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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Руско ембарго удари Бг износа за ЕС  
Прогноза: Експортът на родно вино за Москва спада с 30% 
Конфликтът Украйна - Русия удари не само българския износ за двете страни, но и експорта за ЕС. 
„Имаме сигнали за свиване на износа за ЕС при фирмите от машиностроенето и електротехниката. Засегнати са 
компании, които са доставчици на възли и елементи за пряко вграждане в производството на съоражения и машини в 
Западна Европа. 
Причината за намалените поръчки към българските фирми е спад в продажбите на европейските компании на руския 
пазар“, уточни пред „Труд“ Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Пострадали са например български фирми, които изнасят детайли за машини за чистота, посочи той. 
По данни на Националния статистически институт действително през август износът към ЕС прекъсва своята серия от три 
поредни месечни повишения. От 2,6 млрд. лв. през юли той е паднал на 2,28 млрд. лв. за август. Общо в периода януари-
август обаче експортът е 17,5 млрд. лв. спрямо 17 млрд. за същия период на предходната година. 
При прекия експорт от България към Русия чувствително засегнато е винопроизводството. „Поне 30% ще бъде спадът на 
българските продажби на вино в Русия. Причината е, че голяма част от вносителите се опитват да избегнат транспорта 
през Украйна и се получава голямо оскъпяване заради заобикалянето. 
Разбира се, влияе и обезценяването на руската рубла, което не действа насърчаващо на бизнеса“, каза пред „Труд“ 
Радослав Радев, шеф на Националната лозаро-винарска камара. Годишно страната ни изнася за Русия около 30-40 млн. 
литра вино. 
УТЕХА Лекарствата се търсят 
Износът ни за Русия през м.г. е за 1,12 млрд. лв., като основната част са медикаменти. “Засега нямаме данни за 
намаляване на експорта на лекарства“, каза Николай Хаджидончев, от браншовата асоциация. 
 
dariknews.bg  
 
√ Напрежение в енергийния борд заради анализ на цената на тока 
Предложение за подробно изследване на цената на тока и разходите на дружествата внесе напрежение на последното 
заседание на енергийния борд, показва протокол от заседанието. 
Според него от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са предложили да се направи анализ на 
начина, по който се образува цената на тока, какво печели всеки участник по веригата и да се направи разграничение 
между намеренията и действително направените разходи на ЕРП-тата, пише "Труд". 
Според протокола срещу това са възразили председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
Светла Тодорова, представителят на БСК Иванка Диловска и икономистът Красен Станчев. "Не съм против 
предложенията, но смятам, че те дублират работата на ДКЕВР", коментира пред изданието Тодорова. 
Тя допълни, че по време на заседанията не се гласува, така че предложенията се считат за одобрени. В отговор на въпрос 
дали би предоставила на членовете на борда данните на регулатора за разходите на енергийните дружества Тодорова 
каза, че ще го направи, стига да го поискат. 
"Анализът няма да ни даде никаква информация, много по-важно е да се анализират рисковете", коментира Красен 
Станчев. 
"Как може да вземаме някакво решение, при положение че не знам какви точно са числата в сектора", възмути се Теодор 
Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ, който е присъствал на заседанието. 
Според организацията по този начин регулаторът затвърждава информационния си монопол. Дечев допълни, че това не 
е първият случай на разногласия в енергийния борд. 
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Вестник Сега 
 
√ Бизнесът иска правителство на реформите 
Работодателските организации отдавна алармираха, че политическата несигурност, популизмът и тромавата 
бюрокрация 
Бизнесът "стиска палци" партиите да проявят разум и да излъчат и подкрепят правителство на реформите, което да 
затегне бюджета и финансовата дисциплина и да форсира електронното управление, пенсионната реформа и 
еврофондовете. Това показа допитване на "Сега" до работодателските организации. 
Изготвяне на бюджет 2015, актуализацията на настоящия, пенсионната реформа и еврофондовете са сред най-важните 
задачи на бъдещото правителство, според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
"Трябват незабавни мерки за оздравяването на КТБ. Очакваме да се внесе яснота и предвидимост в енергетиката - какво 
ще се прави с "Южен поток", със седмия блок на АЕЦ "Козлодуй", с АЕЦ "Белене", коментира председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
"Фирмите се нуждаят от макроикономически стабилна и предвидима среда", заяви шефът на Българската търговско-
промишлена палата Цветан Симеонов.  
От БТПП апелират новото управление да се захване с премахване на пречките за правене на бизнес, сред които на първо 
място са честите промени на правилата и приемането на закони без оценка на въздействието. 
Ускореното въвеждане на т. н. "електронно правителство" е от ключово значение, защото ще подобри публичните услуги 
и ще намали корупцията, убедени са предприемачите. 
Бюджетните разходи за 2014 г. трябва да бъдат намалени с очертаващото се процентно неизпълнение на приходите, 
коментира Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара. 
 
blitz.bg    
 
√ Руско ембарго удари износа ни за ЕС 
Конфликтът Украйна - Русия удари не само българския износ за двете страни, но и експорта за ЕС. „Имаме сигнали за 
свиване на износа за ЕС при фирмите от машиностроенето и електротехниката. Засегнати са компании, които са 
доставчици на възли и елементи за пряко вграждане в производството на съоражения и машини в Западна Европа. 
Причината за намалените поръчки към българските фирми е спад в продажбите на европейските компании на руския 
пазар“, уточни пред „Труд“ Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Пострадали са например български фирми, които изнасят детайли за машини за чистота, посочи той. 
По данни на Националния статистически институт действително през август износът към ЕС прекъсва своята серия от три 
поредни месечни повишения. От 2,6 млрд. лв. през юли той е паднал на 2,28 млрд. лв. за август. Общо в периода януари-
август обаче експортът е 17,5 млрд. лв. спрямо 17 млрд. за същия период на предходната година. 
При прекия експорт от България към Русия чувствително засегнато е винопроизводството. „Поне 30% ще бъде спадът на 
българските продажби на вино в Русия. Причината е, че голяма част от вносителите се опитват да избегнат транспорта 
през Украйна и се получава голямо оскъпяване заради заобикалянето. 
Разбира се, влияе и обезценяването на руската рубла, което не действа насърчаващо на бизнеса“, каза Радослав Радев, 
шеф на Националната лозаро-винарска камара. Годишно страната ни изнася за Русия около 30-40 млн. литра вино. /БЛИЦ 
 
vesti.bg  
 
√ Конфликтът в Украйна удари българския износ за ЕС 
Конфликтът Украйна - Русия удари не само българския износ за двете страни, но и експорта за ЕС. 
"Имаме сигнали за свиване на износа за ЕС при фирмите от машиностроенето и електротехниката. Засегнати са 
компании, които са доставчици на възли и елементи за пряко вграждане в производството на съоръжения и машини в 
Западна Европа. 
Причината за намалените поръчки към българските фирми е спад в продажбите на европейските компании на руския 
пазар", уточни пред "Труд" Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Пострадали са например български фирми, които изнасят детайли за машини за чистота, посочи той. 
По данни на Националния статистически институт действително през август износът към ЕС прекъсва своята серия от три 
поредни месечни повишения. От 2,6 млрд. лв. през юли той е паднал на 2,28 млрд. лв. за август. Общо в периода януари-
август обаче експортът е 17,5 млрд. лв. спрямо 17 млрд. за същия период на предходната година. 
При прекия експорт от България към Русия чувствително засегнато е винопроизводството. "Поне 30% ще бъде спадът на 
българските продажби на вино в Русия. Причината е, че голяма част от вносителите се опитват да избегнат транспорта 
през Украйна и се получава голямо оскъпяване заради заобикалянето. 
Разбира се, влияе и обезценяването на руската рубла, което не действа насърчаващо на бизнеса", каза пред "Труд" 
Радослав Радев, шеф на Националната лозаро-винарска камара. Годишно страната ни изнася за Русия около 30-40 млн. 
литра вино. /БГНЕС / 
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√ Анализ на цената на тока разбуни духовете в енергийния борд 
Предложение за подробно изследване на цената на тока и разходите на дружествата внесе напрежение на последното 
заседание на енергийния борд, показва протокол от заседанието. 
Според него от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са предложили да се направи анализ на 
начина, по който се образува цената на тока, какво печели всеки участник по веригата и да се направи разграничение 
между намеренията и действително направените разходи на ЕРП-тата, информира "Труд". 
Според протокола срещу това са възразили председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
Светла Тодорова, представителят на БСК Иванка Диловска и икономистът Красен Станчев. 
„Не съм против предложенията, но смятам, че те дублират работата на ДКЕВР", коментира пред „Труд" Тодорова. Тя 
допълни, че по време на заседанията не се гласува, така че предложенията се считат за одобрени. 
В отговор на въпрос дали би предоставила на членовете на борда данните на регулатора за разходите на енергийните 
дружества Тодорова каза, че ще го направи, стига да го поискат. 
„Анализът няма да ни даде никаква информация, много по-важно е да се анализират рисковете", коментира Красен 
Станчев. 
„Как може да вземаме някакво решение, при положение че не знам какви точно са числата в сектора", възмути се Теодор 
Дечев, директор „Индустриални политики" в АИКБ, който е присъствал на заседанието. Според организацията по този 
начин регулаторът затвърждава информационния си монопол. Дечев допълни, че това не е първият случай на 
разногласия в енергийния борд. 
 
faktor.bg     
 
√ Разногласия в енергийния борд заради цената на тока 
С решенията си бордът дублира дейността на ДКЕВР, смятат експерти 
Предложение за подробно изследване на цената на тока и разходите на дружествата ескалира напрежението на 
последното заседание на енергийния борд, показва протокол от заседанието. 
Според него от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са предложили да се направи анализ на 
начина, по който се образува цената на тока, какво печели всеки участник по веригата и да се направи разграничение 
между намеренията и действително направените разходи на ЕРП-тата, пише "Труд". 
Според протокола срещу това са възразили председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
Светла Тодорова, представителят на БСК Иванка Диловска и икономистът Красен Станчев. "Не съм против 
предложенията, но смятам, че те дублират работата на ДКЕВР", коментира пред изданието Тодорова. 
Тя допълни, че по време на заседанията не се гласува, така че предложенията се считат за одобрени. В отговор на въпрос 
дали би предоставила на членовете на борда данните на регулатора за разходите на енергийните дружества Тодорова 
каза, че ще го направи, стига да го поискат. 
"Анализът няма да ни даде никаква информация, много по-важно е да се анализират рисковете", коментира Красен 
Станчев. 
"Как може да вземаме някакво решение, при положение че не знам какви точно са числата в сектора", възмути се Теодор 
Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ, който е присъствал на заседанието. 
Според организацията по този начин регулаторът затвърждава информацио 
 
news.expert.bg     
 
√ В енергийния борд спорят дали да има анализ на цената на тока 
Предложение за подробно изследване на цената на тока и разходите на дружествата внесе напрежение на последното 
заседание на енергийния борд, показва протокол от заседанието. 
Според него от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са предложили да се направи анализ на 
начина, по който се образува цената на тока, какво печели всеки участник по веригата и да се направи разграничение 
между намеренията и действително направените разходи на ЕРП-тата, пише "Труд". 
Според протокола срещу това са възразили председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
Светла Тодорова, представителят на БСК Иванка Диловска и икономистът Красен Станчев. "Не съм против 
предложенията, но смятам, че те дублират работата на ДКЕВР", коментира пред изданието Тодорова. Тя допълни, че по 
време на заседанията не се гласува, така че предложенията се считат за одобрени. В отговор на въпрос дали би 
предоставила на членовете на борда данните на регулатора за разходите на енергийните дружества Тодорова каза, че 
ще го направи, стига да го поискат. 
"Анализът няма да ни даде никаква информация, много по-важно е да се анализират рисковете", коментира Красен 
Станчев. "Как може да вземаме някакво решение, при положение че не знам какви точно са числата в сектора", възмути 
се Теодор Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ, който е присъствал на заседанието. Според организацията 
по този начин регулаторът затвърждава информационния си монопол. Дечев допълни, че това не е първият случай на 
разногласия в енергийния борд. 
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√ Държавата предоставя 5 млн. лева на бизнеса за наемане на безработни младежи 
До края на годината бизнесът ще наеме, а държавата ще плаща заплатите и осигуровките на 10 хиляди безработни 
младежи. Това ще бъде възможно с  5 милиона лева от бюджета, които Европейската комисия ще възстанови догодина. 
Схемата е по европейската програма „Младежка гаранция”, по която България получава 55 милиона евро, съобщава БНР. 
Трима министри – на социалната политика, образованието и на спорта подписаха със социалните партньори Национален 
план за действие по европейската програма, която осигурява за всички страни членки над 6 милиарда евро. 
Бизнесът е заявил, че иска да наеме близо 10 хиляди млади безработни – 6,5 хиляди на стаж и 3,5 хиляди като чираци, 
обяви социалният министър Йордан Христосков: 
„Работните места, които са обявени, са предимно в областта на търговията, ресторантьорството, експерти по маркетинг, 
медицински работници, счетоводители, готвачи. Работодателите правят подбор на регистрираните в Бюрата по труда 
безработни и избират за тях подходящи кандидати.” 
Министърът на образованието Румяна Коларова призова бизнеса да сертифицира знанията, които младежите ще 
придобият след стажа и обясни, че министерството има средства да валидира тези нови знания. Услугата ще е безплатна 
за първите 10 хиляди. 
„Нашето желание е средствата да отидат, за да установим качествени и устойчиви работни места с високо заплащане”, 
коментира Божидар Данев от Стопанската камара. 
“Разбира се, устойчиво решаване на проблема ще дойде с ръста в икономиката. Това всички много добре го разбираме.”, 
заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
По данни на Агенцията по заетостта през септември регистрираните млади безработни до 29 години са малко над 59 
хиляди. Спрямо август техният брой се увеличава с 2 хиляди и 300. От общия процент регистрирани лица, младите са над 
17 на сто. Преди година броят им е бил с над 11 хиляди повече. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа  
 
√ Още през юли БНБ е назначила международни консултанти в КТБ 
Още през месец юли Българската народна банка е назначила международни консултанти във връзка с осъществяване на 
надзорните й функции по силата на Закона за кредитните институции. 
Това се казва в изявление на БНБ по повод искането на ГЕРБ за назначаването на международен консултант, който на 
базата на данните за състоянието на Корпоративна търговска банка ("КТБ" АД) да предложи начините за 
преструктуриране на банката. 
"Както е известно, и в момента в "КТБ" АД се извършва цялостна оценка на качеството на активите, която трябва да бъде 
осъществена в срок до 20.10.2014 г., от три независими одиторски компании: "АФА" ООД , "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД и "ЪРНСТ 
И ЯНГ" ООД. Последните две са сред четирите най-добри международни компании, които участваха в проведената през 
тази година в еврозоната оценка на качеството на активите на 128-те най-големи банкови групи", заявяват от 
Централната банка /ЦБ/. 
"БНБ е отговорна за избора на консултанти единствено и само по отношение на оценката на качеството на активите и 
произтичащото от нея отражение върху оценката на капиталовата адекватност на КТБ, като в тази посока са предприети 
своевременно необходимите действия. 
Що се отнася до възможните начини на преструктуриране на КТБ и изобщо на банки, дефинирани като проблемни, 
следва да се има предвид, че различните инструменти за преструктуриране, както и условията за прилагането им, са 
добре известни и детайлно разписани в Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, чието въвеждане в българското 
законодателство предстои до края на 2014 г. В тази връзка, ако се наложи преструктуриране на КТБ, то може да бъде 
извършено само след приемането на съответни законодателни промени, регламентиращи реда и условията за това, 
доколкото инструментите за преструктуриране и тяхното прилагане не са уредени към настоящия момент в българското 
законодателство", се казва в изявлението на БНБ. 
"В случай че планът за преструктуриране изисква и държавна помощ, следва да се има предвид, че министърът на 
финансите е националният орган, съгласно Закона за държавните помощи, който осъществява наблюдението, 
координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи", посочват от БНБ. 
Според ЦБ, такъв план следва да бъде подготвен с водещата роля на Министерството на финансите в съответствие с 
правилата и изискванията за държавна помощ в Европейския съюз. В случай че правителството се нуждае от консултант 
за тази дейност, то може да наеме такъв. 
"В тази насока е проведена и съответната кореспонденция с Министерството на финансите. Нееднократно сме заявявали, 
че БНБ ще продължи да подпомага министерството с експертния си потенциал в рамките на своите компетенции и 
правомощия при подготовката и разработването на планове за преструктуриране, свързани с прилагането на схеми за 
държавна помощ в банковия сектор", се казва още в изявлението на БНБ. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ Изтече срокът за предварителни оферти за портфейла на ТБ "Виктория" 
Само трите банки с най-висока цена за всяка от частите ще бъдат допуснати до преглед на кредитите на място 
В понеделник изтече срокът за подаване на предварителни оферти за продавания на части кредитен портфейл на ТБ 
"Виктория" (собственост на затворената Корпоративна търговска банка) от банките, проявили интерес. Само трите банки, 
предложили най-висока цена за всеки от сегментите, ще бъдат допуснати за извършване на физически преглед на 
документацията по избрани от тях кредити. 
Графикът, даден от БНБ в средата на септември, предвижда не по-късно от 15 октомври квесторите на банката да 
"осигурят представянето на окончателните оферти". След това не по-късно от 20 октомври ще трябва да внесат доклад в 
БНБ за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на "Виктория" 
от кредитори и депозанти и в какъв срок. 
Наддаването 
Кредитният портфейл на "Виктория" е разделен на обособени части по сегменти – големи и средни корпоративни 
клиенти (79.81 млн. лв.), малък бизнес (16.86 млн. лв.), жилищни ипотечни кредити (88.57 млн. лв.), потребителски заеми 
с ипотека (5.38 млн. лв.), отделно потребителски, овърдрафт и кредитни карти (13.05 млн. лв.). Необслужваните заеми 
също са пакетирани поотделно фирмени (49.06 млн. лв.) и на физически лица (15.17 млн. лв.). 
До края на работния ден на 1 октомври банките трябваше да изпратят писмо за намерение, с което да изразят интереса и 
желанието си да наддават в тръжната процедура. След това на база получен информационен пакет с параметри по 
кредитите от портфейла, за който е заявила интерес, всяка банка е трябвало да изготви индикативна оферта. 
Банките, които бяха заявили интерес към различни обособени части от портфейла на "Виктория", по информация на 
"Капитал" са 15. Три от тях са заявили намерения към целия портфейл, включително и необслужваните - това са Банка 
ДСК, ЦКБ и Инвестбанк. Уникредит Булбанк, СИБанк, Търговска банка Д и Ти Би Ай банк са дали предварителна заявка за 
всички обслужвани. 
Останалите са проявили интерес към различни части - ОББ (малък бизнес, ипотечни), Райфайзенбанк (ипотечни, 
потребителски с ипотека и потребителски, овърдрафт, кредитни карти), Сосиете женерал Експресбанк (големи и средни 
корпоративни клиенти, малък бизнес, ипотечни), Българска банка за развитие (големи и средни корпоративни клиенти, 
малък бизнес + необслужвани фирмени), Общинска банка (потребителски с ипотека), БАКБ (потребителски с ипотека и 
потребителски, овърдрафт, кредитни карти), Токуда банк (малък бизнес, ипотечни, потребителски с ипотека), 
Тексимбанк (малък бизнес, ипотечни, потребителски с ипотека). 
Предстои да се реши 
Според изразеното от БНБ становище в съобщението й от 16 септември "единствен източник за осигуряване на 
ликвидност за "Виктория" е продажбата на кредитния й портфейл. Според запознати целта на продажбата на кредитния 
портфейл на "Виктория" е чрез получените приходи да се осигурят средства за изплащане на депозитите в банката 
(обемът на кредитния й портфейл надвишава този на депозитите) и банката да бъде ликвидирана. Централната банка и 
квесторите твърдят, че това е оздравителна процедура и се цели набавяне на ликвидност, а не ликвидация. Според 
експерти от бранша обаче банката трудно ще стане отново жизнеспособна, след като изгуби всичките си клиенти. 
БНБ не обосновава какво налага, вместо да се продаде цялата, да се разпродават активите на една обявена три месеца 
по-рано за "добра" и здрава банка (на 11 юли при оповестяване на резултатите от първия 10-дневен одит в банките от 
управителя на БНБ Иван Искров – бел. ред.). "Виктория" е под специален надзор от 22 юни, като той ще продължи до 22 
ноември. От БНБ обясниха и "че е възможно да не бъде взето окончателно решение за продажба на кредитния портфейл 
на ТБ "Виктория". 
Окончателната преценка на това решение ще бъде извършена от управителния съвет на БНБ след анализ на комплекс от 
обстоятелства, в т.ч. стойността на получените оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на 
най-големите акционери на КТБ, както и подходът, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ". Това може 
да се разглежда като сигнал и че централната банка ще чака какво ще включва очакваното до 20 ноември предложение 
от инвеститорите в КТБ за "Виктория". 
 
√ Китайският износ отчете неочакван ръст 
Подобрението може да се дължи на еднократни ефекти от евтините суровини 
Износът и вносът на Китай през септември са достигнали значително по-високи нива от очакваното, показва официалната 
статистика. Изненадващо доброто представяне ще намали вероятността за по-агресивни мерки за стимулиране на 
растежа от страна на правителството, но не решава проблемите на забавящата се икономика, отбелязва Reuters. 
През септември износът на Китай е нараснал с 15.3% на годишна база, докато вносът е бил със 7% по-висок. Това е 
довело до търговски излишък в размер на 31 млрд. долара за месеца спрямо 49.8 млрд. през август. Средните прогнози 
на анализаторите бяха за ръст на износа с 12% и спад на вноса с до 3 на сто. През август износът нарасна с 9.4%, а вносът 
отбеляза свиване за трети пореден месец. 
Забавяне на растежа 
От началото на годината втората най-голяма икономика в света среща трудности в поддържането на високия си растеж 
заради слабата активност на индустрията и забавянето на вътрешното търсене, най-вече на пазара на недвижими имоти. 
Повечето анализатори смятат, че Пекин няма да успее да постигне целта си от ръст на БВП със 7.5% през тази година. 
На фона на икономическите проблеми в еврозоната и Япония скокът на китайската външна търговия е добра новина за 
световните пазари. Експертите обаче предупреждават, че е рано да се каже дали има обръщане на негативните 
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тенденции. Някои обясняват неочаквания скок с еднократни фактори като запълване на запасите със суровини заради 
спадащите им цени. Вносът на желязна руда и суров петрол например е достигнал второто си най-високо ниво от 
началото на годината. 
"Тези данни не са толкова добра новина, колкото изглежда. Рано е за прекален оптимизъм за износа поради цялостното 
състояние на икономиката и ниската база от миналата година", коментира Луис Куйс, анализатор в подразделението на 
Royal Bank of Scotland в Хонконг. Той също така отбелязва, че според разбивката на данните за вноса растежът на 
вътрешното търсене остава слаб. 
Икономически стимули  
Анализаторите очакват износът да се задържи на стабилни нива през следващите месеци заради подобрението в 
икономиката на САЩ, които са основен пазар за китайските стоки. Задълбочаващото се забавяне в сектора на недвижими 
имоти обаче се очаква да продължи да натежава над вътрешното търсене. Засега експертите се придържат към 
умерените си прогнози за останалите данни за икономическата активност през септември, както и за растежа през 
третото тримесечие. През периода юли - септември китайската икономика вероятно е постигнала най-слабия си растеж 
от пет години. 
Ако доброто представяне при износа се окаже дълготрайно, това вероятно ще накара централната банка да не бърза с 
мерки като понижаване на лихвените проценти. Подобна възможност се разглежда като крайна мярка в случай на рязко 
спадане на икономическия растеж. Експертите не очакват и ново понижение на изискванията за паричните резерви на 
банките. 
 
Вестник Преса 
 
√ ЕК иска у нас свободни цени на тока за бита 
От Брюксел препоръчват раздробяване на енергийния холдинг 
Европейската комисия препоръча на България да въведе свободни цени на тока за бита, да създаде независима 
енергийна борса и да раздроби държавната мегакомпания Български енергиен холдинг (БЕХ). Това стана ясно от 
публикувания доклад за напредъка на 28-те държави от ЕС по пътя им към обособяването на единен европейски 
енергиен пазар. 
Според Брюксел страната ни трябва да се откаже от регулираните цени на тока за потребителите на ниско напрежение - 
домакинствата и малкия бизнес. Сега те се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 
В бъдеще регулацията трябва да остане само за мрежовите услуги - за достъпа до електропроводите и за преноса. Освен 
това ДКЕВР трябва постепенно да спре да спуска на електроцентралите квоти за продажба на ток за регулирания пазар. 
ЕК отчита, че България разполага със свръхвъзможности за производство на ток. Затова също е важно да се създаде 
добре работещ пазар за електричество, включително независима и добре организирана енергийна борса, на която да се 
сключват и предварителни сделки. 
В областта на природния газ от Брюксел препоръчват да се ускори изграждането на междусистемни връзки с 
газопроводите на съседните страни. 
Комисията повтаря препоръката си от пролетта на 2013 г. за раздробяване на БЕХ. Аргументът е, че това би довело до 
повече съревнование на пазара на ток и газ. Препоръчва се също осигуряване на повече независимост на ДКЕВР - 
особено в областта на електроенергията. 
 
Вестник Монитор 
 
√ От 2016 година: Изплащат болничните 3 пъти по-бързо 
Болничните ще се изплащат три пъти по-бързо от 2016 година, след като бъде въведена процедурата за електронни 
болнични листове. 
„Сега процедурата по изплащане на обезщетенията е 15 дни след като работодателят внесе документите в НОИ. Целта ни 
е чрез електронните болнични срокът да бъде съкратен до 5 дни”, обясни председателят на Националния осигурителен 
институт Бисер Петков. От началото на следващата годината всички лекари ще трябва да подават болничните листове 
към НОИ по електронен път. За тези от тях, които нямат компютри или достъп до интернет, ще имат отсрочка до 30 юни 
2015 г. „Така от 1 юли всички лекари ще са длъжни да подават само електронни болнични листове”, заяви още Петков. 
Системата разполага с автоматични контроли, които ще предотвратяват технически грешки при въвеждането на данните 
от страна на лекарите. 
Постъпилите данни в електронен вид също ще се обработват по-бързо от служителите на НОИ. От института заявиха, че в 
момента всеки ден само в столичните поделения се обработват около 4000 болнични листове. 
„За да бъдат въведени тези данни, са нужни около 4 дни”, допълни шефът на НОИ. След въвеждането на електронните 
болнични пациентите ще продължават да получават документа си в хартиен формат, който да предоставят пред 
работодателя си. 
 
√ Губим по 1,3 млрд. лв. заради безработни младежи 
Всяка година България губи по 1,3 млрд. лв. заради младежката безработица. От Икономическия и социален съвет 
изчислили, че от младежите, които нито учат, нито работят, страната ни губи над 3% от БВП годишно. Според 
председателя на съвета  Лалко Дулевски България е в най-тежка ситуация в ЕС по отношение тези младежи. “Горе-долу 
нашето ниво на такива хора е почти два пъти по-високо от това в Европа”, заяви Дулевски по време на кръгла маса за 
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младежката безработица. По думите му Европейската комисия счита, че загубите от тези младежи са преки и косвени. 
Преките били свързани с разходи, които прави държавата за социално подпомагане, а косвените били пропуснати ползи 
за икономиката ни. 
Миналия петък три министерства – на социалната политика, на образованието и на младежта и спорта, и работодателски 
организации подписаха споразумението „Гаранция за младежта”. Така социалните партньори се ангажират да намерят 
работа на младежите до 25 г. до 4 месеца след завършване на образованието им. 
 
Вестник Класа 
 
√ НОИ отчете драстичен ръст на новите пенсионери 
Замразените стаж и възраст за пенсиониране и несигурността как ще се променят условията от 1 януари очаквано карат 
хората да не отлагат излизането в пенсия нито ден. Напливът обаче надхвърля прогнозите на Националния осигурителен 
институт и съответно ще надвиши очакваните разходи за пенсиите за тази година. От януари до септември тази година 
новите пенсии за стаж и възраст са се увеличили с над 50% спрямо същия период на 2013 г. Истински бум има и при 
пенсионираните полицаи и военни - те са се увеличили с над 71%. Това показват данните на НОИ за новоотпуснатите 
пенсии за деветте месеца на тази година, пише "Сега". 39 677 българи са се пенсионирали с изпълнени условия за стаж и 
възраст към края на септември. Това е с 51% повече спрямо деветмесечието на 2013 г., когато новите пенсионери бяха 
близо 26 300. Със смесен стаж са 21 546 души, или с 44% повече спрямо миналата година. Хората от най-масовата трета 
категория, излезли в пенсия през тази година, пък са се увеличили със забележителните близо 61% - до малко над 18 хил. 
души. За сравнение към края на миналия септември, преди БСП да стопира увеличението с по 4 месеца на стажа и 
възрастта, те бяха над 11 200. Едва 95 българи, работили тежък труд (първа и втора категория), са се пенсионирали от 
началото на годината. Тук се отбелязва намаление с над 10%. Близо 900 повече са и полицаите и военните, излезли в 
пенсия тази година. Това е ръст с над 71%. Миналата година новите пенсии за служители на специалните ведомства са 
били 1246, а тази - 2136. Общо 75 400 са българите, които са излезли в пенсия от началото на годината до края на 
септември. Тук се включват и хората, получили пенсии, несвързани с трудова дейност. Заради намалението в броя на 
някои от тях спрямо 2013 г. общият ръст в броя на новите пенсии е 25%. Лични пенсии са получили 68 909 души (с над 
30% повече), докато наследствените пенсии намаляват с над 14% - до 6491. Инвалидните пенсии забавят темпа си на 
растеж, което бе отчетено и за полугодието, но техният дял от всички лични пенсии все още е значителен - 35%. До края 
на септември малко над 24 хил. са новите пенсионери с инвалидност поради общо заболяване. Това е с близо 1900 
повече спрямо деветте месеца на миналата година, когато бяха отпуснати близо 22 200 инвалидни пенсии. Социалните 
пенсии за инвалидност са 2549 и те са с 4% по-малко спрямо м.г. Така към края на септември 466 819 души получават 
втора пенсия за инвалидност. В консултативния съвет към социалния министър един от обсъжданите варианти е да 
отпадне този вид втора пенсия, защото тя не е свързана с осигурителен принос. Все още не са излезли данните за 
разходите на НОИ за пенсиите към септември, но към юни преразходът спрямо полугодието на 2013 г. бе 6% за всички 
пенсии. За тази година в бюджета на Държавното обществено осигуряване бяха заложени 45.5 млн. лв. повече за пенсии, 
само за да се неутрализира напливът на нови пенсионери заради замразената пенсионна реформа. Те обаче бяха при 
разчети, че 15 300 българи ще спрат да работят в трета категория труд заради замразената пенсионна реформа. Тази 
година беше обявена от БСП за нулева за пенсионната реформа. Същевременно от миналата година започна работа 
консултативен съвет за оптимизиране на осигурителната система, който при служебния вицепремиер и социален 
министър Йордан Христосков работи с подновен състав, но още не е оповестил официално какви варианти обсъжда. 
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√ БНБ: КТБ може да се преструктурира само след законодателни промени 
План за преструктуриране следва да бъде подготвен с водещата роля на Министерството на финансите, 
отбелязва регулаторът 
Ако се наложи преструктуриране на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), то може да бъде извършено само след 
приемането на съответни законодателни промени, регламентиращи реда и условията за това доколкото инструментите 
за преструктуриране и тяхното прилагане не са уредени към настоящия момент в българското законодателство. 
Това посочва в изявление пресцентърът на Българска народна банка (БНБ) във връзка със скорошни изявления по темата 
в медийното пространство. 
Според централната банка в случай че планът за преструктуриране изисква и държавна помощ, министърът на финансите 
е националният орган, съгласно Закона за държавните помощи, който осъществява наблюдението, координацията и 
взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи. 
"Такъв план следва да бъде подготвен с водещата роля на Министерството на финансите в съответствие с правилата и 
изискванията за държавна помощ в Европейския съюз. В случай че правителството се нуждае от консултант за тази 
дейност, то може да наеме такъв", отбелязва регулаторът. 
"БНБ ще продължи да подпомага министерството с експертния си потенциал в рамките на своите компетенции и 
правомощия при подготовката и разработването на планове за преструктуриране, свързани с прилагането на схеми за 
държавна помощ в банковия сектор", посочват от органа. 
Централната банка припомня също, че още през месец юли е назначила международни консултанти във връзка с 
осъществяване на надзорните ѝ функции по силата на Закона за кредитните институции. От институцията изтъкват, че и в 
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момента в КТБ се извършва цялостна оценка на качеството на активите, която трябва да бъде осъществена в срок до 20 
октомври 2014 г., от три независими одиторски компании – "Афа", "Делойт одит" и "Ърнст и янг". 
"БНБ е отговорна за избора на консултанти единствено и само по отношение на оценката на качеството на активите и 
произтичащото от нея отражение върху оценката на капиталовата адекватност на КТБ, като в тази посока са предприети 
своевременно необходимите действия", отбелязва институцията. 
 
√ Ръководството на КТБ се опасява от отнемането на лиценза ѝ 
Банката е жизнеспособна и годна да осъществява дейност, посочват отстранените изпълнителни директори 
Правят се опити за незаконно отнемане на лиценза на банката, посочват в специално изявление до медиите временно 
отстранените от длъжност изпълнителни директори на Корпоративна търговска банка АД (КТБ). 
В тази връзка те са отправили писмен сигнал до всички парламентарно представени партии, до служебния министър-
председател и до министъра на финансите, до Комисията за финансов надзор, с копие до Българска народна банка (БНБ). 
"Влошаването на състоянието на активите е в резултат от начина, обхвата и обема на провеждания специален надзор и е 
следствие от забавянето на набелязването и привеждането на реални оздравителни мерки от страна на БНБ и 
квесторите", отбелязват от отстраненото ръководство на банката. 
По думите им докладът на квесторите за текущото състояние на КТБ, в това число и на величината на собствения ѝ 
капитал, е показал, че "банката е жизнеспособна и годна да осъществява банкова дейност, което изключва прилагането 
на мерки, различни от оздравителните". 
Според тях "недопустими се явяват мерки по отнемане на лиценз на банкова институция, чийто статут като "работещо 
предприятие" в нейното "текущо състояние" показва положителен собствен капитал към датата на доклада на 
квесторите по чл. 121 от Закона за кредитните институции (ЗКИ)". 
От отстраненото ръководство на банката заявяват още, че за да бъдат създадени реални условия за оздравяване на КТБ 
АД, е необходимо БНБ, в рамките на законовата си компетентност, да постанови решения за премахване на 
рестрикциите и за прилагане на предложените с предходно тяхно писмо до БНБ мерки, както и други по преценка на 
централната банка. 
 
√ Швейцария ще помага за въвеждането на дуалната система у нас 
България ще търси и по-тясно сътрудничество със страната в енергийната сфера, коментира президентът Росен 
Плевнелиев 
Швейцария ще съдейства за цялостната реформа за въвеждането на системата за дуалното обучение у нас, стана ясно 
след срещата на президента Росен Плевнелиев с швейцарския му колега Дидие Буркхалтер в Берн. 
За начало швейцарската страна ще инвестира 3,5 млн. швейцарски франка за подобряване на професионалното 
образование в България. Инвестицията е част от Бългро-швейцарската програма за сътрудничество, чиито общ бюджет е 
63 млн. евро, съобщават от прессекретариата на българския държавен глава. 
Професионалното образование ще даде своя принос за намаляване на младежката безработица, за внедряването на 
иновации и ще насърчи икономическия растеж на България, е общата позиция на Росен Плевнелиев и Дидие Буркхалтер. 
В рамките на проекта за реформата в системата на образованието у нас ще бъде търсено и сътрудничеството на 
швейцарските компании, които вече развиват дейност у нас, стана ясно още след срещата. 
"Чрез този проект младите хора ще имат възможност за лична перспектива и всеки да може да живее достойно, да има 
своята професия, която да обича и тя да му гарантира доходи", посочи българският президент. Плевнелиев каза, че 
професионалното образование е една от причините за ниската безработица в Швейцария, включително и сред 
младежите. 
"Ние имаме огромния проблем, че българските студенти завършват на 25 г. без да имат един ден стаж в реалната 
икономика. Точно обратното виждаме тук в Швейцария“, коментира държавният глава. 
България ще потърси и по-тясно сътрудничество с Швейцария и за използване на швейцарския опит в сферата на 
енергийната ефективност, посочи българският държавен глава. 
Страната ни има интерес към швейцарските практики за енергийно обследване на сгради, за издаването на специални 
енергийни предписания при получаване на разрешително за строителството на нови сгради, за изготвянето на енергиен 
паспорт на сгради и други, стана ясно още от думите на Росен Плевнелиев на срещата с Буркхалтер. 
От Президентството посочват още, че търговско-икономическите отношения между България и Швейцария преодоляват 
последиците от икономическата криза. По данни на Министерството на икономиката и енергетиката обаче след сериозен 
спад (от 18,4%) през 2009 година стокообменът се увеличава непрекъснато. През 2012 година той достига своя пик от 
365,6 млн. евро, а през 2013 година вече има спад от 4% до 351 млн. евро. 
Водещите стоки в износа на България за Швейцария е среброто (19% от общия износ), както злато (5,4%). Страната ни 
изнася и апаратура за електрически вериги (11% от общия износ) и ламарини и ленти от мед (6%). Общата стойност на 
българския износ е 153,5 млн. евро през 2013 година. 
Вносът от Швейцария е на стойност 198,4 млн. евро, като водещи продукти са медикаменти (почти 30% от общия внос) и 
кръвни продукти (13,7%). 
Инвестициите на швейцарски компании у нас в периода 1996 – 2013 година надхвърлят 1,3 млрд. евро, сочи още справка 
в МИЕ. 
Росен Плевнелиев е на двудневно посещение в Швейцария. По-късно днес е предвидена среща с представители на 
швейцарския бизнес. В Женева държавният глава ще се срещне и с представители на българската общност в Швейцария. 
 


