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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ За очакванията на работодателите и синдикатите от новия кабинет. И кои са спешните мерки, които трябва да 
предприеме 
В студиото на сутрешния блок „Денят започва“ – г-н Васил Велев и д-р Константин Тренчев. 
 
Вестник Преса 
 
√ Васил Велев: Не могат да се взимат до безкрай заеми 
Какви са перспективите за развитие пред България през идните няколко месеца според председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход. Това заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал, който коментира по БНТ 
перспективите за развитие пред България през идните няколко месеца. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира Васил Велев.  
Той изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", подчерта Велев и добави: "Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий". 
Правителството на служебния премиер Георги Близнашки по поръчение на президента Росен Плевнелиев реши да 
предложи актуализация на държавния бюджет, която предвижда взимането на нов заем в размер на 4,5 милиарда лева 
и увеличаване на дефицита много над допустимите от Европейската комисия 3%. Предполага се, че актуализацията ще 
бъде приета от новото Народно събрание, което се състави след изборите на 5 октомври. Първият опит за промяна на 
параметрите на бюджета беше направен през последните дни на предишното 42 НС от депутатите на ГЕРБ и ДПС. В 
крайна сметка Бойко Борисов, който най-силно настояваше за актуализацията, изненадващо оттегли своето искане. 
Повечето икономисти както през лятото, така и сега остро критикуват някои аспекти на предлаганата промяна на 
бюджета. Според тях искането за теглене на нов заем не е наложително, а е по-скоро за "разкош". Те посочват, че във 
фискалния резерв страната ни разполага към края на август със сумата от 8,9 милиарда лева. Тя е напълно достатъчна, за 
да се посрещнат плащанията по външния дълг от септември до януари-февруари следващата година. 
 
Вестник Сега 
 
√ Васил Велев: Заеми до безкрай наподобява гръцкия сценарий 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал пред БНТ. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира той.  
Велев изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", подчерта Велев и добави: "Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий". 
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Информационна агенция БГ НЕС 
 
√ Велев: Не могат да се взимат до безкрай заеми 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход. Това заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той коментира по БНТ перспективите за развитие пред България през идните няколко месеца. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира Васил Велев.  
Той изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", подчерта Велев и добави: "Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий". 
Правителството на служебния премиер Георги Близнашки по поръчение на президента Росен Плевнелиев реши да 
предложи актуализация на държавния бюджет, която предвижда взимането на нов заем в размер на 4,5 милиарда лева 
и увеличаване на дефицита много над допустимите от Европейската комисия 3%. Предполага се, че актуализацията ще 
бъде приета от новото Народно събрание, което се състави след изборите на 5 октомври. Първият опит за промяна на 
параметрите на бюджета беше направен през последните дни на предишното 42 НС от депутатите на ГЕРБ и ДПС. В 
крайна сметка Бойко Борисов, който най-силно настояваше за актуализацията, изненадващо оттегли своето искане. 
Повечето икономисти както през лятото, така и сега остро критикуват някои аспекти на предлаганата промяна на 
бюджета. Според тях искането за теглене на нов заем не е наложително, а е по-скоро за "разкош". Те посочват, че във 
фискалния резерв страната ни разполага към края на август със сумата от 8,9 милиарда лева. Тя е напълно достатъчна, за 
да се посрещнат плащанията по външния дълг от септември до януари-февруари следващата година. /БГНЕС 
 
novini.bg  
 
√ Бизнес и синдикати: Политиците са длъжни да се разберат 
Проблемите, които търпят неотложно решение са адски много 
Резултатите показаха, че хората искат промяна. Има много важни проблеми за решаване, които изискват съгласие. Тези 
проблеми не могат да бъдат решени в условията на конфронтация. Това каза пред камерите на БНТ Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. "Проблемите са много. В енергетиката, КТБ, актуализацията на 
бюджета, бюджета за другата година", допълни той. Заедно с него гост в студиото беше и Константин Тренчев, президент 
на КТ Подкрепа. "Хората наказаха всички, като не гласуваха. Няколко проблема са до точката на необратимост. Върху 
доставките на газ не можем да влияем, но върху другите можем. Единият е енергетиката, другият е КТБ. Трябва да видим 
дали ще се сформира правителство", каза Тренчев. Двамата се обединиха около мнението, че политиците са длъжни да 
се разберат, защото политическата нестабилност ще пагубна за България. "Проблемите в здравеопазването, пенсионната 
реформа също не търпят отлагане. Напоследък прави впечатление, че синдикати и бизнес разговаряме много и имаме 
общо мнение. Това се дължи на факта, че бъдещото на държавата е поставено на карта. Нещата са много тежки. Аз 
мисля, че политиците ще се опитат да направят нещо. Тези хора трябва да знаят, че има мярка във всичко, дори и в 
плюенето. До вчера се плюха като диваци, а днес трябва да седнат да преговарят и да управляват заедно. Нещо не 
върви", каза още Тренчев. "Трябва да се укрепи бюджетната и финансовата дисциплина. Не може до безкрайност да се 
взимат заеми, които да не се харчат за инвестиции, а за текущи задължения. Това все повече започва да прилича на 
гръцкия вариант", заяви Велев. "За съжаление не виждам стабилност. Политиците трябва да надмогнат егото си, иначе не 
ни чака нищо добро", завърши Тренчев. 
 
vesti.bg    
 
√ Велев: Не могат да се взимат до безкрай заеми 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход. Това заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той коментира по БНТ перспективите за развитие пред България през идните няколко месеца. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира Васил Велев.  
Той изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", подчерта Велев и добави: "Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий". 
Правителството на служебния премиер Георги Близнашки по поръчение на президента Росен Плевнелиев реши да 
предложи актуализация на държавния бюджет, която предвижда взимането на нов заем в размер на 4,5 милиарда лева 
и увеличаване на дефицита много над допустимите от Европейската комисия 3%. Предполага се, че актуализацията ще 
бъде приета от новото Народно събрание, което се състави след изборите на 5 октомври. Първият опит за промяна на 
параметрите на бюджета беше направен през последните дни на предишното 42 НС от депутатите на ГЕРБ и ДПС. В 
крайна сметка Бойко Борисов, който най-силно настояваше за актуализацията, изненадващо оттегли своето искане.  
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Повечето икономисти както през лятото, така и сега остро критикуват някои аспекти на предлаганата промяна на 
бюджета. Според тях искането за теглене на нов заем не е наложително, а е по-скоро за "разкош". Те посочват, че във 
фискалния резерв страната ни разполага към края на август със сумата от 8,9 милиарда лева. Тя е напълно достатъчна, за 
да се посрещнат плащанията по външния дълг от септември до януари-февруари следващата година.  
 
bulgarski.pogled.info   
 
√ Не могат да се взимат заеми безкрай 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход. Това заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той коментира по БНТ перспективите за развитие пред България през идните няколко месеца. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира Васил Велев.  
Той изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", подчерта Велев и добави: "Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий". 
Правителството на служебния премиер Георги Близнашки по поръчение на президента Росен Плевнелиев реши да 
предложи актуализация на държавния бюджет, която предвижда взимането на нов заем в размер на 4,5 милиарда лева 
и увеличаване на дефицита много над допустимите от Европейската комисия 3%. Предполага се, че актуализацията ще 
бъде приета от новото Народно събрание, което се състави след изборите на 5 октомври. Първият опит за промяна на 
параметрите на бюджета беше направен през последните дни на предишното 42 НС от депутатите на ГЕРБ и ДПС. В 
крайна сметка Бойко Борисов, който най-силно настояваше за актуализацията, изненадващо оттегли своето искане. 
Повечето икономисти както през лятото, така и сега остро критикуват някои аспекти на предлаганата промяна на 
бюджета. Според тях искането за теглене на нов заем не е наложително, а е по-скоро за "разкош". Те посочват, че във 
фискалния резерв страната ни разполага към края на август със сумата от 8,9 милиарда лева. Тя е напълно достатъчна, за 
да се посрещнат плащанията по външния дълг от септември до януари-февруари следващата година. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Цветан Василев: КТБ може да бъде възстановена на минимална цена за обществото 
Възстановяването на Корпоративна търговска банка може да се постигне само чрез продажба на активите, финансирани 
от банката, чиято реална стойност е над 2,5 млрд евро. Това се казва в поредното обръщение на мажоритарния 
собственик на банката Цветан Василев, публикувано на личната му страница. Той е категоричен, че има сценарий за 
съдбата на банката от хора, които „заблуждават обществото" и работят на принципа „крадецът вика „дръжте крадеца". 
По повод на разпространените информации за продажба на завода в Парачин, Сърбия, Цветан Василев е категоричен, че 
търси „най-доброто решение" за него, но в никакъв случай то „няма да бъде в ущърб на КТБ АД". 
 „Нещо повече, независимо от трудностите, свързани с неизпълнението на поети ангажименти от КТБ АД по този проект, 
в резултат на поставянето й под специален надзор, проектът ще бъде спасен, за да може инвестираните средства да 
бъдат възстановени напълно на банката, респективно на вложителите й. Интерес за продажбата (покупката) на активите 
по подценена стойност имат само тези, които целят ликвидацията на КТБ АД и личното си облагодетелстване", 
категоричен е Цветан Василев. 
 
√ Фейсбук групата КТБ Alive подкрепи искането на служителите на ТБ „Виктория” 
Фейсбук групата КТБ Alive подкрепи искането на служителите на ТБ „Виктория” ЕАД за незабавна смяна на квесторите, 
назначени в тази банка с публично писмо. Публикуваме изявлението без редакторска намеса: 
Ние, членовете на фейсбук групата KTBalive с настоящата декларация публично заявяваме, че сме съпричастни и 
подкрепяме категорично и безусловно искането на служителите на ТБ „Виктория” ЕАД (100 % дъщерно дружество на 
„Корпоративна търговска банка” АД) за незабавна смяна на квесторите, назначени в тази банка, а именно: Христина 
Иванова Стамова и Божидар Иванов Аршинков, към което миналата седмица се присъедини и КТ „Подкрепа” с 
официално прессъобщение от 02.10.2014 г., към което беше приложено и официалното писмо до БНБ, в което е 
отправено това искане и причините за него са подробно изложени и достатъчно добре обосновани. 
Причините за това са ясни и УС на БНБ е информирана многократно за проблемите, които се свеждат до: 
Пълна некомпетентност на квесторите, които не само не помагат за оздравяване на банката, а работят точно в обратната 
насока. 
Назначават се некомпетентни, но за сметка на това добре платени консултатни със съмнителен опит. 
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Служителите на Банка Виктория са подложени на груб тормоз, като квесторите не си правят труда да се съобразяват нито 
с Кодекса на труда нито с обикновените етични норми на поведение. 
ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРЕСТОЯ ИМ В БАНКАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДЕН И ВСЕКИ ДЕН НАНАСЯ 
НЕПОПРАВИМИ ЩЕТИ, КОИТО В ПОСЛЕДСТВИЕ МОГАТ ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ОЗДРАВЯВАНЕТО И. ВСИЧКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА 
ТЕЗИ ЛИЦА ВОДЯТ И ДО НЕПРЕКЪСНАТО ОЩЕТЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ, ВКЛ. ВЛОЖИТЕЛИТЕ С ВЛОГОВЕ НАД 
ГАРАНТИРАНИТЕ. 
ПО ТАЗИ ПРИЧИНА НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНОТО ИМ ОСВОБОЖДАВАНЕ. 
 
√ Китайската икономика официално стана най-голямата в света 
Икономиката на Китай вече е най-голямата в света, след като изпревари тази на САЩ по показателя Брутен вътрешен 
продукт, преизчислен в долари по паритет на покупателната способност на своята валута. Такава е официалната оценка 
на Международния валутен фонд. 
Пекин все още изостава по БВП на глава от населението поради значителния брой на жителите си. Според публикуваните 
на 7 ноември икономически прогнози на МВФ, до края на 2014 година Китай ще има БВП по паритет на покупателната 
способност 17.6 трилиона долара, а САЩ – 17.4 трилиона долара. 
През 2005 година китайската икономика бе под 50% от американската, през 2011 година достигна 87% от нея, а през 2014 
година вече я е изпреварила, показват още данните на фонда. 
Прогнозите са през 2015 година Китай да дръпне с близо 900 милиарда долара на Щатите, а през 2019 година разликата 
да достигне 5 трилиона долара. 
 
√ Фонд "Земеделие" вече приема заявки за компенсации заради руското ембарго 
От днес до 15 октомври в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" се приемат заявки за плащане по схема 
"Временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете", която бе въведена 
заради руското ембарго върху внос на тези стоки от страните-членки на ЕС. 
Помощта се изплаща за необрана или изтеглена от пазара продукция. Документите се подават по адрес на регистрация 
на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица, съобщиха от фонда. 
Заявки за плащане могат да подават производителите на плодове и зеленчуци, чиито заявления за намерение са 
нотифицирани до ЕК, получили са одобрение на намеренията за участие и са подали исканията за прилагане на мерките 
"изтегляне от пазара" и "небране" в областните дирекции на фонд "Земеделие", а дейностите по тях са изцяло 
изпълнени и проверени от Техническия инспекторат на Разплащателната агенция. 
Образци на документите са публикувани на официалната интернет страница на ДФ "Земеделие" – www.dfz.bg. 
Субсидиите по извънредната схема ще бъдат изплатени до 30 юни 2015 година. 
Общият бюджет по мерките "изтегляне от пазара" и "небране" за всички държави-членки на Европейския съюз е 125 
млн. евро и допълнителни 30 млн. евро за праскови и нектарини. С тези средства се подпомагат производителите на 
домати, моркови, зеле, пипер, карфиол, краставици, корнишони, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде, сливи и 
праскови и нектарини. 
 
Вестник Труд 
 
√ Поръчките през интернет са дали тласък на търговията на дребно през август 
Търговията на дребно, без тази с автомобили и мотоциклети, е нараснала през август с 4,5 на сто спрямо същия месец на 
предходната година. В сравнение с юли ръстът е 0,4 на сто. Това показват предварителните данни на НСИ. 
Основен принос за годишния ръст имат поръчките по пощата, телефона или интернет - с 21 на сто, търговията на дребно 
с автомобилни горива и смазочни материали - с 11,1%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника, 
която расте с 5,5%. 
При продажбите на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия също има растеж с 4,8%. 
В сравнение с юли очаквано расте търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1,9%. По-скромен ръст има 
при продажбата на фармацевтични и медицински стоки - с 1,3% и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки 
и тютюневи изделия - с 0,1%. 
В същото време се наблюдава месечен спад при поръчките по пощата, телефона или интернет - с 1,8%, в търговията на 
дребно с разнообразни стоки - с 0,5%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и в 
търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - по 0,4%. Покупките на битова техника, мебели и други 
стоки за бита също са се свили - с 0,2%. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Промишленото производство е спаднало през август за втори пореден месец 
Промишленото производство се е свило с 1.9% през август 2014 г. спрямо същия месец на миналата година. Това 
показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за продажбите в промишлеността, строителството и 
търговията към края на осеммесечието. При търговията на дребно се запазва положителната тенденция за ръст на 
оборотите въпреки все още потиснатото потребление и продължаващите от миналата година дефлационни процеси в 
страната. 
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За втори пореден месец статистиката отчита свиване на сектора на промишлеността след десет поредни месеца на 
растящи резултати. Понижението на индустриалното производство се дължи основно на производството и 
разпределението на електроенергия и газ, където данните показват свиване с 15.2% спрямо година по-рано. Спад е 
отчетен и в добивната промишленост - 5.3% за последните 12 месеца. По-осезаемо понижение се наблюдава при добива 
на въглища, който е намалял с 9.9% на годишна база през август. 
На този фон положителни новини идват от преработващата промишленост, където индексите на производството отчитат 
ръст с 3% спрямо година по-рано. Най-силно е повишението при производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета – от началото на годината то расте с двуцифрени темпове, като увеличението за август е с 30.6% на 
годишна база. По-значително покачване от НСИ отчитат и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване (26.2% 
ръст спрямо август 2013 г.), както и при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти (23.3%). Двуцифрени са и темповете на нарастване в производството на химични продукти, на мебели 
и на изделия от каучук и пластмаси. Най-осезаемо е свиването в производството на превозни средства без автомобили, 
което отчита спад от 20.8% спрямо година по-рано. 
Включените в извадката на НСИ данни обхващат произведената продукция в индустрията от предприятия, чийто годишен 
оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. 
 
 

 
 
√ Всички производители на ток може да плащат нова такса 
Събраните от нея приходи ще покриват сметките на социално слабите 
Такса за електроенергията, произвеждана от всички централи в страната, може да бъде въведена като част от мерките за 
покриване на дефицита в енергийния сектор. Това стана ясно от думите на председателя на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране Светла Тодорова. Идеята е събраните средства да бъдат използвани за покриване на 
разходите на социално слабите граждани в страната, които не могат да плащат сметките си за ток. Тодорова обаче 
уточни, че засега тази възможност не е била обсъждана в комисията и по-скоро е хипотетична. По думите й за подобна 
идея имало принципно съгласие от Българска фотоволтаична асоциация (БФА). Оттам коментираха за "Капитал Daily", че 
са готови да участват в разговори за стабилизиране на енергийния сектор. "Каквито и решения да се вземат обаче, те не 
трябва да са дискриминационни", посочи председателят на БФА Меглена Русенова. 
Равенство за всички  
Причината да се говори за подобен вид такса върху всички производители на електроенергия е, че въведената през 2012 
г. "такса достъп" за екоенергията беше атакувана като дискриминационна и впоследствие беше отменена от Върховния 
административен съд (ВАС). Самата Тодорова също призна, че досегашните мерки, предприети срещу ВЕИ централите, са 
се оказали неработещи. Тя обаче посочи зелената енергия като един от буферите, в който трябва да се търсят 
възможности за преодоляване на кризата в енергетиката. "Ние трябва да запазим интереса на тези производители, като 
използваме пазарни механизми и да водим разговори за разсрочване на техните инвестиции", посочи Тодорова. 
Има ли нарушения? 
Тодорова също коментира, че докладът от проверката за нарушения на ВЕИ централите е готов, но не може да цитира 
конкретни данни. Нарушения обаче имало най-вече по отношение на това, че някои от централите са влезли в 
експлоатация, преди да бъдат реално завършени, което им е позволило неправомерно да вземат по-голяма 
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преференциална тарифа. "Дали работата по изграждането действително е продължила и след сключването на договора 
за присъединяването трябва да бъде доказано безспорно", заяви Тодорова. За тези допълнителни проверки обаче 
липсвали достатъчно средства. От БФА пък призоваха да се спрат спекулациите с тези доклади, които се изготвят от 2012 
г., и ако има нарушители, да бъдат предприети съответните мерки. 
Други механизми 
Като други механизми за преодоляване на дефицитите в енергетиката Тодорова отново посочи договорите с двете 
американски централи "AES Марица-изток 1"  и "Контур глобал Марица-изток 3". По думите й централите са изразили 
готовност за разговори, но вероятно ще искат нормата на възвращаемост да им се запази. Затова възможен вариант е 
разсрочване на договорите за изкупуване на тяхната енергия, които в момента са за 15 години, какъвто вече беше 
споменат от служебния енергиен министър Васил Щонов. Оптимизацията на дейностите в държавните енергийни 
дружества също бе посочена като част от мерките. 
Балансиращият пазар на поправка 
В сметките за небаланс за септември не трябва да има големи отклонения, тъй като след разговори в ДКЕВР системният 
оператор е направил вътрешни разпоредби, посочи още Тодорова. Тя обаче призна, че това не е нормален начин на 
работа и трябва да се направят промени в правилата за търговия с електрическа енергия, които засягат работата на 
балансиращия пазар. 
 
√ Фермерските компенсации заради руското ембарго ще имат таван 
Въвежда се ограничение на количеството продукция, която може да бъде подпомогната 
Въведените от Брюксел в края на август мерки за компенсиране на загубите за фермерите заради наложената от Русия 
забрана за внос ще бъдат редактирани, като предстои да се подготвят ограничения. Те ще важат за всички държави 
членки, включително и България. В момента агроминистерството е изготвило промени в наредбите за прием на 
документи, като по една от схемите се предвижда въвеждането на таван на количествата продукция, които ще получат 
финансиране. Това става ясно от докладите, публикувани за обществено обсъждане. Вчера от фонд "Змеделие" обявиха, 
че започват приема на заявления за компенсации от земеделските производители. Срокът за подаване на документите е 
15 октомври, а компенсациите трябва да бъдат изплатени до 30 юни 2015 г. 
Схеми с продължение  
В края на август, след като стана ясно, че Русия забранява вноса на хранителни продукти от Европейския съюз, Брюксел 
задейства план за компенсиране на производителите на бързоразвалящи се стоки. Първоначално бяха отделени 125 
млн. евро за производителите на плодове и зеленчуци, които отглеждат домати, краставици, чушки, ябълки и др. Още в 
първите седмици обаче приемът на документи в държавите от общността беше замразен заради "непропорционално 
нарастване на исковете" според официалното съобщение. По информация в западните медии само полските фермери са 
обявили загуби, равняващи се на над 70% от отпуснатия бюджет. Това доведе до промяна на изискванията, като наскоро 
стана ясно, че те ще се обвържат в голяма степен с износа на конкретните държави към Русия. 
Въвеждане на тавани  
Новите правила предстои да бъдат въведени, като земеделското министерство вече е публикувало за обществено 
обсъждане готвените наредби. В новия прием отново ще се компенсират фермерите, които прилагат две схеми. По 
първата - за изтегляне на продукция от пазара, която се дарява за благотворителни цели, не се предвиждат промени. По 
втората мярка – за неприбиране на реколта или предоставянето й като храна за животни, обаче ще бъде въведен таван. 
Според публикуваната информация от агроведомството той ще бъде 3000 тона продукция, което означава, че заявените 
над това количество плодове и зеленчуци няма да бъдат подпомагани. Въведеният таван е общо за страната за всички 
видове продукция. В становището на агроминистерството е посочено, че не е целесъобразно стопаните да оставят на 
полето или да дадат на животни годна за консумация храна, особено когато има бедстващи региони в страната, които 
пострадаха от наводнения през последните месеци. 
По данни на земеделското министерство допреди спирането на схемите за компенсации от Брюксел интересът на 
българските производители към тях беше слаб. Подадените заявления за помощи са 164, като те са за близо 1.4 млн. 
евро. По-голямата част от земеделските производители са проявили интерес именно към схемата, която ще бъде 
ограничена - за неприбиране на продукция и предоставянето на такава на животни. 
 
√ Българската икономика ще расте много бавно 
МВФ снижи очаквания ръст на БВП на 1.4%. Спирачките са високата безработица, зависимостта от Русия и слабата 
Европа 
Българската икономика ще нараства по-малко от прогнозираното, годината ще приключи с дефлация, а безработицата 
почти няма да намалее. Това са основните изводи на Международния валутен фонд (МВФ) за очакваното развитие на 
страната. В допълнение към коригирания ръст от едва 1.4% ден по-рано рейтинговата агенция Fitch констатира, че 
публичните финанси на България отслабват, а това досега е било ключовото й предимство. 
Това не е първата негативна корекция за икономиката на България. ЕБВР вече свали на нивото, очаквано и от МВФ. 
Служебният министър на финансите също сви очакванията, като сега държавната прогноза е 1.5%. Важен детайл е и че 
БВП номинално се свива, а дефлацията води до малкия ръст. 
Встрани от вътрешните проблеми българската икономика няма да бъде задвижена и отвън. Европа може пак да влезе в 
рецесия и е сигурно, че големите икономики се възстановяват по-бавно от очакванията. Ще тежи и напрежението между 
Украйна и Русия. Накратко - нищо оптимистично за България. 
Какво и защо очаква фондът 
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В новия си доклад "Световна икономическа перспектива" МВФ намали очакванията си за развитието на българската 
икономика през 2014 г. Прогнозата на фонда е, че през тази година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни ще 
нарасне реално с 1.4%, докато през юли очакванията бяха за 1.6%. Като основен риск пред икономиката е посочена 
огромната ни зависимост от доставките на руски газ, които могат да бъдат нарушени заради обтегнатите отношения 
между Русия и Украйна. За следващата година МВФ прогнозира икономиката на България да нарасне с 2%. 
Освен по-малък икономически ръст фондът прогнозира за България и дефлация от 1.2%, която според анализаторите до 
голяма степен е "привнесена" отвън. Те дават пример с цените на хранителните суровини и петрола, които през 
последните няколко месеца падат. Освен чисто пазарните причини фондът изтъква и неколкократното административно 
понижение на цената на електроенергията през тази година. Всичко това в крайна сметка ще се отрази върху 
номиналната стойност на БВП, която по данни на Министерството на финансите ще се понижи номинално с близо 2.4 
млрд. лв. спрямо заложената стойност в бюджета за 2014 г. За 2015 г. фондът очаква инфлация от 1.7%. 
В октомврийския доклад е записано още, че безработицата в България ще намалее до 12.5% през тази година, след като 
в края на 2013 г. достигна 13%. Въпреки малкото понижение МВФ определя този коефициент като "висок". За следващата 
година очакванията са за спад до 11.9%. През тази година вероятно ще има дефицит по текущата сметка в размер на 0.2% 
от БВП и 2.3% през следващата година, е записано в доклада. 
Още негативни прогнози 
МВФ не е първата международна институция, която ревизира прогнозата за България в есенния си доклад. През 
септември Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи очакванията си с 0.4 п.п. до 1.5%. 
Финансовата институция също посочи като основен мотив за решението си руско-украинската криза. Според 
анализаторите на ЕБВР напрежението между двете държави ще натежи върху икономиката на Югоизточна Европа и 
прибалтийските републики. За догодина прогнозата за БВП е ръст от 2%. 
Забавящата се икономика, високите държавни разходи и банковата паника преди ден бяха отбелязани и от рейтинговата 
агенция Fitch Rating. В свое становище тя констатира, че публичните финанси на България отслабват, а това досега е било 
ключовото й предимство. Агенцията обяви, че на 19 декември предстои ревизия на държавния рейтинг, който сега е на 
ниво BBB- със стабилна перспектива. Той може да бъде понижен, ако следващото правителство не съумее да 
предприеме необходимите мерки, за да се справи с влошаването на публичните финанси и забавянето на икономиката. 
Глобални проблеми 
Икономическите проблеми не са само в България. Прогнозата за световната икономика е намалена с 0.1 процентен пункт 
за 2014 г. и с 0.2 п.п. за следващата година. Подобно е положението и при Европейския съюз. В доклада е записано, че 
Европа стагнира, а големите икономики се възстановяват по-бавно от очакваното. Освен това фондът вижда 30% 
вероятност еврозоната отново да влезе в рецесия. Ревизия надолу с 0.4-0.5 п.п. има при най-големите икономики на 
Стария континент – Германия и Франция. За Италия очакванията са страната да остане в рецесия и през следващата 
година. Раздвижване има при Испания, която през тази година ще отчете икономически ръст от 1.3%, а през 2015 г. - 
1.7%. Оптимистични са очакванията за щатската икономика през тази година. Прогнозите са завишени с 0.5 п.п. до 2.2%, а 
като причини за това са изтъкнати "експанзионистичната парична политика, благоприятните финансови условия, 
подобряващите се финанси на домакинствата и по-здравият жилищен пазар". 
Прогнозата за Югоизточна Европа обаче не е добра. Икономиката на региона беше засегната от наводненията през 
лятото. Най-тежко пострадаха Сърбия и Босна и Херцеговина, бяха ударени жизненоважни сектори на икономиките им 
като енергетиката и селското стопанство. През 2015 г. обаче се очаква раздвижване в тези две държави, породено от 
дейностите, свързани с разходите за реконструкция на засегнатите от наводненията региони. Това вероятно ще доведе 
до намаляване на безработицата, пише в доклада на МВФ. 
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Вестник Преса 
 
√ Социалното министерство иска за 2015 г. 100 млн. лева за мерки срещу безработицата 
На пазара на труда се очаква недостиг на 213 000 среднисти 
Над 100 млн. лв. трябва да бъдат осигурени от държавния бюджет за 2015 г. за мерки за борба с безработицата. Това са 
исканията на социалното министерство за пазара на труда, научи „Преса“. Сумата е заложена във финансовата рамка на 
проекта на Националния план за действие по заетостта за догодина, чиито обсъждания с бизнеса и синдикатите 
започнаха. 
За 2014 г. за пазара на труда първоначално бяха предвидени само 73 млн. лв. от бюджета, но впоследствие 
правителството отпусна допълнителни 7,2 млн. лв. за т.нар. субсидирана заетост. 
Парите обаче така и не стигнаха. За някои от програмите, например „Сигурност“ - за наемане на селските патрули, се 
оказа, че има осигурено финансиране само до октомври. Още при подготовката на бюджета за 2014 г. тогавашният 
ресорен министър Хасан Адемов поиска 140 млн. лв. за пазара на труда, но те не бяха отпуснати. 
През 2015 г. ще има недостиг на над 213 000 работещи със средно образование, сочат прогнозите на социалното 
министерство. Вакантните позиции за среднисти ще бъдат заети от кадри с по-ниска или пък по-висока квалификация. 
Очакванията са 143 000 висшисти да заемат позиции, изискващи по-ниско образование, а 69 000 души с основно 
образование да бъдат наети на места за по-високообразовани. 
Според прогнозите най-много работни места за хора с диплома от гимназия ще има в секторите търговия и ремонт на 
автомобили, строителство, транспорт, производство на текстил и кожи, хотели и ресторанти, административни дейности 
и др. 
Най-голям дефицит на среднисти се очертава в търговията, далекосъобщенията, медико-социални грижи, 
административни и спомагателни дейности. 
 
Вестник Сега 
 
√ НОИ предлага нова формула за изчисляване на пенсиите 
Идеята е да отпаднат трите най-добри години от стажа преди 1997 г., което ще доведе до намаляване на размера 
на част от пенсиите 
Промяна във формулата за изчисляване на пенсиите, която ще доведе до намаляване размера на сериозна част от 
новоотпуснатите пенсии, предлагат от Националния осигурителен институт. Осигурителните експерти лансират идея да 
отпаднат трите най-добри години преди 1997 г., които в момента участват във формулата за изчисляване на 
индивидуалния коефициент на всеки бъдещ пенсионер. Вместо това пенсията трябва да се смята само на база стажа след 
1997 г. Именно доходите от тези три години в по-голямата част вдигат пенсиите на възрастните хора. Отпадането им при 
равни други условия ще намали новите пенсии, признават експертите. Те предлагат нов начин за изчисление на пенсиите 
и на работещите тежък труд. При него новоотпуснатите пенсии в първа и втора категория ще са по-ниски от сегашните, 
тъй като очакваният ефект е разходите за тях да намалеят средно с 6.2%. 
Предложенията са част от доклад на НОИ, с който "Сега" разполага. Те са били обсъждани в консултативния съвет за 
оптимизиране на осигурителната система към социалния министър Йордан Христосков. 
В момента хората, на които им предстои да излязат в заслужен отдих, избират трите най-добри години от кариерата си за 
период от 15 г. преди 1997 г., в които са се осигурявали на най-високата заплата. След тази година се зачита целият стаж. 
Мотивът, с който НОИ предлага трите стари години да отпаднат, е, че това би намалило злоупотребите с документите за 
осигурителен стаж и доход и би помогнало за отпадане на тавана на пенсиите. В момента, ако отпадне таванът, ще има 
хора и с по 10 хил. лв. пенсия точно заради тези три години, показват данните на НОИ. За повечето бъдещи пенсионери 
обаче тази новост ще означава по-ниска пенсия. "Анализът показва, че на този етап отпадането на 3-те най-добри години 
не е благоприятно за голяма част от пенсионерите", пишат до министъра експертите. Но уточняват, че в следващите 
години може да се очаква този вариант да е по-благоприятен за повече хора. 
Управителят на НОИ Бисер Петков е привърженик на тази промяна отдавна. Пред различни медии Петков обяснява, че 
това ще облекчи хората и ще ускори процеса, защото данните ще се вземат директно от регистъра на НОИ, който е с 
данни от 1997 г., а не всеки да си ги набавя от работодателя. Според цитирани от шефа на НОИ данни размерът само на 
1/3 от отпуснатите през последните 2-3 г. пенсии би бил по-голям, ако е изчислен само за периода след 1997 г. 
Сериозни промени предлага осигурителният институт и по отношение на пенсиите на миньори, пилоти и други в първа и 
втора категория труд. Идеята тук е т.нар. категориен стаж - годините, в които хората са се трудили в тежка професия, да 
тежат повече във формулата за изчисляване на пенсията само за първите 10 г. за първа и 15 г. за втора категория. Това са 
всъщност годините стаж, необходими за излизане в пенсия в тези категории. Ако човек остане да работи на същото място 
и след това, допълнителните години ще се броят за нормални - като в трета категория. От НОИ уточняват, че при такава 
промяна разходите за новите пенсии ще намалеят с 6.2%. 
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ  
НОИ са направили анализ на преизчисляването на пенсиите през 2008 г. и размера им преди и след това във връзка с 
идеите да има ново преизчисляване на старите пенсии на базата на осигурителния доход от 2013 г. Изводът е, че 
евентуално ново преизчисляване ще засегне около 2.1 млн. пенсии, отпуснати към края на м.г. Увеличение биха 
получили около 75% от пенсиите за трудова дейност, но няма да се увеличи голяма част от пенсиите на минимален 
размер, както и всички пенсии, ограничени от тавана. Пенсиите, несвързани с трудова дейност (като инвалидните), не 



9 

 

 

подлежат на преизчисление. Но ако се реши и те да се преизчисляват спрямо средния осигурителен доход за 2013 г., ще 
е необходим значителен ресурс - допълнителни над 110 млн. лв. месечно. 
РЕАКЦИЯ 
По отношение на отпадането на 3-те най-добри години преди 1997 г. социалният експерт Иван Нейков коментира: "Ако 
мотивът наистина е да се спрат злоупотребите, то така се предлага да се накажат и тези, които не злоупотребяват. Това 
ще доведе до намаляване на пенсиите на хората. По-скоро би трябвало да се затегне контролът на документите". За 
тежките професии пък той предположи, че целта е да се демотивират хората да работят при тежките условия, след като 
изпълнят годините за стаж по закон. "Доказано е с медицински изследвания, че до 10 г. и 15 г. такава работа в 
съответната категория не настъпват необратими увреждания в здравето на хората. Според Кодекса на труда след тези 
години хората трябва да бъдат изваждани от тежкия труд, но у нас това не се спазва. У нас тези хора продължават да 
работят във вредните условия. Това предложение е в посока да се защитят хората от самите тях", коментира Нейков. 
 
√ Войните около КТБ продължават "под носа" на държавата 
Цветан Василев обяви, че адвокатска кантора цели ликвидиране на банката и превземане на "БТК", "Петрол" и 
"Дунарит" 
Войната за Корпоративна търговска банка продължава с пълна пара. Вчера се появи нова вълна от компромати в няколко 
медии за смени на шефове и собственост във фирми, свързани с Цветан Василев и КТБ. Според една от публикациите 
незаконно са сменили собственика си и акции на самата КТБ, съставляващи 1.6% от капитала й. Новият залп е в 
продължение на декларацията на групата КТБalive, която обяви, че пълномощници на банкера Василев усилено 
прехвърляли на офшорки и разпродавали активи на затворената КТБ. Държавните институции не реагират въпреки 
сериозността на обвиненията. 
Междувременно Василев отговори на публикациите с поредно писмо, публикувано на личния си сайт. В него той твърди, 
че работи за оздравяване на КТБ и планът му включва продажба на активи за 5 млрд лева. Василев обяснява, че още 
преди да започне кампанията срещу банката, е бил изнудван да прехвърли безвъзмездно акции от "БТК", "Петрол" и 
"Дунарит" "на определени фирми, зад които стоят определени хора". Правна кантора, която стои зад тези изнудвачи, е и 
в основата на цялата атака срещу КТБ, обяснява банкерът. Той намеква, че войната срещу него се води с фалшифициране 
и изчезване на документи, укриване на акционерни книги и лъжесвидетелстване. 
В декларацията си Василев твърди, че оздравяването на КТБ е напълно възможно само с продажба на активи, 
финансирани от банката - но на реалната им пазарна стойност. По негови изчисления така могат да се осигурят над 2.5 
млрд. евро. Василев изтъква, че е запознал консорциума от инвеститори с плана си. "Успях да привлека тези инвеститори 
след много срещи и преговори след бруталните събития от това лято. Концепцията се основава точно на стратегическото 
придобиване на активи, финансирани от банката по тяхната оптимална стойност. Това автоматично изключва 
продажбата на основните активи на подценени цени", категоричен е Василев. 
ТЕЖКИ ДУМИ 
"Ако не беше нашата съпротива, досега акциите на "Виваком" щяха да лежат в някое дебело чекмедже", пише Василев 
на сайта си. И още: "В България е възможно изпълнителен директор на компания да укрива книга на акционери и 
временни удостоверения с една-единствена цел - да услужи за постигане на целите на своите покровители. По стечение 
на обстоятелствата този изпълнителен директор е един от "достойните" свидетели на обективното следствие и 
прокуратура. Същият доказано е фалшифицирал документи заедно с други лица от т.нар. група на 7-те (вече 6-те), 
управлявана от основния свидетел на прокуратурата Бисер Лазов, което също не значи нищо за компетентните органи", 
твърди банкерът в посланието си. 
ИЗВЪН КОНТРОЛ 
Акции на Корпоративна търговска банка на обща стойност 4 млн. eвро са били изтъргувани миналата сряда, обяви в. 
"Монитор". Това е станало въпреки забраната на Комисията за финансов надзор за търгуване на книжа на КТБ. Сделката 
обаче е била извънборсова. От КФН обявиха, че не отговарят за сделки, сключени извън регулирания пазар. 
 
√ ДКЕВР се готви за поредни рокади и реформи 
Енергийният регулатор се оплака от орязан бюджет и големи разходи за съдебни дела 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране скоро може да има нов състав и нов статут. В момента ДКЕВР не 
може да си върши добре работата заради орязан бюджет. Много производители на ток от слънце и вятър работят в 
нарушение, но енергийният регулатор не може да го докаже, защото няма пари за технически проверки. Обмисля се 
въвеждането на нова такса за всички електроцентрали - не само за ВЕИ, приходите от която ще отиват за енергийни 
помощи за бедните българи. Това обяви вчера председателката на ДКЕВР Светла Тодорова.  
Тя обясни, че има нарушения в сроковете на присъединяване на някои ВЕИ централи - например такива, които са се 
"закачили" за елмрежата по документи, за да хванат по-високите тарифи за изкупуване на тока, а реално после са били 
достроени. За да се докажат несъответствията обаче, са необходими допълнителни изследвания, които регулаторът не 
може да възложи поради безпаричие.  
По думите на Тодорова бюджетът на ДКЕВР е 3.9 млн. лв. - с 2 млн. лв. по -малко от поисканото, а поради проблемите в 
хазната има и допълнително орязване. При това комисията още не си е получила парите за одитирането на трите ЕРП-та 
през пролетта - над 200 хил. лева. Проверените фирми вече били платили и сумите са постъпили в бюджета, но оттам не 
са препратени на комисията. Безпаричието на ДКЕВР се дължало и на големи съдебни разходи. Само от началото на 
годината срещу регулатора били заведени над 350 дела, с които бройката на исковете вече надхвърлила 1000.  
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До две седмици ДКЕВР ще вземе решение за лицензиите на снабдителните дружества на ЧЕЗ и ЕВН, съобщи още 
Тодорова. Заплаха за отнемане възникна заради финансовия спор с НЕК, която им бавеше изплащането на 350 млн. лева. 
ЕРП-тата започнаха да си правят прихващания, а ДКЕВР ги заплаши с отнемане на лицензии. 
РЕФОРМА 
Комисията ще има по-големи правомощия, ще работи по нов начин, а членовете й ще бъдат избирани от парламента 
вместо от правителството, както е сега. Това предвижда проект за промени в Закона за енергетиката, които служебното 
правителство скоро ще внесе, съобщи шефката на регулатора. Тя поясни, че има два проекта за укрепване на капацитета 
на регулатора - на Световната банка и на ЕБВР. В тях се предвижда ДКЕВР да използва система от показатели, по които да 
сравнява представянето на предприятия с една и съща дейност у нас и в други държави. 
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√ Няма точна методика за изчисляване на приходите от туризъм, твърдят от бранша 
Според експерти възприети чужди практики могат да се приложат у нас 
Към момента нямаме точна методика, която да дава обективна и достоверна информация за годишните приходи от 
туризъм. Това каза Димитър Попов, член на УС на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти пред 
журналисти. 
Според него данните на националната статистика не са обективни, тъй като отчитат посетителите в страната, а не само 
туристите и техните разходи. Експертът обясни, че реални данни за приходите от туризъм могат да бъдат получени чрез 
различни методики, които се прилагат в други държави по света. 
Един от вариантите е да се правят анкети на посетителите. Според практиките в други страни анкети се правят на 
летищата или от хотелиерите, като съдържат въпроси за целта на посещението и броя на нощувките, обясни Попов. 
Според председателя на асоциацията съществуват и други методики, които трябва да се проучат и да се приложат и у 
нас. Ако НСИ разполага с такива данни ще може да прави адекватна статистика за броя на туристите, за разходите им по 
време на престоя в страната и др. Тогава ще могат да излязат на светло и приходите от ДДС в туризма, приходите от 
курортните такси, събирани от хотелиерите и други, които към момента не са напълно прозрачни. 
От асоциацията твърдят, че 50% от бизнеса в туризма е в сивата икономика, а нелегалният бизнес спъва конкуренцията в 
бранша. 
От години официалните данни на Министерството на икономиката сочат, че приходите от туризъм на България са около 3 
милиарда евро. За полугодието МИЕ отчете близо 1,3 млрд. лева (662,8 млн. евро), което е с 5,3% повече спрямо първата 
половина на миналата година. 
По данни на Световната организация по туризма към ООН туристическата индустрия в България генерира 13,6 на сто от 
БВП на страната ни. Секторът се развива с най-бърз темп и изпреварва средно европейския темп, който е около 4,4 на 
сто, според отчет на икономическото министерство. 
 
√ Надя Василева: Режимът за временна заетост трябва да се облекчи 
В остарялото ни трудово законодателство съществуват редица пречки пред временната заетост, смята 
директорът на Менпауър България 
Да се намалят законовите рестрикции пред работодателите за наемане на временни работници. За това призовават от 
Менпауър България. 
В сегашното законодателство съществуват редица пречки, които ограничават и работниците, и работодателите по 
отношение на временната заетост, коментира за Investor.bg Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, 
Сърбия и Хърватия. 
Василева поясни, че значително облекчение на режима ще има, ако временните работници могат да се назначават на  
постоянни договори. В момента наемането става по договор за заместване или за извършване на определена работа, 
посочи Василева. Според нея не би имало проблем те да могат да се назначават и за непрекъсната работа. Това ще бъде 
в услуга на служителите, защото ще им даде право да бъдат одобрени за банков кредит, даде пример Василева. 
Друго ограничение, което следва да отпадне, според нея, е изискването не повече от 30 на сто от работниците в една 
фирма да са назначени временно. По думите на Василева това е пречка за един инвеститор, който би желал да инвестира 
у нас чрез наемане на временни работници. 
Василева изтъкна, че в остарялото ни трудово законодателство съществуват и куп други пречки пред временната заетост, 
които следващото управление може да отстрани. 
У нас все повече бизнес организации и кандидати оценяват ползите от временната работа, подчерта Надя Василева. Този 
метод на работа предоставя на фирмите начини да бъдат по-гъвкави и да реагират по-бързо и ефективно според 
променящите се условия в секторите, в които оперират. 
За кандидатите временната заетост предоставя по-голям избор от възможности за достойна работа, както и възможности 
за натрупване на незаменим опит в различни сфери, смятат от организацията. 
Сега у нас сериозно са ограничени възможностите на хората да намират лесно работа и да експериментират с 
прилагането на знанията и уменията си на различни работни места. От друга страна са ограничени и възможностите на 
компаниите да наемат временни работници. 
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√ Нова услуга развива свободния пазар на електроенергия в България 
"На светло" дава възможност на бизнеса да намали разходите си за електроенергия 
Нова услуга за развитие на свободния пазар на електроенергия и намаляване на средствата за консумацията ѝ в България 
навлиза в страната благодарение на дистрибуторската верига Global Net Solutions и лицензирания в България 
швейцарски търговец на енергия Frea Axpo. 
Услугата носи името “На светло” и чрез нея бизнес потребителите могат да намалят с до 30% от разходите си за 
електроенергия.  По-конкретно тя дава възможност за уговаряне срока на договора и избора на доставчик на 
електроенергия без смяна на мрежовия оператор. 
Свободният пазар на електроенергия позволява на клиентите да избират доставчика на тази енергия и свободно да 
договарят цената, както и условията на доставката ѝ. Таксите за пренос и достъп се заплащат към съответното ЕРП, към 
чиято мрежа е присъединен клиентът, и се определят от ДКЕВР. 
От подобен тип услуги могат да се възползват бизнес клиенти, чиито електромери им дават възможност за почасово 
отчитане на изразходваната електроенергия. 
“Опитваме се да намерим нов начин покупко-продажбата на енергия на свободен пазар да достигне до малкия и среден 
бизнес в България. В момента има много ограничения от различен характер, поради които именно малкият и среден 
бизнес, който работи на регулиран пазар, плаща много високи цени за електроенергия”, коментира управителят на Frea 
Axpo Бойко Димитрачков.  
По думите му швейцарската компания подхожда консервативно към пазара с оглед на множеството опасности, които 
дебнат на него, визирайки несигурната икономическа обстановка и нестабилните цени в енергийния сектор. 
Целта на Global Net Solutions пък е да добави в своето продуктово портфолио и електроенергията, твърди управителят на 
компанията Янис Патиас. По думите му “На светло” ще се продава посредством мрежата на Global Net Solutions, която 
включва повече от 75 магазина в цяла България. 
Очаква се в следващите три години повече от 200 000 средни и малки предприятия да получат достъп до свободния 
пазар на електроенергия и да намалят разходите си посредством тази нова услуга, допълва Патиас. 
 
√ Бизнесът отчете драстичен спад в туризма от европейските пазари 
Общият спад в туризма за осемте месеца на годината е 5,7%, а спадът от пазарите от ЕС - 15,5% 
Сериозен е спадът в българския туризъм за първите осем месеца на годината, като най-голям отлив има от европейските 
пазари. За тази негативна тенденция съобщиха от Българската асоциация на туроператорите и туристическите агенти 
(АБТТА). По техни данни общият спад в туризма за осемте месеца е от 5,7 на сто, а спадът от пазарите от Европейския 
съюз – от 15,5 на сто. 
Председателят на асоциацията Байко Байков посочи, че Министерството на икономиката и енергетиката „с розови 
очила“ поднася на обществото манипулирани данни, базирайки се на статистиката на Националния статистически 
институт (НСИ) и БНБ за броя на туристите и приходите от туризъм. Байков обясни, че данните за туризма на НСИ са 
натоварени със сериозна грешка, тъй като отчитат броя на посетителите в страната с цел бизнес, гостувания и 
туристическа цел, а не само с цел отдих. Данните на централната банка пък са неточни, защото изчислява приходите на 
база обменена валута, в което обаче влизат и парите, пращани от българите, работещи в чужбина. 
Председателят на туристическата организация посочи, че е налице устойчива тенденция на спад от ключови пазари за 
туризма ни. Сериозно отстъпление за посочения период има от Германия - с 10,4%, от Румъния – 17,8%, от 
Великобритания – 24,4%, Гърция – 25,9%. Осезаем спад за осемте месеца има и от скандинавските пазари – Дания – с 
36,8%, Швеция – 36,9%, Нидерландия – 20,9%, Унгария – 35%, Полша – 8%, Чехия – 6%. Единственият пазар с ръст е 
Австрия – с 15 на сто, отбеляза Байков. По думите му тези данни са изключително тревожни, защото говорят за масово 
общо отстъпление на европейските пазари от България. 
Положителни обаче са данните за туристите у нас от съседните страни. Македония и Сърбия запазват туристическия си 
поток към България. Запазва се и броят на туристите от Русия, а спадът от Украйна е 10 на сто. Израел бележи ръст от 
29%, който се дължи на спада от последните две години заради инцидента на летището в Сарафово. Ръстът от Турция е 
30 на сто. 
Байков изрази опасение, че приходите на българския туризъм са поставени в сериозен риск и още отсега можем да 
говорим за големи спадове през следващата година. 
От асоциацията излязоха с декларация за незабавна радикална промяна в държавното управление на туризма, която е 
адресирана до държавните институции. От следващата власт АБТТА ще изиска отделно министерство на туризма, което 
да се занимава конкретно с проблемите на сектора. А министър на туризма трябва да бъде компетентно лице със 
съответния образователен ценз и задължителна практика в сферата, тъй като по думите на Байко Байков до момента с 
този водещ отрасъл за икономиката ни се правят експерименти – не само на ниво ръководители, но и с безотговорността 
по липсата на реална рекламна кампания на туризма ни извън страната. 
От асоциацията изнесоха данни за националната туристическа реклама за периода от началото на януари до края на юли 
тази година, предоставена от Министерството на икономиката и енергетиката. Според справката бюджетът за 
национална реклама е около 10 милиона лева, от които 3,4 милиона лева са изразходени по международни изложения, 
при условие че участниците сами финансират половината от сумата за участието си. За медийна реклама са похарчени 
едва 49 хиляди лева, за външна реклама– 198 хиляди лева, за маркетингови проучвания и за електронно присъствие не е 
похарчен нито лев. 
На този фон Байков цитира бюджета на Македония за реклама – страната е похарчила 70 хиляди евро за външна 
реклама, а заложеният бюджет за интернет реклама е 400 хиляди евро. 
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От асоциацията изтъкнаха и други проблеми – липсата на нормативна уредба, която реално да задвижи приетия през 
март 2013 година Закон за туризма, липсата на диалог на държавното управление с реалния бизнес, нелегалния бизнес, 
който съставлява половината от сектора, липсата на държавна политика за стимулиране на нискотарифните 
авиокомпании, което изолира страната ни от международни туристически пазари. 
 


