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Вестник Труд 
 
√ Лихвите по депозитите най-ниски от 10 години  
Средната лихва по новооткрити срочни депозити се срина под 3%, показват даннитe на БНБ за август. Това е рекордно 
ниско ниво за последните 10 години. Според статистиката на централната банка подобна доходност по някои депозити е 
имало за последно в края на 2003-та и началото на 2004 г. 
За сметка на това през август кредитите са поскъпнали, макар и символично, отчита БНБ. 
През август средната лихва по срочни депозити в левове е паднала на 2,72%. За сравнение през същия месец на 
миналата година тя е била 3,95 на сто, а през юли т.г. - 3,19%. Или само за един месец доходността се е свила с 0,47 
пункта. 
Лихвата по срочните депозити в евро пък се е сринала до 2,50% през август. Година по-рано тези влогове носеха 
доходност от 3,60 на сто. 
По-високи са обаче лихвите по срочните депозити за старите клиенти на банките, отчита БНБ. За такива влогове в левове 
тя е била 3,53 на сто през август при 4,63% преди година. В евро доходността е паднала на 3,24% при над 4% преди 
година. 
През миналия месец общо 10 банки са понижили лихвите по срочните депозитите, показва анализ на финансовия портал 
„Моите пари”. Спадът при различните трезори варира от 0,20 до 1 процентни пункта. Само две банки са повишили 
лихвите по някои свои продукти. Понижението на лихвите е засегнало и спестовните сметки. Банките традиционно по-
рядко ги променят, но през миналия месец това са направили 5 трезора. 
На този фон е странно, че лихвата по кредитите леко се вдига през август спрямо предходния месец. По потребителските 
заеми в левове тя е 11,35% спрямо 11,28% през юли. В евро оскъпяването е 9,18% при 9,12% през предходния месец. 
Поскъпват и ипотечните кредити. 
 
√ Служебният кабинет ни подготвя за свръхдефицит 
Дефицитът в бюджета ще надхвърли 3% от БВП до края на годината, показват разчетите на служебното правителство, 
научи „Труд". Според правилата на ЕС това е свръхдефицит. Точният му размер ще залегне в актуализацията на 
финансовия план на държавата, подготвяна от кабинета. 
Промените в бюджета, които правителството ще предложи, първо ще бъдат пуснати за обществено обсъждане. За да 
станат факт, те трябва да бъдат одобрени от следващия Министерски съвет и внесени в новия парламент, който да ги 
гласува. 
В Закона за държавния бюджет за 2014 г. беше записано, че недостигът в бюджета ще е 1,8% от БВП. Още при 
встъпването си в длъжност служебният финансов министър Румен Порожанов обяви, че този процент ще бъде 
надхвърлен, но се надява да е до 3%. Тогава Порожанов обясни, че проблем са по-лошата събираемост на приходите и 
спрените европари. 
В момента плащанията по програма „Околна среда" и по част от мерките по програма „Регионално развитие" се поемат 
от бюджета и са за сметка на дефицита, тъй като не се възстановяват от Брюксел. Еврокомисията спря плащанията заради 
проблеми с обществените поръчки. Служебният кабинет се надява ЕК да пусне средствата за екология и туризъм през 
октомври, за да може част от плащанията да бъдат възстановени от еврофондовете до края на годината. 
Ако това не стане и дефицитът надхвърли 3%, Брюксел ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. При нея 
има 6 месеца, за да влезе в бюджетните рамки. Ако това не се случи, Брюксел може да спре временно средствата от 
европейския Кохезионен фонд. 
Брюксел вече веднъж започна процедура за свръхдефицит срещу България. Това стана през 2010 г., тъй като недостигът в 
бюджета за 2009 г. беше 3,9 на сто от БВП. Процедурата беше прекратена през 2012 г. 
 
√ 83 млн. евро за проекти със съседите 
С над 83 млн. евро ще се финансират проекти по трансграничните програми на България със съседните държави през 
новия програмен период, съобщиха от регионалното министерство. 71 млн. евро от сумата ще са безвъзмездна помощ от 
ЕС. 
Около 34 млн. евро е бюджетът на програмата със Сърбия. От българска страна могат да кандидатстват проекти от Видин, 
Монтана, София, Перник и Кюстендил. 
Под 30 млн. евро ще бъде бюджетът на програмата с Турция. По нея ще се финансират проекти от Хасково, Ямбол и 
Бургас. Програмата с Македония е 19,5 млн. евро и с тях ще се финансират проекти в Благоевград и Кюстендил. 
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√ Българското розово масло влезе в защитения списък на ЕК 
Европейската комисия е утвърдила наименованието "Българско розово масло" като част от списъка със защитени 
географски обозначения. Така розовото масло влиза в списък от още над 1200 изделия, съобщиха от комисията. 
Kачеството на маслото е осигурено от спазването на изискванията розовите цветове да бъдат обработвани не по-късно от 
10-15 часа, след като са били откъснати. Около 3500 килограма розов цвят са необходими за получаването на един 
килограм масло, пояснява комисията. 
От Брюксел допълват, че беритбата се извършва в период от 20-30 дни и изисква особени условия - да бъде преди 
зазоряване, да обхваща цветове с поне едно отворено венчелистче, да не бъдат повреждани стеблата и клоните на 
растението. 
Особените и отличителни характеристики на българското розово масло са богатият му и траен мирис, бледият жълто-
зелен цвят, равномерното съчетание от летливи съставки и въглеводороди, се пояснява в мотивите за решението. 
Комисията отбелязва, че българското розово масло се използва в производства по света, след като бъде добито в 
Розовата долина. 
Когато защитеното наименование за географско указание бъде вписано в европейския регистър, то ще може да бъде 
използвано само от производителите в този район. За целта производителите ще трябва да докажат, че качествата на 
продукта на поне един етап от производството зависят от специфични условия в този регион. 
В началото на месеца в списъка със защитените наименования влезе роле „Трапезица”, а в началото на август в списъка 
на защитени хранителни продукти в ЕС влязоха още филе „Елена" и Панагюрската луканка. 
В списъка доскоро беше само един български продукт - Горнооряховският суджук. Има внесени заявления за още три 
български продукта - суджук, кайзерован врат „Тракия“ и говежда пастърма. 
 
√ Дупката в хазната расте с 2 млрд. лева 
4,2% дефицит на касова основа ще бъде записан в актуализацията на бюджета, която подготвя служебното правителство 
за редовния кабинет след изборите. Това означава, че дупката в хазната ще скочи от заложените в момента 1,5 млрд. лв. 
на около 3,4 млрд. лв., научи „Труд”. 
Планират се и 4,5 млрд. лв. нов дълг над разрешените в момента със закона за бюджета 4,4 млрд. лв. 
Такива ще бъдат параметрите, но при най-оптимистичния вариант, в който не са включени евентуалните разходи, 
свързани с проблемите на банковата система. 
Актуализацията се налага заради лошата събираемост на приходите, твърдят източници на „Труд”. До края на годината се 
очертава неизпълнение на приходната част с 1,047 млрд. лв. Недостигът по линия на еврофондовете се планира да е 
само 200 млн. лв. За да се случи това обаче, Брюксел трябва да размрази плащанията по програма „Околна среда”. 
Въпреки проблемите с приходите в актуализацията се предвиждат повече средства за някои министерства и ведомства. 
Например ще бъдат отпуснати допълнителни 100 млн. лв. за здравната каса. Отделно се предвиждат 126 млн. лв. за 
възнаграждения в системата на МВР. Повече пари ще има и за министерствата на правосъдието и на здравеопазването. 
Актуализация на бюджета беше предложена още през лятото от предишното правителство. Тогава тя не беше 
подкрепена и се стигна само до преправяне на бюджета на здравната каса. За нея бяха одобрени допълнителни 225 млн. 
лв. за сметка на орязване на разходи на министерствата. 
Ако дефицитът в бюджета надскочи 3%, е реален рискът ЕК да стартира процедура по свръхдефицит срещу България. 
50 млн. лв. за болнична помощ 
Здравната каса ще поиска 100 млн. лв. от бюджета, обяви зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев. От тях 50 млн. 
лв. са само за болнична помощ. 
 
√ Фондът за гарантиране на влоговете плащал след отнемане на лиценза на банката 
Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) изплаща средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 
лв. в случай, че БНБ е отнела лиценза на банка. Това пише в съобщение на фонда, публикувано на сайта му. 
То е по повод започната от Европейската комисия процедура за нарушение зариди блокираните вече повече от три 
месеца гарантирани влогове на клиенти на КТБ. 
"ФГВБ зачита ролята на Българската народна банка (БНБ) като единствена институция, отговорна за осъществяването на 
банковия надзор и оторизирана да вземе решението във връзка с разрешаването на проблемите с КТБ и ТБ Виктория", 
пише още в съобщението. В него се казва, че фондът за гарантиране на влогевете има техническа готовност да плати 
гарантираните депозити в срока, посочен в българския закон. Започнатат от Брюксел процедура е заради несъответствие 
на родното законодателство с европейското. 
От фонда казват още, че се работи за финансиране на недостига на средствата за изплащане на гарнтираните влогове 
чрез пазарни механизми. Варианти за това се търсели от момента на поставянето на двете банки - КТБ и ТБ Виктория, под 
специален надзор. Във фонда за гарантиране на влоговете има около 2,1 млрд. лв., а депозитите до 196 000 лв. са за 
общо 3,6 млрд. лв.  
"ФГВБ изразява своята загриженост и съпричастност към засегнатите вложители", завършва съобщението. 
 
√ Фирмите: Режем или заплати, или хора  
Ще намалим заплатите или ще правим съкращения. Това е масовият отговор на работодателите на въпроса как ще се 
отрази административното повишаване на минималните осигурителни доходи с 4,2% от 2015 г. Служебният социален 
министър Йордан Христосков наложи тази мярка в 44 сектора, в които бизнесът и синдикатите не се споразумяха какви 
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да са праговете догодина. Предшествениците му избягваха подобна стъпка, за да не повлияят негативно на пазара на 
труда.  
Какъв ще е ефектът от административното решние? Неквалифицираните работници в производството на кокс и 
рафинирани нефтопродукти например от догодина ще трябва да се осигуряват минимум върху 499 лв. Сумата е с 20 лв. 
по-висока от сегашната. 
Повишението надали ще напомпа разходите за труд, тъй като предприятията в бранша плащат два пъти по-високи 
заплати от минималните прагове. По данни на НОИ неквалифицираните кадри в този вид производство се осигуряват 
средно върху 959 лв., а доходът на повечето от наетите е над 2000 лв. 
Кой го отнася 
В хранителната промишленост картината далеч не е толкова розова. В мандрите например минималният осигурителен 
доход за 2014 г. за служителите без квалификация е 367 лв. Заради служебния ръст на праговете от догодина сумата ще 
се повиши до 382 лв. Така задължителният минимален доход ще се изравни със средната заплата за 
нискоквалифицираните кадри, каквито са една трета от наетите в млекопроизводството. 
За да спазят по-високите прагове, работодателите в сектора ще трябва да увеличат разходи за труд, дори и да не повишат 
заплатите с нито лев. Причината е, че по закон бизнесът не може да прави вноски под минималния осигурителен доход, 
но без проблем могат да дават заплати, които са по-ниски от него, стига да не са по-малки от минималната заплата в 
страната.  
Подобна ще е ситуацията и в други браншове, в които нискоквалифицираните и нископлатените работници 
преобладават - например консервната промишленост и тютюнопроизводството. 
Заради това работодатели от хранителната промишленост негодуват срещу решението на социалния министър. “Не е 
нормално един чиновник да определя с колко да се увеличат минималните осигурителни доходи, при положение че 
бизнесът казва, че не може да си позволи никакво повишение”, коментира Антоанета Божинова, изп. директор на Съюза 
на преработвателите на плодове и зеленчуци пред “Труд”. 
“Няма предвидимост в икономическата среда. Всичко се променя от днес за утре и работодателите не могат да планират 
дейността си”, добави Божинова. “Служебното увеличение е пагубно за фирмите от хранителния бранш, които и без това 
затъват заради руското ембарго. Проблемите ще се утежнят от поскъпването на тока”, каза председателят на 
Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров. Според него резултатът ще е повишаване на сивия сектор и 
съкращаването на персонал. 
Не всички работодатели са против ръста на осигурителните доходи. Колкото по-високи са минималните прагове, толкова 
повече икономиката изсветлява и приходите в бюджета се увеличават, коментира работодател от месопреработвателния 
бранш, пожелал да остане анонимен. Според него работниците бягат от предприятия, които ги осигуряват на реални 
доходи, защото след удръжките на данък и осигуровки реалните им доходи намалява. А хората искат да получат парите 
си сега, добави работодателят. 
Ръстът ще вдигне безработицата 
Сбъркана политика, която цели да пълни бюджета, но мачка реалната икономика, като непрекъснато свива заетостта. 
Така бизнесмени от Търговище окачествиха служебното увеличение на осигурителните прагове и намеците за 
увеличение на минималната заплата.  
“В България на четирима души реално работи един. Не се създава заетост, а се правят временни програми, като метене 
на улици, което не генерира нито приходи, нито създава навици за работа, а още по-малко стимулира някого да се 
развива. Тези социални програми обрекоха на безпътица цели поколения”, гневно коментира бизнесмен, свързвайки 
темата с тази за осигуровките. 
Според него трябва да се работи по подобряване на условията за бизнеса и да се намалят административните мерки, 
каквито са и промените в праговете, които целят временно наливане на пари в бюджета. 
“Вероятно ще се наложат към 10% съкращения на щата. Това ще е резултат от свиването на поръчките от контрагентите 
ни, които също ще намалят заетите в техните фирми”, прогнозира собственик на малка машиностроителна фирма.  
Негов колега в мебелния бранш също подкрепя тезата, че бизнесът ще отговори на повишаването на разходите за труд с 
освобождаване на работници. Лично той гарантира, че няма да реагира така, защото си е осигурил големи поръчки за 2 
години, благодарение на което е вдигнал щата на 300 души. В момента разкрива и нови производствени линии, но смята, 
че административният ръст на праговете ще има негативен ефект.  
“Европа се развива с ускорени темпове и забрави за кризата. У нас тя се задълбочава по вина на политиците с 
неадекватни управленски мерки”, добави друг работодател.  
Бизнесмени: Ще страдаме и ние, и хората  
“Извиваме се на четири, за да осигурим работа, пазари и заплати на хората си, а държавата иска от нас още пари. Това е 
съсипване на бизнеса. От това ще страдат и работодатели, и работници.” С тези думи бизнесмени от Монтана 
коментираха решението на социалния министър да увеличи административно осигурителните прагове. 
“Ако трябва да увелича осигуровките, ще трябва да компенсирам от някъде тези средства. Възможните начини са два - 
или ще намаля работниците, или ще замразя заплатите”, каза Борислав Костов, съсобственик на българо-италианската 
фирма “Силпа” в Лом. “Не можем да договорим нови цени на продукцията си с партньорите, за които работим, с години 
сме се борили да получим поръчки от тях. Значи ще трябва да режем от нашите пари. А се задава и увеличение на тока. 
Ситуацията ще бъде много тежка”, прогнозира бизнесменът. 
Още по-краен е собственикът на хлебопекарни в Монтана Валери Кръстев. “Това е поредната обирджийска стъпка от 
страна на държавата. Искат да пълнят държавната хазна с левчетата, изкарани с пот и мъка. Нямам думи, вече не се 
издържа”, оплака се Кръстев. 
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 И той смята, че ако се вдигне осигурителният доход, ще трябва да съкращава хора или заплати. Цената на хляба не може 
да се пипа, защото това е социална стока. А в регион като Северозапада, където бедността е огромна, намаляване на 
работници и заплати или увеличаване на цени води до човешки трагедии. 
“Не мога да посегна на парите на хората и вероятно ще намаля печалбата на фирмата. Но вече 25 години само вземат от 
нас - държавата, бандитите, политиците. Все по-често мисля да ударя ключа. Но как да зачеркна всичко направено и да 
оставя 120 души на улицата?”, гневи се хлебопроизводителят. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Лихвите по кредитите растат през август 
Увеличението компенсира премахването на повечето такси по заемите в края на юли 
Месец след влизането в сила на промените в Закона за потребителския кредит (ЗПК) лихвените проценти по 
предлаганите от банките заеми за домакинствата са се повишили. Това показват данните от лихвената статистика на БНБ 
към края на август. Ръст спрямо отчетеното през юли се наблюдава както при потребителските, така и при ипотечните 
заеми (виж графиката). Поскъпване има и при фирмените кредити, отпуснати в евро, докато при финансирането за 
бизнеса в левове има минимален спад спрямо месец по-рано. Лихвите по привличаните от банките депозити както от 
фирмите, така и от клиентите им физически лица продължават трайно да намаляват. 
Очаквано поскъпване 
На 23 юли влязоха в сила новите разпоредби на ЗПК, с които законодателят премахна почти всички начислявани от 
банките такси и комисиони по кредитните продукти за домакинствата – за усвояване, управление, годишно обслужване и 
предсрочно погасяване. В отговор на намалелите приходи от тези източници банките коригираха лихвените проценти по 
заемите, като при някои институции повишенията започнаха още преди влизането в сила на промените. Отпадането на 
таксите все пак дава ефект в посока намаляване на крайната цена на кредитите, която потребителите заплащат. Това се 
вижда от данните за средния годишен процент на разходите (ГПР) по заемите, в който освен лихвите се калкулират и 
разходите за такси и комисиони. Според публикуваните от БНБ данни, през август ГПР по потребителското финансиране в 
левове и в евро намалява съответно с 0.14 и 0.34 процентни пункта (пр.п.). При ипотеките обаче ГПР през август нараства 
– съответно с 0.10 и 0.21 пр.п. за заемите в левове и в евро, след три последователни месеца на понижения. Данните на 
централната банка показват още запазване на наблюдаваните през последните години месечни колебания в цената на 
финансирането за фирмите. Поради свитото кредитиране тези флуктуации често са резултат на единични по-големи 
сделки, чийто ефект върху средните стойности е еднократен. 
Като цяло равнищата на лихвите по кредитите за бизнеса и за домакинствата в България остават едни от най-високите в 
Европейския съюз, което оказва възпиращ ефект върху възстановяването и растежа на икономиката на страната, 
коментира през седмицата главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян. На 
конференцията Forbes CEE Forum в Букурещ той цитира анализ на банката, според който сред основните причини за 
високите цени на заемите са политическата несигурност и институционалната слабост, които заплашват да парализират 
администрацията и да направят икономиката неуправляема. 
Без отражение 
От публикуваната от БНБ информация се вижда и запазване на установената от последните близо пет години след 
депозитната война тенденция на плавно понижаване на лихвите по привличаните от банките спестявания от населението 
и от бизнеса. През август те са намалели с между 0.06-0.2 пр.п. спрямо юли. Така средната за пазара доходност по 
вложенията на практика не реагира на масовите тегления на спестявания от страна на домакинства, фирми и финансови 
предприятия (посредници, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.) в края на юни и началото на юли. 
Тогава покрай проблемите около Корпоративна търговска банка (КТБ) и Първа инвестиционна банка (ПИБ) от системата 
бяха извадени малко над 1 млрд. лв., но данните на БНБ от паричната статистика показват, че вече втори пореден месец 
тези средства продължават постепенно да се връщат в банковия сектор. 
 
√ Правителството планира да отпусне още 8.7 млн. лв. за училища и образование 
Парите ще са основно за ремонти и за програма "Учене през целия живот" 
Над 8.7 млн. лв. от бюджетния резерв ще бъдат заделени за ремонти в училища и за образователни програми, става ясно 
от проект за решение на правителството. Документът е качен в портала Strategy.bg на 25 септември и до 8 октомври е 
отворен за обсъждане. Най-голяма част от парите ще отидат за общините – над 5 млн. лв., още 3 млн. лв. ще получи 
Министерство на образованието, а останалите пари ще са за министерствата на земеделието и храните, на културата и на 
спорта. От документа става ясно, че парите ще се осигурят от резерва за непредвидени разходи. 
Учим се цял живот 
Образователното министерство ще получи средства основно за увеличаване на разходите по програма "Политика в 
областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование... Учене през  целия живот". Финансирането й е 
предвидено в бюджета на МОН за тази година, парите сега са допълнителен трансфер. Малка част от парите за това 
министерство – 67 хил. лв., ще се заделят за Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. 
Земеделското министерство ще получи малко над 500 хил. лв. за увеличение на разходите за образование по "Политика 
в областта на земеделието и селските райони". Още 69 хил. лв. са предвидени за Министерство на културата, които също 
ще се използват за образование. Спортното министерство ще използва 34 хил. лв. допълнителен трансфер за трениране 
на учащи. 
Да сменим пода 
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Общините ще използват получените пари основно за битови ремонти – подмяна на подови настилки и учебно 
оборудване и обзавеждане е най-често срещаният планиран разход. Общо 523 хил. лв. ще се заделят и за учебни 
материали. В началото на септември правителството одобри 10.39 млн. лв. допълнителен трансфер за МОН, МЗХ и 
културното министерство, които да се използват за ремонт на държавни училища и на бази за учебно-практическо 
обучение. 
Разпределението на парите: 
- Министерството на образованието и науката - 2 935 938 лв. +  66 921 лв. за Професионална  гимназия по компютърни 
технологии и системи - Правец 
- Министерството на земеделието и храните - 504 519 лв. 
- Министерството на културата – 69 071 лв. 
- Министерството на младежта и спорта – 34 151 лв. 
- Общини - 5 136 705 лв. 
Общо 8 747 305 лв. 
 
√ Следващото правителство ще решава какви да са субсидиите за животновъдство и зеленчуци 
Служебният кабинет ще подготви само анализи на двата сектора. 
До края на мандата на служебното правителство ще бъдат изготвени анализи за уязвимите селскостопански отрасли, а в 
рамките на следващия кабинет трябва да се вземе решение дали ще се иска промяна в изпратената в Брюксел схема за 
директни плащания. Това е станало ясно на среща на агроминистерството и неправителствените организации от сектор 
плодове и зеленчуци, съобщиха представители на сдруженията. Наскоро сдруженията настояха България да поиска 
корекции в концепцията си за т.нар. обвързана подкрепа, които да доведат до изравняване на субсидиите за 
градинарите и овощарите, от една страна, и животновъдите, от друга. За тази цел са предвидени близо 82 млн. евро на  
година. 
Напрежение и преговори 
Преди седмица сдруженията от сектор плодове и зеленчуци обявиха, че в последните дни на кабинета "Орешарски" в 
Брюксел е била изпратена концепцията за директните субсидии за фермерите до 2020 г. заедно с финансов план, който 
не е обсъждан с неправителствения сектор. В този план е заложено, че 67% от субсидиите по т.нар. схеми за обвързана 
подкрепа, или 79.1 млн. евро годишно, ще бъдат отделени за животновъдството, а останалите 33%, които се равняват на 
39.1 млн. евро - за плодовете и зеленчуците. Отделно от това е заложена и национална субсидия за животновъдите от 
46.7 млн. евро годишно. Тогава сдруженията от сектор плодове и зеленчуци обявиха, че настояват до началото на 
ноември да се изпрати корекция в плана, която да раздели равномерно средствата за двата отрасъла. Според тяхното 
предложение от общите суми от европейския и националния бюджет трябва да бъдат отделени по 81.85 млн. евро. 
Тогава от националния съюз на животновъдите съобщиха, че подкрепят колегите си в искането за по-високи субсидии, но 
по думите им това трябва да се случи чрез други инструменти, а не чрез преразпределение на тези средства. 
Анализи 
След като в сряда сдруженията от сектор плодове и зеленчуци се срещнаха със служебния министър Васил Грудев, 
присъствали на срещата фермери обявиха, че е било решено да се изготвят анализи за двата сектора, включително и за 
себестойността на продукцията им. Решението обаче дали България ще иска преразпределение на субсидиите за 
уязвимите сектори вероятно ще се вземе от редовното правителство, което трябва да бъде избрано след 
парламентарните избори на 5 октомври. Пред "Капитал Daily" Тодор Джиков от асоциацията на картофопроизводителите 
съобщи, че е възможно сдруженията от сектора да сигнализират в Брюксел, ако в България не се вземе решение. 
България може да поиска корекция в плана за разпределението на директните субсидии до края на годината. 
 
√ Регулаторът не изключва ново поскъпване на тока в началото на 2015 г. 
Големите енергийни консуматори са против вдигането на цената, защото ще намали конкурентоспособността на 
индустрията 
Предвижданото от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) повишение на цените на 
електроенергията е неизбежно, но за жалост не е достатъчно, за да се реши проблемът с дисбаланса в енергетиката и 
дефицита в НЕК. Около това мнение се обединиха представителите на енергийния сектор на провелото се в четвъртък 
открито заседание на комисията за обсъждане на новите цени на тока от 1 октомври. 
Големите енергийни консуматори се обявиха против повишението, защото по този начин ще спадне 
конкурентоспособността на българската индустрия. Активисти от февруарските протести от миналата година застъпиха 
тезата, че не трябва гражданите да бъдат карани да плащат за "некадърното управление през последните години". 
Стигна се и дотам те да замерят членове на ДКЕВР с яйца и се наложи намеса на полицията. 
"Повишението на цената на електроенергията е само първата стъпка, за да бъдат компенсирани в някаква степен 
загубите на НЕК", коментира пред журналисти председателят на ДКЕВР Светла Тодорова, цитирана от БТА. На въпрос 
дали е възможно ново увеличение на цените на тока от 1 януари тя каза, че желанието на ДКЕВР е това да не се случи, но 
има индикации от целия сектор за лошо финансово състояние на дружествата. 
Проблемът остава 
ДКЕВР предвижда цените на електроенергията за битовите клиенти на трите електроразпределителни дружества да се 
увеличат със средно 9.79% от 1 октомври, а за небитовите - с 2.2% и 1.6%, присъединени съответно за средно и високо 
напрежение. Окончателно решение за новите цени се очаква да бъде взето в началото на следващата седмица. 
Повишението се налага заради разходи по цялата верига от производството до снабдяването, които настоящите 
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изкуствено задържани ниски цени на електроенергията не покриват и този дисбаланс е довел до натрупаните огромни 
задължения в сектора. Затова и повечето експерти са на мнение, че решението на ДКЕВР е неизбежно и рационално. 
То обаче е недостатъчно. Във вторник министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов обясни, че повишението 
ще покрие едва 200 млн. лв. от дефицита в НЕК, който е в размер от 1 млрд. лв. Според Венцислав Марков, ръководител 
управление "Регулации" в НЕК, сумата е още по-малка - 140 млн. лв. Той отбеляза, че сумата от 200 млн. лв. е изчислена 
на годишна база, но тъй като цените ще влязат в сила от 1 октомври, то реалната сума е 140 млн. лв. Марков заяви, че ще 
се запази проблемът с разплащането на НЕК към производителите на енергия. "Направихме експресен анализ на НЕК и 
резултатите са трагични, скоростта, с която се влошава финансовото състояние на НЕК, е страшна", призна и Светла 
Тодорова. 
Представителите на ЕРП също заявиха, че повишението на цените е само малка стъпка и се запазват много от 
регулаторните проблеми, срещу които те и преди са възразявали - например по-ниското от реалните разходи ниво на 
технологични разходи, което се запазва, или непризнатите разходи за работа на балансиращия пазар. "Увеличението ще 
позволи дружествата да посрещнат минималните разходи за поддръжка на мрежата и на услугите към клиентите, но без 
възможност за модернизиране на мрежата", каза Илина Стефанова, мениджър в ЕВН, цитирана от "Медиапул". 
Предстои предоговаряне с "Марица-изток" 1 и 3 
"Търсят се и други възможни начини, за да се намалят загубите", отчете Тодорова. Тя съобщи, че са водени разговори с 
двете централи - "AES Марица-изток 1"  и "Контур глобал Марица-изток 3", и че те са съгласни с тях да бъдат водени 
разговори за възможно намаление на изкупната цена на тяхната електроенергия, но само ако в тези преговори бъдат 
равнопоставени с НЕК, а не да им бъдат поставяни ултиматуми с колко процента да намалят цените. Предстои в 
следващите дни да бъде отменено решението на предишния състав на ДКЕВР, с което се възлагаше на НЕК да 
предоговори условията по договорите с двете централи по определени от комисията параметри, съобщи Тодорова. В 
момента търсим правната форма как това да бъде направено, добави тя. 
 
Вестник Дневник 
 
√ България може да бъде отделена от Румъния в мониторинга на Европейската комисия 
България може да бъде отделена от Румъния в предстоящия доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на двете 
страни в областта на правосъдието и вътрешния ред. Това обяви вицепремиерът и служебен министър на правосъдието 
Христо Иванов пред "Нова тв". Информацията беше потвърдена и от източници на "Дневник". 
"Перспективата за това България да бъде разделена от Румъния и в шенгенската материя, и в проблематиката на 
наблюдението е реална. И ако ние сериозно не предприемем ясни стъпки за реформа, това нещо може да се случи и ще 
бъде изключително лош удар за страната ни", заявява Иванов в интервю за предаването "Дикофф", което ще бъде 
излъчено през почивните дни. 
По думите му става все по-вероятно заради липсата на реална реформа в съдебната система България да остане "съвсем 
на опашката".  
Наскоро приключи мисията на евроексперти, които се срещнаха с представители на Министерството на правосъдието, 
Висшия съдебен съвет, МВР и ДАНС, за да подготвят доклада, който се очаква през януари 2015 година. Двете държави 
винаги са се движили в пакет, като в няколко доклада е отбелязвано, че Румъния отчита по-голям напредък от България. 
Мониторингът продължава вече седем години, като по думите на Иванов разделянето на двете държава е "реална 
политическа перспектива". 
България и Румъния се надяваха, че ще станат част от зоната без граничен контрол още през март 2011 г. Заради 
негативни доклади по механизма за сътрудничество и проверка обаче пътят им към Шенген беше спрян. Най-вече 
Холандия, но и Германия, Франция и други държави членки не вярват, че двете държави са готови да пазят външните 
граници на Шенген заради проблеми в областта на правосъдието и вътрешния ред. 
През май тази година Европейската комисия потвърди пълната си подкрепа за приемането на България и Румъния в 
Шенген. Позицията беше изразена  в доклад на Еврокомисията, който разглежда състоянието на шенгенското 
пространство през последната половин година. 
В последния доклад от януари тази година за напредъка на България беше отбелязано с остър тон, че 
"широкоразпространената корупция се приема като сериозен проблем и представлява значително предизвикателство за 
властите в България". Те подчертават, че една от последиците от това е желанието на компании да инвестират в 
България. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Вдигат бюджетния дефицит над 3,5% 
Хазната ще приключи годината на червено с близо 3 млрд. лв. 
Бюджетният дефицит за тази година ще бъде вдигнат над 3,5% от Брутния вътрешен продукт на страната с подготвяната 
актуализация на бюджета, научи "Стандарт" от високопоставени източници. Така България ще влезе в процедура на 
свръхдефицит, тъй като хазната ще бъде на червено с повече от 3%, какъвто праг се поставя за страните от ЕС. В момента 
в хазната е заложен дефицит от 1,8% или 1,47 млрд. лв. Приходите в хазната обаче няма да бъдат изпълнени с 900 млн. 
лв., сочеха първите оценки на експертите на служебния кабинет. Освен това са необходими повече средства за 
здравеопазване, както и за редица други неотложни плащания на държавата. Експертите на Министерството на 
финансите ще работят и през предстоящите почивни дни, за да разгледат всички искания на министерствата за 
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допълнителни разходи до края на годината. Целта е в понеделник проектът за актуализация на бюджета да бъде готов. 
Първоначалните оценки на експертите са, че дефицитът ще нарасне над 3,5% от БВП и то при положение, че голяма част 
от исканията на министерствата не бъдат удовлетворен. Така дупката в хазната ще нарасне поне до 2,8-3 млрд. лв. Една 
от причините за сериозното повишаване на дефицита като процент от БВП е отрицателната инфлация в страната, заради 
която размерът на БВП за 2014 г. ще падне под 80 млрд. лв. При формиране на предложението за размер на дефицита 
ще трябва да се вземат предвид и все още спрените плащания от ЕС по две оперативни програми. 
"Всички си даваме сметка, че актуализацията на бюджета е неизбежна. Ако имаше някакви колебания в навечерието на 
разпускането на предходното НС, когато предложението на самото правителство на Пламен Орешарски не беше 
подкрепено от мнозинството, то към днешна дата има консенсус по този въпрос в обществото", коментира в Добрич 
премиерът Георги Близнашки. В началото на следващата седмица актуализацията на бюджета ще бъде представена на 
работодателските и синдикални организации, допълни той. Актуализацията ще бъде внесена буквално в първите дни 
след конструирането на 43-ото народно събрание, увери Близнашки. 
 
√ Брюксел: Веднага дайте достъп до парите в КТБ 
ЕК открива процедура срещу България, съветва вложителите да си търсят правата в съда 
Да се даде незабавен достъп на хората и фирмите до влоговете им в КТБ до гарантирания размер от 196 хил. лв., поиска 
Европейската комисия. ЕК вчера откри процедура за нарушение срещу България заради блокирането на средства на 
вложители в КТБ. Процедурата е за неправилно транспониране на Директивата на ЕС относно схемите за гарантиране на 
депозити, както и за неспазване на принципа за свободно движение на капитали в ЕС, гласи съобщението на ЕК. Според 
Директивата на ЕС, схемата за гарантиране на депозитите трябва да се активира и вложителите да получат парите си до 
гарантирания размер от 196 хил. лв. до 20 дни след като стане ясно, че банката не може да изплати депозитите. А 
компетентният орган във всяка страна членка има срок от 5 работни дни, след като един депозит не бъде платен, да 
прецени дали банката изглежда неспособна за момента, заради финансовото й състояние, да изплати депозитите, и че 
не съществува близка перспектива тя да може да го направи. У нас обаче според действащия закон депозитите трябва да 
се изплащат до 20 дни, след като бъде отнет лицензът на банката, което все още не е станало, въпреки че минаха над три 
месеца, откакто КТБ беше поставена под специален надзор от БНБ на 20 юни. Директивата на ЕС не изисква лицензът на 
банката да бъде отнет. Това, че вложителите нямат достъп до парите си, е достатъчно, за да се задейства схемата за 
гарантиране на влоговете, посочват от ЕК. А в случая парите на хората и фирмите са блокирани в КТБ и дъщерната й ТБ 
"Виктория" повече от три месеца. Съгласно правото на ЕС националните органи са длъжни да прилагат Директивата дори 
при наличие на противоречащи разпоредби в националното право, посочват от ЕК. Комисията припомня, че 
разпоредбите на Директивата, които са безусловни, ясни и прецизни, могат при определени условия да предоставят 
права на гражданите и фирмите. За прилагането на тези права е възможно да бъдат предявени искове срещу съответните 
органи пред български съд с цел да се получат парите от гарантираните депозити, посочват от ЕК. Според решение на 
БНБ от 16 септември, няма да се вземе никакво решение за КТБ преди края на ноември. Това може да подкопае 
общественото доверие в схемата за гарантиране на депозити в България, посочват от ЕК. 
С откриването на процедура за нарушение срещу България ЕК изпълнява задължението си да следи за спазването на 
правото на ЕС. ЕК очаква да се предостави незабавен достъп на вложителите до депозитите в рамките на гарантирания 
им размер, гласи официалното съобщение. ЕК изпраща уведомително писмо до България, което е първият етап на 
процедурите за нарушение. Крайният срок за отговор от страна на България е 15 октомври. Целта на стартиралата 
процедура от страна на ЕК не е да "накаже" страната, а в диалог да се установи какво е нарушението на правото на ЕС и 
какви мерки трябва да бъдат предприети, коментираха от МФ. По този въпрос вече е разменена кореспонденция с ЕК и 
българската страна изрази готовност, ако  бъдат констатирани несъответствия с правото на ЕС, да се предприемат 
действия за промяна на законите, допълват от МФ. 
 
√ МС с европейски проект за борба с корупцията 
София. На встъпителна конференция днес Администрацията на Министерския съвет представи проекта „Подобряване на 
съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и 
дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за 
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност", съфинансиран от Европейския социален 
фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет". 
Проектът е насочен към служителите от инспекторатите в централната и териториалната администрация, служителите, 
упражняващи контрол върху дейността на централните, областните и общинските администрации, както и служителите в 
звената по управление на човешките ресурси. 
На събитието присъстваха Димитър Иванов – ръководител на проекта, държавен инспектор в Главния инспекторат към 
Министерския съвет, Мария Томова – ръководител на Главния инспекторат и Станка Делчева от агенция „Стратегма". 
„Проектът цели въз основа на независим анализ на изпълнението на стратегическите цели на Република България за 
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност да се предложат мерки за подобряване на 
съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и 
дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията", заяви ръководителят на проекта г-н Димитър 
Иванов, държавен инспектор в Главния инспекторат към Министерския съвет. 
Проектът предвижда изпълнението на редица дейности, сред които: 
Изготвяне на анализ на опита на две от държавите-членки на ЕС във връзка с приемането и изпълнението на 
стратегически документи за противодействие на корупцията и организираната престъпност; 
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Изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/ дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната 
стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност; 
Изготвяне на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност; 
Изготвяне на анализ на ефективността на механизма за проверки на декларирането на имотното състояние, получените 
през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, 
и декларирането на несъвместимост и частни интереси; 
Разработване на процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен 
административен контрол; 
Разработване на проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, 
придружени от оценка на въздействието, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен 
контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията. 
Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца, след което постигнатите резултати ще бъдат публично представени на 
всички заинтересовани страни. 
Информация за проекта: 
Проектът BG051PO002-1.2.06-0001-C0001 „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за 
осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка 
на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната 
престъпност" се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Бенефициент на проекта е Администрацията на Министерския съвет на Република България. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Променят Кодекса на труда заради спешните доктори 
Кодексът на труда да бъде променен, за да имат възможност лекарите в спешните медицински центрове да работят на 7-
часов работен ден и като извънреден труд да получават повече пари. Тази възможност  юристи и експерти от 
Министерството на здравеопазването са обсъждали със свои колеги от Министерството на труда и социалната политика, 
съобщи здравният министър д-р Мирослав Ненков вчера. 
По думите му напълно възможно е специалистите от двете ведомства да формулират конкретни предложения, които да 
бъдат внесени впоследствие в Народното събрание. 
Сега се оказва, че спешните лекари няма да получават повече пари, ако преминат на 7-часов работен ден, както се 
смяташе първоначално, обясни министър Ненков. 
Кодексът на труда предвижда хора, които са на намален работен ден, да могат да полагат извънредно не повече от един 
час. 
Така се проваля първоначалното намерение спешните лекари да минат на 7-часов работен ден, за да може всичко 
отработено отгоре в рамките на 12-часово дежурство да им се плаща като допълнителен труд, поясниха експерти. 
Тази идея беше лансирана от бившият и.д. шеф на Центъра за спешна помощ в София-град д-р Александър Златанов като 
възможност за по-добро заплащане на медиците. 
 
Вестник Преса  
 
√ НЗОК ще поиска още 100 млн. лв. 
Необходима е втора актуализация на бюджета на Касата 
Няма да има мораториум върху безплатните лекарства. Това стана ясно след края на заседанието на Надзорния съвет на 
НЗОК. 
Идеята беше заложена в анализ, който беше обсъден днес, съобщава Нова телевизия. Целта на точката беше да намали 
бюджетния дефицит на Касата, който е в размер на 117 милиона лева. 
В крайна сметка взетото решение е, че Касата ще получи 100 милиона лева, които са събрани средства през годините от 
отделни пера. Те се намират в сметка на НЗОК. Така няма да се налага актуализация на бюджета на Касата.  
Надзорният съвет на НЗОК взе решение да предложи на министъра на здравеопазването проект на закон за изменение и 
допълнение и изменение на закона за бюджета на НЗОК за 100 млн. лева. Това каза Кирил Ананиев, председател на 
Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на финансите в служебното правителство, цитиран от "Фокус". 
 „Всичките 100 млн. лева отиват за здравноосигурителни плащания. От тях 50 млн. лева ще бъдат за болнична помощ, 25 
млн. лева ще бъдат за лекарства за домашно лечение, 15 млн. лева за онкологията и 10 млн. лева за медицински 
изделия”, посочи той. 
 
√ И Европейският банков орган ни разследва за КТБ 
Разследването ще провери дали мерките, взети при надзора над КТБ, не нарушават изискванията на директивата 
на ЕС за схемата за гарантиране на депозитите, според която притежателите на влогове трябва да бъдат 
компенсирани не по-късно от 25 работни дни след прекратяването на достъпа до депозитите 



9 

 

 

Европейският банков орган (European Banking Authority - EBA) е започнал разследване за евентуално нарушаване на 
европейските разпоредби от компетентните органи в България, се посочва в съобщение на страницата на регулатора, 
цитирано от "Дневник". 
Разследването ще провери дали мерките, взети при надзора над КТБ, не нарушават изискванията на директивата на ЕС за 
схемата за гарантиране на депозитите, според която притежателите на влогове трябва да бъдат компенсирани не по-
късно от 25 работни дни след прекратяването на достъпа до депозитите. 
Откривайки тази процедура, органът изпълнява своята отговорност да разследва предполагаемо нарушаване или 
неприлагане на правото на ЕС от страните членки. 
Органът може след това да направи препоръки до съответните компетентни власти, като определи какви са 
необходимите мерки за съблюдаване на европейските разпоредби, се посочва в съобщението. 
Европейският банков орган бе създаден през 2011 г. Той е независим орган, а целите му са да поддържа финансовата 
стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор. 
Той е част от Европейската система за финансов надзор, в която освен него влизат Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ESMA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Системата 
включва също Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Съвместния комитет на европейските надзорни органи и 
националните надзорни органи. 
Европейският банков орган се отчита пред Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. 
 
√ Брюксел за парите в КТБ: Платете веднага защитените влогове 
ЕК започна процедура срещу страната ни заради блокираните вложения 
Брюксел настоява за незабавно изплащане на гарантираните депозити до 100 000 евро в Корпоративна търговска банка. 
Това става ясно от писмо на Европейската комисия, получено днес в София. В него се казва, че срещу страната ще бъде 
открита процедура заради блокираните пари на вложителите в КТБ и дъщерната й банка „Виктория“. От Брюксел очакват 
отговор на българските институции - БНБ и Министерството на финансите, до 15 октомври. 
Причината за недоволството на Еврокомисията е неправилното въвеждане на европейска директива от 2009 г., която 
изисква изплащането на гарантираните средства да стане в рамките на 20 дни, след като дадена банка видимо е 
изпаднала в невъзможност да покрива задълженията си. Депозантите в КТБ и банка „Виктория“ нямат достъп до парите 
си повече от три месеца. 
Представители на ЕК бяха на посещение у нас преди месец и настояха да се осигури частичен достъп на вложителите до 
средствата им, което БНБ не направи. За опасността от процедура срещу България преди седмица предупреди 
служебният финансов министър Румен Порожанов. 
 „Комисията очаква да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковия им депозит, на която имат 
право“, е посочено в съобщението. Брюксел твърди, че страната ни не е въвела правилно изискванията на директивата в 
Закона за кредитните институции. Според неговите разпоредби, за да започне Фондът за гарантиране на влоговете да 
изплаща пари, БНБ трябва да е обявила закъсалата банка в несъстоятелност и да е отнела лиценза й. Експертите от ЕК са 
категорични, че подобно изискване не е заложено в директивата. Според тях има три стъпки за сметките до 100 000 евро. 
Първо, компетентният орган (БНБ) трябва да се увери, че депозити, които са дължими, не са били изплатени от банката в 
затруднение. В рамките на пет дни трябва да се установи категорично, че финансовата институция е неспособна да плаща 
и че няма близка перспектива това състояние да се промени. След това схемата за гарантиране на депозити трябва да се 
активира и в рамките на 20 работни дни парите да започнат да се изплащат. 
От Брюксел са категорични, че националните органи са длъжни да прилагат директивата дори при наличието на 
противоречащи разпоредби в националното законодателство. 
КТБ и банка „Виктория“ бяха поставени под специален надзор с пълно преустановяване на плащанията и на други 
банкови дейности, въпреки че българското законодателство позволява по-меки мерки, отбелязват от ЕК. 
КТБ и банка „Виктория“ бяха поставени под специален надзор съответно на 20 и 22 юни. Оттогава вложителите в двете 
институции нямат достъп до парите си. БНБ отлага вземането на решение по случая и на 16 септември удължи срока за 
специален надзор до края на ноември. 
 „Като се имат предвид тежките последици за домакинствата и дружествата, службите на ЕК поддържаха тесен контакт с 
българските власти през последните няколко седмици, за да помогнат за намирането на подходящо решение. 
Настоящото положение може да подкопае общественото доверие в схемата за гарантиране на депозити в България“, 
допълват от Брюксел.  
Европейският банков орган разследва България 
Европейският банков орган е започнал разследване за евентуално нарушаване на европейските правила от 
компетентните органи в България. Ще се проверява дали 
БНБ и управляващите са действали по време на специалния надзор над КТБ в нарушение на изискванията за гарантиране 
на депозитите, се уточнява в съобщението. 
Органът може след това да направи препоръки до съответните власти, като определи какви са необходимите мерки за 
съблюдаване на европейските разпоредби. 
Европейският банков орган е независима институция на ЕС, която работи за гарантиране на ефективно регулиране и 
надзор в банковия сектор. Той се отчита пред Европейския парламент, Съвета на ЕС и ЕК.  
Доц. Атанас Семов, преподавател по европейско право: Директивата се прилага директно 
Европейската директива трябва да бъде приложена директно, ако българското законодателство й противоречи. По този 
въпрос две мнения няма. 
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Жалко е, че се стигна до подобен скандал от политическа глупост и икономическа зависимост. 
Откритата процедура от ЕК в момента е на етап по размяна на писма. След като България отговори до 15 октомври, 
какъвто срок й е поставен, следва втората стъпка - комисията да излезе с мотивирано становище по предприетите 
действия от страната. 
Ако прецени, че българските власти не са изпълнили задълженията си, тогава комисията може да постави въпроса за 
имуществени санкции на България, и то ако не е прекратила нарушението.  
Министерството на финансите: Процедурата не е наказателна  
Обявената от ЕК процедура за нарушение срещу България по казуса „КТБ“ не е „наказателна“, обявиха от финансовото 
министерство. В писмо до медиите оттам уточняват, че това е част от досъдебната фаза по неизпълнение на 
задълженията на страната. 
Целта на Брюксел не е да „накаже“ България, а в диалог да се установи дали и какво е нарушението на правото на ЕС, 
какви мерки следва да бъдат предприети и в какви срокове. „По същия въпрос вече бяха проведени разговори и 
разменена кореспонденция с Брюксел. България изрази готовност, ако има несъответствия с правото на ЕС, да 
предприеме действия за законодателни изменения“, твърдят от ведомството на Порожанов. 
Българските власти трябва да отговорят до 15 октомври на писмото. Дотогава ще бъде изготвено единно становище. 
само ако ЕК не е удовлетворена от отговора, ще изпрати второ писмо. Едва след това може да се вземе решение за 
сезиране на Съда на ЕС, категорични са от Министерството на финансите. И допълват, че ведомството полага всички 
усилия за намиране на решение по „този сложен казус“.  
Източници от БНБ: Сега не може да се плаща 
Няма как гарантираните депозити в КТБ да започнат да се изплащат, докато не се сформира нов парламент, обявиха пред 
„Преса“ източници от БНБ. Според тях, ако се приеме, че България нарушава европейските правила, то законът трябва да 
се коригира. Преди това нито БНБ, нито служебният кабинет могат да направят нещо. 
Експертите са на мнение, че има и други държави, в които евродирективата за изплащане на гарантираните депозити е 
приета по „българския“ начин - фондът за гарантиране на влоговете започва да изплаща пари след отнемането на 
лиценза за банкова дейност. У нас обаче съществува и друга спънка. Гарантираните сметки до 100 000 евро в поставената 
под специален надзор банка са за 3,6 млрд. лв., докато в сметките на фонда има малко над 2 млрд. лв. За целта трябвало 
допълнително финансиране, твърдят от БНБ. От финансовото министерство обясниха пред „Преса“, че и сега фондът 
може да вземе нов дълг от свое име, но на много висока цена. За да бъде тя по-поносима, трябват държавни гаранции. 
Текстовете от директивата не могат да се приложат директно без решение на съда, допълват източниците.  
РЕАКЦИИ: 
Владислав Горанов, ГЕРБ: Новият парламент ще предложи решението 
Имаме краен срок за хармонизацията на директивата, който изтича в края на годината. Ако бяхме в хипотезата на 
изплащане на гарантираните влогове, това щеше да предреши съдбата на банката. Сега новият парламент ще може да 
приеме законодателни промени, които да дадат всички възможни опции за решаване на проблема. Трябва да се 
хармонизират нашите закони с европейското законодателство.  
Румен Гечев, БСП: Не е ясно дали ще има санкции 
Това, че ЕК е започнала процедура, не означава, че ще завърши с наказание за България. Причините за твърдението ми 
са две. Първата е, че по българското законодателство не е предвиден петдневен срок за започване на плащане на 
гарантираните депозити. Няма как за толкова кратък срок да се докажат наличните депозити и състоянието на портфейла 
на банката. Невъзможно е да се оценят пасивите и активите на кредитната институция. Освен това в гаранционния фонд 
има 2,2 млрд. лв., а дължимите суми са 3,6 млрд. лв. Струва ми се абсурдно европейска директива да предизвиква 
бюджетен дефицит. БНБ трябва да отговори дали сме нарушили европейската директива.  
Йордан Цонев, ДПС: Ако беше приета идеята ни, нямаше да се стигне дотук 
Знаехме, че ЕК ще постъпи така, затова ДПС внесе в предния парламент предложение за промяна в закона, така че 
срокът за изплащане на гарантираните депозити да тече не 20 дни след отнемане на лиценза на банката, а 60 дни след 
обявяването Ӝ под особен надзор. Което означава, че ако беше прието предложението ни, а то бе отхвърлено в зала, 
гражданите щяха да имат достъп до спестяванията си на 21 август. И те вече щяха да бъдат изплатени и нямаше да се 
стигне до наказателна процедура. 
Предложението ни трябваше да бъде прието, защото беше добре обмислено. Още повече че то включваше и 
разсекретяване на кредитните и депозитните досиета на всички политици от деня на създаване на банката.  
Валери Симеонов, Патриотичен фронт: Реакцията е основателна 
Основателна е реакцията на ЕК. Очакваше се да се стигне дотук, след като всички станахме свидетели, че една от най-
големите банки в България умишлено бе разбита. От самото начало повтаряме, че политиците се саморазправиха с КТБ. 
Само че вместо данъкоплатците плащанията по наказателната процедура трябва да бъдат поети от Иван Искров, Пламен 
Орешарски, Сотир Цацаров и Ахмед Доган.  
Гроздан Караджов, РБ: Мярката е на страната на хората 
Отдавна предупреждаваме, че действията на БНБ ще навредят не само на депозантите на КТБ, но и на държавата. КТБ 
остана под особен надзор без отнет лиценз, с което единствено уврежда вложителите. Законодателят не е поставил на 
равни условия европейския и българския вложител и сега ЕК се намесва на страната на хората. Изправени сме пред 
няколко риска. Първо, не е ясно как БНБ ще осигури липсващите 1,6 млрд. лв. за плащане на гарантираните влогове и 
дали няма да се наложи вземане на заем при неизгодни условия. Вторият риск е, че е възможно да се стигне до плащане 
на милиони като глоба на ден. За това трябва да започне изплащането на депозитите до 100 000 евро. 
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√ Нови 2 млрд. лв. дълг според актуализацията 
Променените сметки на бюджета вече са готови 
Нов дълг от 2 млрд. лв. до края на годината. Това е едно от предложенията, които служебният кабинет ще представи в 
разчетите за актуализация на бюджета, научи „Преса“. В сметките за тази година правителството на Пламен Орешарски 
бе записало, че страната има право да задлъжнее с 3,4 млрд. лв. нетно (след вземане и погасяване на дълг). Финансовият 
министър Румен Порожанов обаче ще предложи сумата да набъбне. Новите задължения ще са необходими заради 
кризата с КТБ. Така ще се осигурят пари, за да може при необходимост Фондът за гарантиране на влоговете в банките да 
изплати депозитите до 100 000 евро в КТБ или да се осигури директна ликвидна подкрепа за затворения трезор. В 
момента във фонда има малко над 2 млрд. лв., докато гарантираните средства в КТБ са за 3,6 млрд. лв. 
Новината за очаквано теглене на нов дълг се приема спокойно от банковите среди. Председателят на асоциацията на 
банките в България Левон Хампарцумян обясни пред „Преса“, че финансовите институции може безпроблемно да 
осигурят необходимите средства на държавата. 
Освен нов дълг служебният кабинет има намерение да промени коренно сметките на предходното правителство. Това, 
разбира се, е само предложение. Решението ще се вземе, когато има действащ парламент. Порожанов ще заложи 
увеличение на дефицита до 4,2 на сто от БВП. Сега в бюджета е записано, че той ще бъде 1,8%. Това в абсолютни цифри 
означава, че недостигът в хазната ще набъбне до 3,32 млрд. лв. от планираните засега 1,472 млрд. Ръстът е 1,848 млрд. 
лв. Дефицитът ще се разрасне по две направления. На първо място, кабинетът ще намали приходите. Очакванията са до 
края на годината в държавата да постъпят с 1,047 млрд. лв. по-малко средства от планираните 31,035 млрд. лв. 
Останалите 800 млн. лв. ще се натрупат като дефицит заради общините и други бенефициенти по оперативните програми 
на ЕС. 
„В началото на следващата седмица ще бъде представен проектът за актуализация“, обясни днес премиерът Георги 
Близнашки в Добрич. Той съобщи, че сметките ще бъдат внесени в парламента в първите дни на 43-тото народно  
събрание. „Правим всичко възможно да успокоим страстите. Акцентът ни е да се запази гражданският мир“, уточни той. 
 
Вестник Сега  
 
√ Служебният кабинет похарчи за месец 100 млн. лв. над планираното 
С допуснатото авансово разплащане на забавени европроекти сумата стигна 850 млн. лв. 
Служебното правителство не оставя впечатление, че държавата е във финансова криза. От встъпването си в длъжност до 
момента кабинетът "Близнашки" е дал зелена светлина за отпускане на общо 101 млн. лв. извънредни субсидии на 
различни министерства. Темпото е респектиращо и се доближава до извънредните харчове на кабинета "Орешарски" в 
първите три предизборни месеца на 2014 г. Това показва прегледът на взетите от служебното правителство решения за 
отпускане на извънредни субсидии. 
Кабинетът оправдава действията си с орязаните с 10% бюджети на министерствата и наследени проблеми от кабинета 
"Орешарски", но извънредните разходи могат да се дължат и на зле управлявани бюджети. Щедрото харчене може да се 
обясни и с предстоящата актуализация на държавния бюджет, при която ще се позволи по-висок бюджетен дефицит.  
За разлика от август, когато служебното правителство е било консервативно в отпускането на извънредни субсидии, през 
септември сумите драстично растат. Абсолютен рекорд е поставен на 17 септември, когато кабинетът е одобрил разходи 
в размер на 49.2 млн. лв. На последното си заседание тази сряда правителството разпредели извънредно 12 млн. лв. На 
10 септември са отпуснати 20.7 млн. лв., седмица по-рано - 13.2 млн. лв. Подобно бе темпото на харчене и в месеците 
преди евроизборите. Тогава за 3 месеца кабинетът "Орешарски" разпредели 250 млн. лв. извънредни разходи над 
планираното. Правителството на Орешарски бе остро критикувано за тази политика, като година по-рано на свой ред 
обвини в същото предшествениците си. Сред одобрените от кабинета "Близнашки" има разходи, за които така и не се 
разбра защо се налага да се правят точно сега. Така например съдебната власт получи 9.225 млн. лв. без никакви детайли 
как върви изпълнението на официално одобрения им бюджет. Служебният кабинет направи и реверанс към общини на 
ГЕРБ, отпускайки 8 млн. лв. за метрото на София и 5.628 млн. лв. за спортна зала на Пловдив. 
На фона на щедрите харчове в началото на следващата седмица финансовото министерство ще представи проект за 
актуализация на държавния бюджет за 2014 г. Противно на обещанията на служебния министър Румен Порожанов да не 
се надхвърля допустимият по европейските правила дефицит от 3% от БВП, според публикация на "24 часа" в проекта ще 
се допусне дефицит от 4-4.5% от БВП. Част от допълнителния дефицит ще дойде от неизпълнение на планираните 
приходи в бюджета, вероятно ще бъде завишена и разходната част. Не е ясно дали при увеличението на разходите 
кабинетът ще подходи консервативно, или ще допусне финансиране на всички дефицити, за да излезе на чисто през 2015 
г.  
АВАНСИ 
Извън одобрените извънредни разходи на министерствата в размер на 100 млн. лв. служебният кабинет даде зелена 
светлина и за авансово финансиране на замразените заради проблеми с обществените поръчки оперативни програми 
"Околна среда" и "Регионално развитие". Според решението на кабинета за сметка на държавния бюджет ще бъдат 
разплатени авансово до 750 млн. лв. по двете програми, които после се очаква да се възстановят от Брюксел. Не е ясно 
каква част от тези средства ще бъдат възстановени от ЕК в държавния бюджет до края на бюджетната година. 
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√ Джафер: Около 3 млрд. лв. са нерегламентираните плащания за здраве 
Средствата в здравеопазването трябва да се харчат по-ефективно, смята бившият председател на здравната 
комисия в НС 
Около 3 млрд. лева са нерегламентираните плащания в здравната система - средства, които са свързани с корупция и 
доплащания от страна на пациентите. Това заяви Нигяр Джафер, бивш председател на парламентарната здравна комисия 
в 42-то Народно събрание, цитирана от „Фокус”. 
Тя посочи, че плащанията, които се извършват „под масата” или са под формата на доплащане, са много сериозен 
проблем за системата. 
„Ако тези пари се прибавят към бюджета за здравеопазване, то представете си каква сериозна сума ще има в наличност”, 
каза Нигяр Джафер. 
По нейни думи българският пациент е един от най-скъпо доплащащите на ръка, независимо дали е осигурен здравно, 
което демотивира хората да си внасят вноските. 
Средствата в здравеопазването трябва да се харчат по-разумно и ефективно, смята Джафер. Според нея държавата 
трябва да започне да внася пълния размер на здравната вноска на държавните служители и пенсионерите. 
Проблемът в здравеопазването е липсващата реформа, твърди още тя. А за решаване на проблемите в здравната 
система има резерви, които трябва да се търсят в повече събираемост в приходната част, а не предимно в 
преразпределение на разходната част. 
 
√ Грудев: Категорично ще загубим евросредства за земеделието в края на годината 
Няма да бъдат усвоени част от средствата по ПРСР, заяви агроминистърът 
Категорично загуба на евросредства за земеделието към края на годината ще има. Това каза пред bTV Васил Грудев, 
министър на земеделието и храните. 
Той поясни, че по бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони през настоящата година 
България трябва да усвои 397 млн. евро. Към 5 август обаче са били усвоени 50 млн. евро, което е означавало риск да 
бъдат загубени останалите близо 350 млн. евро. 
„Ние свършихме немалко работа с цел да бъде намален потенциалният риск от загуба на средства, но категорично загуба 
на средства към края на годината ще има. Към настоящия момент прогнозите са за загуба между 53 до 97 млн. лева към 
края на тази година. Това ще са неусвоени средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)”, поясни 
министърът. 
„В продължение на година Фонд „Земеделие“ не е работел, не е разглеждал преписки, не са сключвани договори и 
анекси, не са извършвани плащания. Ние заварихме над 2 500 неподписани договора по ПРСР“, каза  Грудев. По думите 
му заради липса на време част от тези проекти няма да бъдат осъществени. 
Той посочи още един риск. 1,7 млрд. лв. е общата сума на изплатените субсидии от ДФЗ от 16 октомври миналата година 
досега, но не е избран сертифициращ орган, който да завери средствата (одитор). Министърът посочи, че са направени 
три пъти неуспешни опита да бъде избран одитор по Закона за обществените поръчки. 
Според Васил Грудев обаче тези средства няма да бъдат загубени. 
 „Но е абсолютно неадекватно да бъдем поставени в ситуация, в която да сме притиснати до стената. Три процедури са 
били провалени от Министерство на земеделието и храните, три пъти процедурата се пуска по един и същ начин, без да 
се отстранят несъответствия, констатирани от КЗК. За мен е абсолютно необяснимо защо три пъти се повтаря една и съща 
грешка“, коментира той. 
„На фона на катастрофалното финансово състояние на страната да поставим под въпрос тези средства, които вече са 
изплатени – те вече са одобрени от Европейската комисия, но не са сертифицирани, това би било абсолютно 
безобразие“, допълни той. 
Третата процедура за избор на водеща одиторска компания е прекратена от КЗК преди две седмици, уточни министърът. 
По повод загубените животни заради болестта „Син език“ той обеща животновъдите да бъдат компенсирани на пазарни 
цени. 


