяснява какво и защо прави. Тогава според него ще се създаде 
доверие – когато покажем, че знаем как да решаваме проблемите. 
 
√ Валери Димитров: Не държавата, а друга банка трябва да спаси КТБ 
Активите на банката не трябва да се продават на парче, смята бившият председател на Сметната палата  
Най-добрият спасител на изпаднали в затруднение банки е друга банка, а не държавата, „както непрекъснато ни се 
втълпява“, заяви в ефира на БНР бившият председател на Сметната палата Валери Димитров. В момента той участва в 
съвета, съставен от предложени от синдикалните и работодателските организации експерти, които търсят решение по 
казуса с поставената под особен надзор банка.  
По-късно днес съветът ще се срещне с председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев, с когото ще 
обсъдят ситуацията около банката.  
За Димитров най-добрият вариант за КТБ е тя да бъде закупена от друга банка, която да удовлетвори поне част от 
исканията на вложителите. Това трябва да бъде „голяма банка, която да послужи като спасител или оздравител“. 
Димитров посочи, че тази банка оздравител може да бъде българска, чуждестранна или консорциум от банки. 
"С всеки изминал ден състоянието на банката се влошава, влошава се състоянието и на нейните активи. Добрите 
практики по спасяване на банки означават да се действа много бързо, да се предприемат спешни мерки, защото времето 
е от значение“, коментира още той и предложи поне да бъде обсъдена възможността за продажбата на банката. След 
това може и да се пристъпи към евентуалното отнемане на лиценза и преминаване към производство по 
несъстоятелност. 
И в тази процедура КТБ също може да бъде продадена на друга банка, уточни още Димитров, посочвайки, че 
възможността е предвидена в законодателството за несъстоятелност на банките. Според него банката трябва да бъде 
продадена в нейната цялост, а не да се започне продажбата на активите й „на парче“. 
Преди 20 ноември, когато изтича специалният надзор над банката, могат да бъдат направени много действия по 
отношение на КТБ, смята още експертът. „Може да има надзорно увеличение на капитала, могат да бъдат предприети 
действия банката да бъде погълната от друга банка“, заяви Димитров. Той допълни, че стоят открити още много 
възможности, сред които и Фондът за гарантиране на влоговете да стане основен акционер в КТБ. 
При всички случаи обаче преди да бъде отворена поставената под особен надзор банка трябва да бъде подложена на 
оздравителни процедури, категоричен беше още Димитров. Той посочи, че в момента се очакват предложенията на БНБ 
по казуса. Засега от централната банка изчакват да видят какво е състоянието на кредитния портфейл и единственото им 
предложение е към досегашните акционери да увеличат капитала. 
На базата на данните от последния доклад на квесторите за кредитите на КТБ обаче Валери Димитров прави мрачна 
прогноза за бъдещето на банката. Той посочи, че голяма част от кредитите са вътрешни, а от „инсайдърски портфейл 
нищо добро не може да се очаква“. „Това е лоша банкова практика и обикновено вътрешните кредити не генерират 
доходи за банката“, обясни експертът.  
Според него БНБ трябва да отговори на въпроса дали е възможно оздравяването на банката. „Ако това не е възможно, 
трябва да се прибегне към отнемане на лиценза, отиване в производство по несъстоятелност, удовлетворяване на 
гарантираните влогове“, допълни още той. 
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√ Коларова: Новата оперативна програма за наука е доста напреднала 
Бюджетът й е 1,37 милиарда лева 
В изключително напреднал стадий е работата по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 
растеж". Това каза пред журналисти министър Румяна Коларова при обсъждането на финалната версия на новата 
оперативна програма за периода 2014-2020 г., съобщи БТА. 
Коларова съобщи, че бюджетът на програмата "Наука и образование за интелигентен растеж" е 1,37 милиарда лева  - 
финансиране от ЕС и национално съфинансиране. Управляващ орган на програмата ще бъде Главната дирекция 
"Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН. 
С тази нова програма за първи път на образованието се гледа като на стимул за развитие на икономиката и за развитието 
на обществото, заяви министър Коларова. 
Основните цели на програмата са свързани с повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5 
процента от БВП, с намаляване на процента на преждевременно напусналите училище ученици до под 11 процента, 
както и до увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 процента - от хората между 30 и 34 
години. 
За целия период на програмата бюджетът за наука е близо 546 милиона лева, като средствата са от Европейския фонд за 
регионално развитие и от националния бюджет. 
За направлението "Образование и учене през целия живот" бюджетът е близо 505 милиона лева - от Европейския 
социален фонд и от националния бюджет. С тези средства ще се финансират мерки за повишаване на качеството на 
образованието във всичките степени - предучилищно, училищно, висше и професионално образование, както и за 
кариерното развитие, за подготовката на педагогическите кадри, на учените и преподавателите, и на ученето през целия 
живот. Ще бъдат отпускани средства за ученически и студентски практики в реална работна среда, както и на студентски 
стипендии в приоритетни специалности. 
В направлението "Образователна среда за активно социално приобщаване" са предвидени 266,2 милиона лева - от 
Европейския социален фонд и от национално съфинансиране. С тези средства ще се осъществява ефективна 
образователна интеграция на деца, ученици и младежи от уязвими групи. 
По програмата са предвидени и 55 милиона лева за "надграждане на административния капацитет и на уменията на 
потенциалните кандидати за финансиране по програмата". 
 
 
 
 
 


