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Вестник 24 часа 
 
√ МВФ намали прогнозата си за растеж в еврозоната 
Международният валутен фонд намали прогнозата си за растеж за еврозоната и предупреди, че съюзът на единната 
валута е изправен пред дълъг период на ниска инфлация и възможна стагнация, съобщи АФП.  
В последния си доклад МВФ заявява, че икономическият ръст в 18-те страни-членки на еврозоната ще бъде 0,8% тази 
година- осезателно по-малко в сравнение с предишната прогноза от 1,1%. От международната организация предвиждат 
растеж от 1,3% през 2015 г., вместо предвижданите по-рано 1,5%. 
 
√ Илияна Цанова: До месец ще възстановят част от спрените евросредства 
Очакваме положителни новини от Европейската комисия за оперативна програма „Околна среда” и за ос три на 
оперативна програма „Регионално развитие” (за устойчиво развитие на туризма). Одитните доклади показаха, че 
системите им за управление и контрол работят и е възможно средствата по тях да бъдат възстановени в края на 
октомври, началото на ноември. Това заяви вицепремиерът по управление на еврофондовете Илияна Цанова, цитирана 
от bTV. 
 „Това, което свършихме до момента мисля, че е доста положително. Днес изпращаме финалните одитни доклади към 
Европейската комисия. Новините са добри, защото те потвърдиха, че системите за управление и контрол и на оперативна 
програма „Околна среда”, и на ос три на оперативна програма „Регионално развитие” работят”, каза тя. 
Попитана кога очаква най-рано да бъдат възстановени средствата Цанова посочи, че има технологично време и е 
възможно да се случи в края на октомври, началото на ноември. „По ос едно на ОП „Регионално развитие” (за устойчиво 
и интегрирано градско развитие) има още малко работа и очаквам до началото на следващата година да имаме 
положителен ефект”, каза още вицепремиерът. 
Тя подчерта, че нито едно евро не е гарантирано. „Трябва да развиваме капацитета си, за да се възползваме максимално 
от европейските средства”, подчерта вицепремиерът, допълвайки, че предстои много работа и трябва да се направят 
необходимите реформи, за да се постигне максимален ефект. 
Най-голямото предизвикателство за подобряване на координацията и работа в самата система, за да може България в 
максимална степен да се възползва от ЕС. „Служебният кабинет направи няколко важни стъпки”, обясни Цанова и 
посочи, че са разработили конкретен механизъм за справедливо налагане на финансови корекции. 
 „20% повече ресурс ще получи страната ни от Европейския социален фонд. Имаме нужда от тях за борба с 
безработицата”, заяви вицепремиерът и допълни, че акцентът се поставя върху постигане на резултати, т.е. как 
използваме средствата от ЕС и какъв ефект имат върху икономиката. 
Тя коментира, че през новият програмен период общините остават във фокуса на оперативните програми. „Към 
общините е насочен ресурс, чието управление предполага изграждане на капацитет. Това усвояване ще се реализира 
посредством обществени поръчки”, каза още Илияна Цанова. 
За ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” Цанова заяви, че са предвидени 2,5 млрд. евро, заедно с националното 
съфинансиране. „Към днешна дата с ЕК се коментират няколко приоритети – изграждане на АМ „Хемус”, Лот 3 на АМ 
„Струма”, изграждане на софийското метро”, обясни тя. 
По думите на вицепремиера служебното правителство не е подготвяло нов заем от 500 млн. евро с Европейска 
инвестиционна банка. Този заем е структурен заем, който винаги се отпуска заедно, за да покрие националното 
финансиране, което България дължи към европейските програми, обясни тя. 
„За периода 2007-2013 г. такъв заем беше ползван на стойност 700 млн. евро. Сега ние трябва да осигурим това 
финансиране и за новия програмен период. По този заем се работи от доста време”, добави Цанова и посочи, че този 
заем е бил одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейска инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от 
следващия парламент. 
 
√ България на 40 място по икономическа свобода от 152 държави 
Заради изоставането на редица страни България се изкачи с девет места напред в класацията за икономическа свобода, 
изготвяна от канадския институт "Фрейзър", съобщи "Дарик". 
Страната ни се нарежда на 40-то място от 152 изследвани държави. 
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Тазгодишният резултат на България е 7,29 точки от максималните 10, което представлява леко повишение в сравнение с 
миналата година, когато страната имаше 0,01 точка по-малко. Напредването в класацията се дължи на изоставането на 
други страни, а не на символичното подобряване на резултата на България, отбелязват анализаторите. 
В Европейския съюз резултатът на страните варира от 7,84 т. за Финландия, която е на 10-то място в класацията до 6,57 т. 
за Словения и нейното 105-то място в класацията. България е на 21-во място сред страните в ЕС, като този път се нарежда 
заедно с Испания, която има същия резултат. 
Хонконг отново е начело на класацията, следвана от Сингапур, Нова Зеландия и Швейцария. Най-нисък е резултатът на 
Венецуела. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Европейските пари за градско развитие остават блокирани до 2015 г. 
Вицепремиерът Илияна Цанова очаква размразяване на плащанията по "Околна среда" до месец 
Плащанията по най-голямото направление на Oперативна програма "Регионално развитие" - това за градско развитие, 
няма да бъдат възстановени преди началото на следващата година. Това става ясно от изказване на вицепремиера по 
еврофондовете Илияна Цанова по време на откриването на Форум "Градът 2014", цитирано от БТА. Бюджетът за 
устойчиво развитие на градовете е 840 млн. евро, или повече от половината от ресурса на програмата. Към момента 
проектите се разплащат със средства на държавата. 
Парите по две от осите на оперативната програма бяха спрени през юни тази година след одит на Европейската комисия, 
установил нарушения в проектите за интегриран градски транспорт на Бургас, доставка на пожарни, туристически проект 
на Асеновград и др. До края на месеца или в началото на следващия Цанова очаква размразяване на европейските 
плащания по направлението за туристически атракции по програмата "Регионално развитие", както и на парите по 
оперативна програма "Околна среда". 
Финален одит по спрените програми 
Цанова каза, че във вторник в Брюксел ще бъдат изпратени финалните одитни доклади, които потвърждават, че 
системите за управление и контрол на "Околна среда" и на третата ос на ОПРР работят. Следващата седмица у нас пък ще 
пристигне мисия на ЕК за финален одит. "Очакваме в резултат на техните, надявам се, положителни резултати, да 
възстановят плащанията. По Oс 1 (градското развитие - бел. ред.) на ОПРР има още малко работа и се очаква в началото 
на 2015 г. да има положителен ефект", допълни Цанова. 
Спрените плащания са и една от причините за увеличаването на дефицита за 2014 г. През септември Министерският 
съвет взе решение от бюджета да бъдат платени проекти до 750 млн. лв. по двете проблемни програми. Правителството 
разчиташе, че до края на годината голяма част от тези средства ще се възстановят от ЕС и в актуализирания бюджет те не 
са предвидени като дефицит. С новите очаквания на вицепремиера Цанова ситуацията се променя. 
Заем от ЕИБ ще гарантира националните доплащания 
В отговор на въпрос за подготвян от служебното правителство нов заем от 500 млн. евро от Европейската инвестиционна 
банка вицепремиерът каза, че такъв заем не е подготвян от служебния кабинет. Това е структурен заем, който винаги се 
отпуска, за да покрие национално финансиране, което България дължи към европейските програми. Цанова припомни, 
че за 2007 - 2013 г. е бил използван подобен заем на стойност 700 млн. евро. Сега трябва да се осигури такова 
финансиране и за новия програмен период. 
Тя каза още, че заемът е бил одобрен преди около три седмици от борда на ЕИБ и трябва да бъде одобрен и от 
следващия парламент. Ние просто сме си свършили работата, осигурявайки непрекъснатост на този процес, защото тези 
пари са ни необходими, коментира Цанова. Тя допълни, че България ще има нужда от още един заем – за близо 2 млрд. 
евро, ако страната иска да изпълни всички заложени в новата оперативна програма "Транспорт" проекти. "Това ще бъде 
най-вероятно дългосрочен финансов ресурс от международни финансови институции при много по-изгодни условия 
спрямо тези на търговските банки", каза Цанова. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Цанова: Заемът ще покрие националното финансиране 
София. "По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейската 
инвестиционна банка и трябва да бъде одобрен от следващия български парламент. Ние просто сме си свършили 
работата, осигурявайки непрекъснатост, тъй като тези пари са ни необходими". Това каза служебният министър по 
еврофондовете Илияна Цанова пред журналисти. Тя коментира подготвения заем от Европейската инвестиционна банка, 
който е в размер на 500 млн. евро. 
"Служебното правителство не е подготвило този заем. Той е структурен заем, който винаги се отпуска, за да покрие 
националното финансиране, което България дължи към европейските програми. За периода 2007 - 2013 такъв заем беше 
ползван на стойност 700 млн. евро, сега ние трябва да осигурим това финансиране и за новия програмен период", 
добави тя, цитирана от БГНЕС. 
Цанова изтъкна, че парите са за осигуряване на националното съфинансиране по оперативните програми. "Отделно ще 
се търси финансиране до 50% за ОП "Транспорт", ако приоритетите останат такива, каквито са предложени от служебното 
правителство", добави тя. 
На запитване откъде ще се търсят средства за ОП "Транспорт" Цанова отговори, че най-вероятно парите ще дойдат чрез 
"дългосрочен финансов ресурс от международни финансови институции при много по-изгодни условия от тези на 
търговските банки". 
Днес България изпраща финалните одитни доклади на Агенцията за одит на средствата от Европейската комисия към 
Европейската комисия, каза още Цанова. "Мога да потвърдя, че новините са добри, тъй като те потвърдиха, че системите 
за управление и контрол и на Оперативна програма "Околна среда" и на ОС 3 на "Регионално развитие" работят. Днес 
изпращаме писмата и докладите и очакваме следващата седмица комисията да дойде в България за финален преглед и 
одит и в резултат на техните, надявам се положителни резултати, да бъдат възстановени плащанията от Брюксел към 
България", продължи тя. 
 
√ Помагат на бизнеса да прави биогорива 
Стартира приемът на документи по програма за енергийна ефективност 
Бизнесът ще получава подкрепа за реализация на проекти за производство на екобрикети и биогаз като част от 
програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Това стана ясно от думите на зам.-министъра на 
икономиката Антон Павлов, който обяви началото на приемане на проектни предложения по инициативата. Общият 
бюджет на програмата е 16 млн. евро, от които 85% (13,3 млн. евро) са безвъзмездна финансова помощ. Инициативата се 
подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за  
разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 
Програмата включва четири грантови схеми. Даваме начало на две от процедурите за подбор на проектни предложения, 
обяви Павлов. Първата грантова схема е "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7,65 млн. евро за 
реализирането на проекти. Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат 
финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са 
малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1,76 млн. евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ 
е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и 
оползотворяване енергийния потенциал на биомасата с цел намаляване емисиите парникови газове. 
Взимаме заем за газовите връзки 
На този етап няма проблеми с доставките на природен газ от Русия за България, каза зам.-министърът на икономиката 
Антон Павлов. Хранилището в Чирен продължава да се пълни и в него вече има 457 млн. куб. м. "Нагнетяването 
продължава въпреки липсата на средства, но едва ли ще бъде постигнат пълният обем от 550 млн. куб. метра", уточни 
Павлов. По отношение на газовите връзки със съседните страни той коментира, че по всички проекти има закъснение с 
между 3 и 5 години, и посочи, че в някои случаи се касае дори до умишлено забавяне. "По отношение на връзката със 
Сърбия работата се забавя заради значими археологически находки. Ще трябва да се потърси вариант как да бъдат 
заобиколени", обясни Павлов. При газовите връзки с Турция и с Гърция основният проблем е финансирането, коментира 
той и допълни, че се преговаря за отпускане на средства от ЕБВР за реализация на връзката Комотини-Стара Загора. 
 
Вестник Преса 
 
√ Дефицит на вино догодина 
Лозарите може да изоставят съсипаната продукция в масивите 
Много е вероятно догодина избите да имат дефицит на вино, съобщи за „Преса“ Красимир Коев, шеф на Изпълнителната 
агенция по лозата и виното. Той обясни, че последните дъждовни дни са стопили и най-плахите надежди, че може да се 
спаси нещо от гроздето. 
Лозарите са спрели гроздобера заради валежите, защото захарността рязко пада от влагата. Сладостта се възстановява, 
ако след това пече слънце няколко поредни дни. Заради продължителните валежи обаче чепките са заразени и вече 
изгниват в масивите. Много е вероятно хората да се откажат и да изоставят некачествената продукция на полето, защото 
вече не виждат смисъл да вкарват още разходи в нея. 
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През миналата година избите разполагаха с 250 хил. тона грозде. Допреди половин месец винопроизводителите се 
надяваха, че ще успеят да съберат около 200 хил. тона, но сега вече се съмняват, че количеството ще достигне 160 хил. 
тона. От него ще може да се направят около 90 хил. тона вино. През 2013 г. бяха произведени 175 хил. тона. 
Част от еликсира дори залежаваше доскоро на склад. Заради военните действия износът за Украйна клони към нула. 
Руските търговци чакаха да се успокои ситуацията, защото плащат повече на превозвачите, за да заобикалят размирните 
райони. 
В последните дни обаче се забелязва рязко раздвижване на руснаците. Те поръчват ударно количества, защото 
гроздовата реколта тази есен е много лоша и в другите държави винопроизводителки от Европа. По-малко грозде берат 
също във Франция и в Италия, а експертите смятат, че очертаващият се недостиг на вино ще повлече след себе си 
повишение на цените. 
 
√ Къде сме ние? България е с най-ниски данъци върху доходите 
В Европейския съюз се плащат средно 39,4 на сто 
Плоският 10-процентен данък върху доходите е любимата дъвка на българските политици. Лявоориентираните искат да 
го премахнат с мотива, че е социално несправедлив, а дясномислещите яростно го защитават като едно от най-големите 
постижения за икономиката ни. 
Предимства и недостатъци може да се изтъкнат и в двете посоки, но с решението за въвеждането на налога през 2008 г. 
България се превърна в страната с най-ниско максимално подоходно облагане в Европейския съюз. 
Още през 2003 г. група от около сто икономисти повеждат инициатива за уеднаквяване на ставката на 10% и изпращат 
отворено писмо до тогавашния финансов министър Милен Велчев. Експертите се обединяват, че това ще донесе само 
дивиденти на България. 
Официалните данни убедително потвърждават тази теза - въпреки че именно през 2008 г. България влезе в окото на 
икономическата буря, постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица нарастват с всяка изминала година. 
След премахването на прогресивното облагане постъпленията в хазната са се увеличили с близо 30 на сто - от 1,808 млрд. 
лв. през 2007 г. на 2,334 млрд. лв. през 2013 г. 
След България най-ниски данъци върху доходите си плащат в Литва - 15 на сто. Важно е да се отбележи, че само в някои 
държави в ЕС ставката е еднаква за всички. В останалите държави подоходното облагане е прогресивно - колкото повече 
пари изкарва човек, толкова повече плаща на държавата. 
Затова и класацията за данъчно облагане представя максималните ставки, за да покаже с какво данъчно бреме най-
много би бил натоварен един човек. 
Заради кризата през 2010 г. Гърция на два пъти вдигна ДДС - от 19 на 21% и от 21 на 23%. 
Така най-високата ставка за физическите лица се пада на Швеция - 56,9 на сто. Този процент е валиден за доходи над 70 
460 евро на месец. Най-ниските (до 2149 евро) са освободени от налози. 
Подобен е и моделът в Португалия, втората държава с най-висок максимален данък върху доходите. Там работещите със 
заплати над 80 000 евро се облагат с 56,5 на сто. Освен подоходния данък в тази ставка влизат и такса върху категорията 
труд, както и допълнителна такса „солидарност“. В Португалия няма необлагаем минимум - физическите лица, които 
получават до 7000 евро, плащат 14,5 на сто. 
Статистиката показва, че гражданите в Европейския съюз плащат средно 39,4% от доходите си на държавата 
Шест държави имат 20% 
България е сред държавите със сравнително ниска ставка на ДДС в Европейския съюз, показват данните на 
статистическата служба Евростат. Страната ни и още 5 членки на ЕС се нареждат на четвърта позиция от всички 28 
държави по най-ниска стандартна ставка. Тя е 
20 на сто и от 1999 г. не е пипана, въпреки че редица държави решиха да увеличат данъчното бреме в кризисните 
години. Страната ни запази основните ставки непроменени. 
Най-висок ДДС плащат в Унгария (27%), Швеция, Дания и Хърватия (25%). Под нашите 20 процента е налогът в Германия, 
Кипър, Малта и Люксембург, например. 
Дания и България са държавите, в които стандартната ставка се прилага почти за всички икономически браншове. У нас 
все пак има отклонение - налогът е диференциран само за туризма – 9%. Освен България и още пет държави в ЕС нямат 
по-ниска ставка за хранителните продукти - Дания, Естония, Латвия, Литва и Словакия. Отново шесторка, но този път без 
Словакия, държи високи налози и за лекарствата. Групата се допълва с Швеция. 
В България понижаването на ставките за тези стоки от години е обект на дискусии, но досега никой не е посегнал на 20-те 
процента. Основният аргумент е, че диференцирането ще доведе до бум на заявките от другите сектори и приходите в 
хазната ще се стопят. Някои държави може да се похвалят със силно намален ДДС - под 5%. 
В Люксембург например храната, медицинското обслужване, лекарствата, книгите, водата, че дори и обувките за деца се 
облагат само с 3% при стандартна ставка 15 на сто. В Испания, в която ДДС е 21%, данъкът за храната, лекарствата и 
книгите е 4%. Подобни примери има и в Италия и Франция. 
Лъчезар Богданов, „Индъстри уоч“: 
Плоският налог извади милионерите на светло 
Конвенционалната икономическа логика за насърчаване на инвестициите и растежа на бедни страни като България 
противоречи на промяна в подоходното облагане. Това заяви пред „Преса“ икономистът от „Индъстри уоч“ Лъчезар 
Богданов. 
„Когато една държава иска да забогатява, тя трябва да насърчава тези, които работят, инвестират и произвеждат. Това 
означава, че преките данъци върху доходите и печалбите трябва да са ниски“, категоричен бе той. 
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„Какво означава социална справедливост? Плосък или неплосък данък - така или иначе този, който получава повече, 
плаща повече. Освен това в България една много малка част от бедните хора работят - те са или пенсионери, или 
инвалиди, или безработни. За тях решението за излизане от бедността не е свързано с нивото на данъците“, допълни 
Богданов. 
Той изтъкна и другото предимство на този тип облагане - излизането на светло на истински богатите, за кои- то ниската 
ставка обезсмисля разходите по укриването на доходите им. 
„Когато данъкът върху доходите беше 38%, а после и 29%, едва неколцина милионери бяха изрядни към данъчната 
система. Сега над 350 души декларират доход от над 1 млн. лв. годишно. Това, разбира се, има отношение към ниската 
ставка. Ако действаше плосък данък от 50%, нямаше да е така“, посочи Богданов. 
„Когато има една сложна система с различни ставки и преференции, хората търсят вратички чрез които да заобиколят 
закона. Простотата на действащото в момента облагане предотвратява подобни стремежи“, категоричен е икономистът. 
Дори тази година, в която имаме сериозно неизпълнение на приходите, подоходните данъци се събират добре и 
постъпленията в хазната продължават да растат. 
Според Богданов данъчната система е от изключително важно значение за привличането на инвестиции. „При нива на 
заетост с 10 пункта по-ниски от средноевропейските, да затрудняваме тези, които си правят труда да отварят работни 
места, е най-малкото неразумно“, заключи Богданов. 
Петър Ганев, икономист: 
Данъчната система трябва да е неутрална 
Не е разумно България да тръгне отново по пътя на прогресивното облагане, каза пред „Преса“ икономистът Петър 
Ганев. 
„Дори в този бюджет, който е издънен, приходите от плоския данък отново са нагоре. Това е единственият налог, който 
се държи стабилно по време на кризата. В това отношение актуалният дебат е дали някаква част от постъпленията да не 
се пренасочат автоматично към общините. Добре е това да стане, но без да се променя ставката, както предлага ГЕРБ“, 
допълни Ганев. 
„Диференцирането на ставката на ДДС също не е разумно, защото трудно може да се определи кой сектор е по-важен. 
Ако данъкът за хляба се намали, веднага ще скочат другите браншове - и за лекарствата, и за учебниците и т.н. До 
момента единната ставка показва добри резултати. 
По-добре е да се мисли за цялостно намаляване на налога, но данъчната система да остане неутрална - както държавата 
таксува по един и същи начин бедни и богати, така да прави и за различните видове стоки“, обобщи Ганев. 
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√ Европейски държави ни дават 16 млн. евро за енергийна ефективност 
Програмата включва 4 схеми за използването на хидроенергийния потенциал, мерките за повишаване на енергийна 
ефективност и използването на енергия от ВЕИ в публични сгради, както и производство на горива от биомаса 
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн отпускат близо 16 млн. евро на България за подпомагане на проекти за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия. 
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство /2009-2014/ има за цел да насърчава 
сътрудничеството между български организации и организации от страните-донори. Реализацията на програмата 
"Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще доведе до намаляване на парниковите емисии 35 хил. т. СО2. Това 
ще се случи чрез въвеждане на енергийноефективни решения в сгради, обяви служебният зам.-министър на икономиката 
и енергетиката Антон Павлов. 
Програмата включва 4 схеми за подкрепа проектни предложения като сред тях са използването на хидроенергийния 
потенциал, мерките за повишаване на енергийна ефективност и използването на енергия от ВЕИ в публични сгради, 
както и производство на горива от биомаса. 
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Мерките за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради включват два компонента. Минималната 
финансова помощ за одобрен проект възлиза на 170 хил. евро, а максималната – на 500 хил. евро. За средствата могат да 
кандидатстват държавни институции и общини, като едно проектно предложение може да включва една или повече 
сгради. 
Мярката за енергийна ефективност позволява смяна и ремонт на котли и абонати станции, а мярката за използване на 
възобновяема енергия предвижда изграждането и монтажа на инсталации за използване на биомаса и слънчева 
енергия. 
Малките и средни предприятия от своя страна могат да кандидатстват по програмата за производство на биогорива и 
биомаса. Тя финансира доставката на ново оборудване за производство на течни, твърди и газообразни биогорива, както 
и строително-монтажни работи. Минималната безвъзмездна финансова помощ възлиза на 50 хил. евро, а максималната 
– 200 хил. евро, като финансирането достига до 60%. 
 
Вестник Сега 
 
√ Правителството почти стигна тавана за дълга 
Финансовото министерство зае още 55 млн. лв. при стихващ инвеститорски интерес 
Лимитът за дълга, който държавата може да изтегли в рамките на бюджетната 2014 г., е почти изчерпан. До Нова година 
правителството може да емитира държавни ценни книжа за максимум 350 млн. лв. В същото време дефицитът по 
държавния бюджет, който заради липса на достатъчно средства във фискалния резерв се финансира чрез пускане на 
ДЦК, тепърва ще расте.  
В понеделник финансовото министерство пласира успешно 5-годишни ДЦК в обем 55 млн. лв., но интересът бе 
чувствително по-нисък в сравнение с предишни аукциони. Инвеститорите са направили заявки за 69.2 млн. лв. 
Коефициентът на покритие - 1.26, е най-ниският за 5-те аукциона на такива книжа през годината. На последния търг през 
август покритието бе 1.8. През октомври предстои още една емисия на ДЦК в обем 55 млн. лв.  
Съгласно закона за бюджет 2014 правителството може да емитира ценни книжа на стойност до 4.4 млрд. лв. Заради 
ситуацията с КТБ и неизпълнението на бюджетния план служебният кабинет вече предложи таванът за новопоетия дълг 
да бъде завишен с нови 4.5 млрд. лв. Ако новият парламент одобри това предложение, само за година държавата ще се 
нагърби с 8.9 млрд. лв. нови борчове.  
Голяма част от предвидения за тази година лимит бе изчерпан с емисията на глобални облигации за 1.493 млрд. евро, 
реализирана на външните пазари с цел да се осигури ресурс за плащане на стари задължения с падеж през януари 
догодина - облигации с номинал 1.086 млрд. долара. Освен това на вътрешния пазар от началото на годината е пласиран 
дълг в размер на 1.13 млрд. лв. Това прави общо 4.05 млрд. лв. натрупани задължения от началото на годината. В тази 
сметка не влизат краткосрочните ДЦК, при които падежът е в рамките на календарната година и затова не влияят на 
нивото на дълга в края на годината. През 2014 г. такива книжа бяха пласирани на четири пъти и бяха в сериозни обеми - 
за общо 2.428 млрд. лв. Сумата нарасна рязко след извънредната емисия в обем 1.228 млрд. лв. заради ликвидната 
криза в Първа инвестиционна банка.  
Падежът на заема заради ПИБ е на 30 ноември. Вече се разбра, че служебното правителство предлага този дълг частично 
да бъде рефинансиран и да се поеме нов дълг от 900 млн. лева за ликвидна подкрепа на ПИБ, която пък получи 
разсрочване в рамките на оздравителния си план.  
Проектът за актуализация на бюджета предвижда и изтегляне на други 2 млрд. лв., които ще са необходими, ако за 
групата КТБ бъде приет оздравителен план и се наложи ликвидна подкрепа. Останалата част от предложения нов дълг е 
за финансиране на "дупката" в държавния бюджет. По разчетите на финансовото министерство дефицитът ще е с 1.5 
млрд. лв. по-голям от планирания.  
ЧЕРВЕН СИГНАЛ 
Проблемите с дълга и дефицита доведоха до първи сигнал за възможно намаляване на кредитния рейтинг на страната. 
Агенция "Фич" вчера предупреди, че България започва да губи едно от основните си предимства - стабилни публични 
финанси. "Предложената актуализация на бюджета е показателна за това как по-бавният икономически растеж, 
прекомерното харчене през деветмесечието и свързаните с банките разходи отслабват публичните финанси. Ниският 
дълг и задържаният дефицит продължават да осигуряват сериозен фискален буфер, но ще имат ограничена възможност 
да балансират слабостите в рейгинга", се казва в позицията. Предложеното завишаване на дефицита до 4% от БВП е два 
пъти над първоначалните прогнози, а предвиденото емитиране на допълнителен дълг до 4.5 млрд. лв. ще вдигне общия 
дълг до 28% от БВП - доста над нашия сценарий за достигане на отношение от около 23% от БВП през 2017-2018", 
изтъкват от "Фич". Агенцията прогнозира, че предложената актуализация ще бъде приета заради изоставащите приходи 
и нуждата от бързо приемане и на бюджет 2015, като предупреждава, че развоят ще е решаващ за прегледа на рейтинга, 
който предстои през декември. 
 
√ МОТ обсъжда 4-дневна работна седмица 
Международната организация по труда обсъжда ползите от четиридневната работна седмица и смята, че за идеята вече 
има достатъчна подкрепа, съобщиха на сайта на организацията. Експертите посочват, че дългите работни часове водят до 
сърдечносъдови и репродуктивни болести, хронични инфекции, проблеми с мускулатурата и психични болести. Кратката 
работна седмица ще създаде и повече работни места, като уравновеси заетостта на хората, които работят прекалено 
много, и на тези, които се трудят на непълен работен ден. Ограничаването на работните часове е по-добра стратегия за 
справяне с кризата, отколкото уволнението на служители, посочва още организацията. Освен това по-краткият трудов 
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ден стимулира мотивацията и продуктивността на служителите и намалява шанса за грешки или инциденти, причинени 
от умора. Ограничаването на броя работните дни пък би намалило въглеродните емисии, излъчвани, докато хората 
пътуват от и до работа. За да придобие задължителен статут, предложението на МОТ трябва да бъде оформено като 
конвенция, която да бъде приета от държавите и след това да бъдат внесени изменения в националното 
законодателство. Филипините вече обсъждат ограничена работна седмица с по-дълъг работен ден за държавните 
служители. Междувременно комисията по труда в долната камара на руския парламент също дискутира мярката. 4-
дневна работна седмица едва ли ще се случи, заяви пред медиите членът на комисията Иван Мохначук. "Намаляването 
на работната седмица неминуемо ще забави продуктивността и растежа", заяви той. Мексиканският бизнесмен Карлос 
Слим също подкрепя идеята и дори наскоро ограничи работната седмица до четири дни в някои от компаниите, които 
притежава. 
 
√ Линията на бедност се вдига до 286 лв. 
Социалното министерство предлага рекордно за последните години увеличение на този показател 
Линията на бедност за 2015 г. да се вдигне с 35 лв. до 286 лв. Това е три пъти и половина пъти повече, отколкото бе 
ръстът й през тази година спрямо 2013 г. Предложението е на служебния вицепремиер и министър на труда Йордан 
Христосков. За изчисляването на линията на бедността се използват данните на Националната статистика за бюджетите 
на домакинствата. Според методиката на НСИ линията на бедност е 60% от средния общ разполагаем нетен доход на 
човек. Размерът й трябва да гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности от храна и нехранителни 
стоки и услуги. Размерът на този праг се определя само с решение на Министерския съвет. 
Догодина минималната заплата трябва да се повиши с 40 лв. и да бъде 380 лв. според тригодишната бюджетна прогноза. 
Ако следващото правителство следва тези намерения, нетният минимален доход догодина ще бъде 297.9 лв., или с 11.9 
лв. повече от официалната линия на бедност. Ако минималната заплата пък не се вдигне, то хората, които се трудят 
срещу 340 лв., ще получават чисто по-малко, отколкото ще е линията на бедността за догодина. 
По последните данни на европейската статистическа служба през 2012 г. половината българи са живели в риск от 
бедност и социално изключване. 44% от хората у нас пък живеят в крайни лишения. Според данни на КНСБ за второто 
тримесечие на тази година пък с по-малко от 211.32 лв. живеят над 23 на сто от домакинствата, или над 1.670 млн. 
българи. 
Размерът на линията на бедността се спряга като един от индикаторите във формулата за определяне на минималната 
заплата. Работодателите обаче са против. Така от този показател не зависи нищо, тъй като социалните помощи се 
изчисляват по гарантиран минимален доход, който в момента е 65 лв. Той обаче се ползва за статистически цели. 
Като експерт Йордан Христосков защитаваше тезата, че минималната заплата трябва да е между 130 и 150% от линията 
на бедност. 
 
Вестник Класа 
 
√ ЕС отделя 5,8 млрд. евро за инфраструктурата на България 
Съфинансирането ще е с кредити от ЕИБ и ЕБВР, планира служебното правителство 
Инвестициите в инфраструктурата през следващия програмен период ще са близо 5,8 млрд. евро или 60% от общата 
рамка, финансирана от европейските фондове. 
Това съобщи служебният вицепремиер по управлението на средствата от ЕС Илияна Цанова по време на форум, 
цитирана от БТА. 
За съфинансиране на проектите служебното правителство готви заеми с ЕИБ и ЕБВР. 
Средствата за инфраструктурни инвестиции са по новите програми "Околна среда" , "Региони в растеж", "Транспорт" и 
Програма за развитие на селските райони. 
България има възможност да усвои около 10 млрд. евро от европейските структурни и инвестиционни фондове за 
следващите 7 години, каза вицепремиерът. 
"Нито едно евро не ни е гарантирано, чака ни много работа, за да успеем да инвестираме този ресурс в качествени 
проекти по прозрачен, ефективен и законосъобразен начин", допълни Цанова. 
Тя отбеляза, че за последните три години в строителството са вложени чрез обществени поръчки от общини 5,7 млрд. 
лева, като 86 на сто от тази сума е от европрограмите, което означава, че базовата инфраструктура се финансира 
предимно с европейски средства по четири програми - "Околна среда", "Регионално развитие", "Транспорт" и 
Програмата за развитие на селските райони. 
Най-голямото предизвикателство пред участниците в процеса на управление на средствата от ЕС е подобряването на 
координацията и ефективността на работата в самата система, за да се намалят грешките и максимално ефективно да се 
възползваме от европейското финансиране, посочи вицепремиерът. 
 
Вестник Монитор 
 
√ На извънборсовия пазар: Изтъргуваха акции на КТБ за 4 млн. евро 
Не е ясно кой стои зад сделката 
Акции на Корпоративна търговска банка на обща стойност 4 млн. eвро са били изтъргувани миналата сряда, показва 
справка в данните на инвестиционни посредници. Това е станало въпреки забраната на Комисията за финансов надзор за 
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търговия с акции на КТБ на борсата след поставянето й под спецнадзор. Според специалисти това прави сделката 
незаконна, защото не може да бъде регистрирана в Централния депозитар. 
Общата стойност на дяловете е бил 106 700 акции, всяка от които на стойност 37,49 евро или 73,5 лв. Това е 
само с 3 лева по-малко, отколкото бе последно цената на акциите на КТБ 
 на Българската фондова борса, преди търговията да бъде преустановена заради поставянето на банката под специален 
надзор от БНБ. Тези акции се равняват на малко повече от 1,6% от капитала на КТБ. 
Сделката е била извънборсова, като посредник на продавача е била УниКредит Булбанк, а посредник за компанията 
купувач – София Интернешънъл Секюритиз. От Комисията за финансов надзор обявиха, че сделките, които се сключват 
извън регулирания пазар, не са в тяхната юрисдикция и не се контролират от тях. 
От БНБ пък коментираха, че този вид сделки се контролират единствено и само от КФН. 
Големите акционери на банката 
са дружеството „Бромак” с 50,7%, Инвестиционният фонд на Оман с 30,4% и руската търговска банка ВТБ чрез 
инвестиционния си фонд във Великобритания с 9,1%. Според книгата на акционерите единствените от малките 
акционери, които имат над 100 000 акции, са „Еромак” и „Сентрал Техно Пропъртис”. Според представители на 
финансовата сфера е много възможно сделката да е фиктивна между свързани фирми с цел намаляване на счетоводната 
печалба и спестяване на данък. 
Сделката е 
незаконна, защото не може да се регистрира 
в Централния депозитар тъй като търговията с акциите на КТБ е спряна, коментира Вера Ахундова от фейсбук групата 
КТБalive. Според нея по-скоро става въпрос или за опция за изкупуване, или за цесия, която би се реализирала при двата 
варианта – ако банката фалира или ако отвори. Ако КТБ отвори, някой ще калкулира голяма печалба, защото акциите й 
веднага ще се вдигнат. Ако фалира, ще спести много от данък, каза още Ахундова.  Ахундова алармира още, че 
дъщерната на КТБ – ТБ „Виктория”, се източва от квесторите чрез подставени лица, които вземат огромни хонорари. 
Става въпрос за десетки и стотици хиляди, посочи Ахундова. По думите є близките до квесторите лица прибирали парите, 
за да вършат определена работа, която обаче в крайна сметка вършели самите служители. Служителите пък били 
принуждавани под заплахата от уволнение да подписват документи, в които имало откровени лъжи. 
Очаква се скоро КТБalive да излезе с официално становище по случая. 
 
investor.bg  
 
√ Предлагат Координационен съвет да помага при управлението на евросредствата 
Да бъде създаден и съвет по финансови корекции, предлага Илияна Цанова 
Координационен съвет към кабинета ще помага за управлението на средствата от Европейския съюз, гласи предложение 
за допълнение на правителствено постановление. Документът е публикуван за обсъждане на портала за обществени 
консултации. 
В съвета ще бъдат дискутирани текущи въпроси, свързани с евросредствата. Целта е да бъде повишена ефективността 
при управлението на средствата от ЕС. 
Сред членовете на съвета ще има представители на управляващите органи на програмата, както и на агенцията „Одит на 
средствата от ЕС”, Министерството на финансите, Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по 
обществени поръчки. 
Проектопостановлението предвижда и създаването на Методически съвет по финансови корекции. Този съвет ще 
подпомага Министерския съвет при определянето и налагането на финансови корекции за нарушения, установени при 
възлагането и изпълнението на обществени поръчки, както и на договори по проекти, съфинансирани със средства от 
Европейския съюз.  
Предложението за съставането на структурата е изготвено от вицепремиера по управлението на европейските средства в 
служебния кабинет Илияна Цанова. Заинтересованите страни ще могат да изпращат своите становища по предложението 
до 21 октомври. 
 
√ Работодатели от Европа търсят у нас персонал за туризма и ИТ специалисти 
Различни възможности за работа зад граница ще представи борса в Бургас 
И тази есен българите ще имат шанс да намерят работа в Австрия, Германия, Великобритания, Холандия, Италия, Чехия, 
Словения и Полша, съобщи БТА. 
Един от основните акценти на предстоящата информационно-трудова борса "Европейски ден на труда" е търсенето на 
професионалисти, желаещи да работят в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, като в зимните курорти на 
Австрия и Германия се предлагат атрактивни условия и заплащане. 
На тазгодишната борса хит се очаква да е предложението за професионални готвачи с английски език за 
Великобритания. 
"Възможностите не се изчерпват с публикуваните оферти. От опит знаем, че появят ли се качествени кандидати, всички 
биват наемани", обясни Елена Видинска, главен експерт в Агенцията по заетостта. 
Тази зима близо 150 000 българи, заети през летния туристически сезон, остават без работа, коментира Румен Драганов, 
директор на Института за анализи и оценки в туризма. 
През лятото в туризма са заети средно около 250 000 души, от които близо 65 000 човека продължават работа в зимните 
ни курорти, както и в балнео, СПА и други хотели, а на около 35-40 000 души работодателите плащат целогодишно, 
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въпреки че местата за настаняване и хранене не работят през зимата, а останалите разчитат на социални помощи, 
отбеляза Драганов. 
На трудовата борса в Бургас атрактивни възможности за работа ще се предлагат и в други сектори освен в туризма. 
Холандия търси различни специалисти: техници и инженери в корабостроенето, заварчици, инженерни и технически 
кадри, ИТ специалисти, химици, фрезисти. В Германия се предлагат възможности и за електротехници, мотокаристи, 
фрезисти, специалисти по мехатроника и други. От Чехия търсят сезонни работници за бране на ябълки и круши и за 
изработка на новогодишни украси. 
EURES Италия пък предлага работа за научни работници - приложни математици или инженери с научна степен с 
английски език. Българите, владеещи добре чужди езици имат възможност да намерят работа и в България като 
сътрудници за техническа и софтуерна поддръжка в колцентрове. 
Борсата ще се състои на 10 октомври в Бургас, съобщиха от Агенцията по заетостта, която като член на мрежата 
"Европейски услуги за заетост" (EURES) организира инициативата. 
По думите на главния експерт в Агенцията по заетостта Елена Видинска над 100 души са започнали работа след 
миналогодишната трудова борса. От агенцията отчитат като успешни последните три борси, състояли се последователно 
от 2011 г. във Варна и Бургас. Борсите са били ориентирани предимно към туристическия сектор и по традиция най-много 
са офертите от Германия и Австрия. 
Тази година и Великобритания предлага възможности за работа на готвачи. Заплатите варират според професията и 
трудовия опит. Например в сферата на туризма са над 1000 евро, като за Германия те варират от 1300 до 2000 евро 
бруто, за Австрия - от 1300 евро за камериерка нетна заплата до 2600 евро за опитен готвач. 
Заплатата за мениджърска позиция в туризма в България може да достигне до 6000 лева; шеф готвачът получава до 1350 
лева. 
По данни на туристическия бизнес средната заплата в туризма в България е около 570 лева, като има практика 
работодателите да поемат всички допълнителни разходи, свързани с настаняване, изхранване, обличане, застраховки и 
транспорт. 
Разликата в заплащането е голяма - според позициите - от 400 до 900 лева за среден клас, без да се включва и 
мениджърският. По разбивки: между 350 и 750 лева получава обслужващият персонал в ресторантите до ниво 
сервитьор; салонните управители, управителите, шефовете на рецепция, помощникът на главния готвач, главният готвач - 
получават между 750 и 1350 лева, а мениджърските позиции започват от 1350 лева и могат да достигнат до 6000 лева, 
каза Румен Драганов. 
Европейските работодатели, участващи в борсата, изискват от кандидатите задължително сертификат за завършено 
образование и добита квалификация. Обикновено се търсят хора поне с една - две години стаж в професията. 
Задължително е и владеенето на немски и английски езици. Има позиции, за които предимство е ползването и на двата 
езика. 
Чуждестранните работодатели намират българските кандидати за качествени работници. 
Интервютата се правят по време на борсата. Миналата година всеки един щанд е бил посетен средно от 270 души. 
Подадените около 900 автобиографии показват, че кандидатите идват добре подготвени и търсят работа в различни 
държави. 
Професионалисти от черноморските ни градове са сред основните желаещи да намерят работа през зимния сезон в 
чужбина, но има кандидати от цялата страна. Това са сравнително млади хора - под 40 години. 
 
 


