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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Синдикати и работодатели са готови да напуснат енергийния борд 
Само месец и половина след създаването на енергийния борд работодатели и синдикати са готови да го напуснат, ако не 
се промени начинът, по който работи, научи „Труд". 
„Има силно недоволство, все още не сме подписали окончателно становище, но сме подготвили обща декларация до 
вицепремиера Екатерина Захариева", обясни Николай Ненков, зам.-председател на КНСБ. Захариева е шеф на 
енергийния борд. 
„В организацията ни членуват електроразпределителни дружества, производители, индустриални предприятия, затова и 
не може да се откажем отведнъж от борда. Ще направим предложение на Захариева, защото не сме съгласни да бъдем 
използвани за параван на политически решения", коментира Евгений Иванов, изп. директор на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
По думите му, първият гаф е изявлението на икономическия министър, че 95% от участниците в борда са подкрепили 
поскъпването на тока. „Трябва да има истинска дискусия, а не друг да взема решенията и да ни ги преписва", допълни 
Иванов. 
Декларацията с ултимативните условия, за да не напуснат борда, ще подкрепят също така от Българската стопанска 
камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Както „Труд" пръв писа, напрежението в борда ескалира на последното му заседание (второ поред), когато шефът на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Светла Тодорова е разкритикувала идеята на АИКБ за подробно 
изследване на разходите и печалбите по веригата на образуване на цената на тока. 
Място по милост 
Нито един представител на синдикалните и потребителските организации не е успял да се добере до място в работната 
група по „Електроенергетика" към енергийния борд. Това става ясно от протокола на гласуването, с който „Труд" 
разполага. 
По милост за КТ „Подкрепа" и КНСБ е освободено едно място от държавната квота, обясниха от синдикатите. В 
спецгрупата по електроенергия ще влязат предложени от асоциациите на фотоволтаиците и вятърната енергия, от 
асоциацията на индустриалните консуматори, на двата американски теца и на всички ЕРП-а. 
 
Вестник Сега 
 
√ Няма енергия в енергийния борд 
Една обещаваща идея се превърна в губи време. Творението на служебния кабинет се оказа поредната говорилня, 
скрита зад гриф "секретно" 
Някак прекалено лесно и бързо служебният кабинет "Близнашки" създаде Енергиен борд. Още преди да сме разбрали 
какво точно значи това. За непосветените звучеше като нещо солидно, могъщо - като валутния борд например. Авторите 
на идеята - предимно десни икономисти, обясняваха, че енергийният борд е механизъм, който няма да позволява шепа 
популисти да си играят с цените на тока и да правят опасни експерименти в сектор, който е част от националната 
сигурност. Понеже е ясно, че в България е особено трудно да се ограничи политическата намеса при ценообразуването - 
за потребители, фирми, енергодружества.  
Накратко, по аналогия с валутния борд енергийният би трябвало да улесни победата на икономическия разум над 
евтината демагогия, плоските политически сметки и антипазарните решения, водещи упорито и от години цял отрасъл 
към междуфирмени войни, непоносими растящи задължения и фалити. Затова всички - енергодружества, зелени 
централи, тецове, бизнес организации, синдикати, подкрепиха инициативата и седнаха на една маса с политици и 
държавни чиновници - за да намерят верните ходове за спасяване на българската енергетика. 
Вече втори месец уж си имаме енергиен борд, а сякаш нищо не се е променило. Няма и как да се промени, защото 
вместо очакваното чудо се пръкна поредна говорилня. Опасност, която мнозина видяха още в самото начало. От 
създаването си до днес бордът се е събрал точно два пъти. Дискусиите бяха разочароващи, а резултатите - нулеви, 
твърдят участници от страна на бизнеса. 
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Заседанията на енергийния съвет са закрити. След тях няма нито стенограми, нито дори пресконференции. Според 
вицепремиера Екатерина Захариева срещите били при затворени врати, защото са работни. Заседанията на парламента 
също са работни, но са открити - нали? За публиката остана скрито и защо тъкмо Захариева трябваше да оглави този 
борд. Тя и бездруго е претоварена като вицепремиер и министър - с бюджет, еврофондове, регионално развитие и какво 
ли още не. Но това не й пречи да поправя енергийния министър Васил Щонов. Каже ли Щонов, че не вижда опасност от 
режим на тока, Захариева веднага го коригира и допуска, че ще палим свещите заради липсата на пари за инвестиции в 
мрежата. 
От тайнствените заседания се процеди само информация, че бордът решава "неотложни задачи", а тематични групи 
правят обстоен анализ на сектора. Че за какво ни е тогава цяло Министерство на икономиката и енергетиката, ако чакаме 
някакъв енергиен съвет тепърва да прави анализи? Така или иначе и досега не е ясно кой какво мнение е изразил, какви 
неотложни задачи са решени и какви мерки за оздравяване на енергетиката се коментират. Но всъщност това е особено 
важно - защото в сегашното си статукво, каквото и да измъдри бордът, никой не е длъжен да се съобразява с него - и най-
малко Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която по закон е независима.  
Сега бизнесът - държавни и частни фирми, тецове, ЕРП-та, ВЕИ-та и т.н., както и потребителите са поставени в любимата 
ситуация на властта - хем съзнават, че са въвлечени в някаква далечна имитация на същинския замисъл за енергиен борд 
и че нищо няма да произлезе от поредните обяснения и прения, хем не могат да се оплачат, че са изолирани от 
взимането решения и че гласът им не се чува.  
От последното постно съобщение на Министерския съвет става ясно, че Европейската банка за възстановяване и 
развитие, Световната банка и Брюксел са готови да окажат експертна помощ на България при реформирането на сектора 
"енергетика". Стига да бъдат поканени... Готовността на евроекспертите не е новина предвид препоръките от м.г., с които 
България в общи линии не се съобрази. Бащите на идеята за "енергиен борд" също смятаха, че привличането на чужд 
опит ще е много полезно. Но не би... Засега всичко се свежда до взаимни любезности без реален резултат. 
А има толкова "черна" работа за вършене. Пореден доклад на ЕК нареди България сред 11-те държави в ЕС с лоши 
ценови дефицити - с енергетика, затънала в дългове, и с неадекватни цени на тока, които не покриват реалните разходи. 
Ясно е, че сметката трябва да бъде платена и най-малко ще боли, ако всички в системата успеят да я разпределят 
помежду си. Мръсните тецове трябва да бъдат затворени, а на съкратените - да се намери работа. Цената на тока трябва 
да расте, за да може проблемът с хроничната липса на пари да бъде изчистен поне отчасти. Това са само част от трудните 
решения, които все трябва да бъдат взети. 
Вече никой не си прави илюзии, че този т.нар. енергиен брод може да намери брод. Най-добре ще е говорилнята да 
бъде закрита. Ако ще се прави следващ опит, не е лошо първо някой да обясни на обществото как точно ще действа 
бордът. 
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√ Работодателите в Стара Загора могат да наемат работници по програма за субсидирана заетост 
До 24 октомври 2014 година работодателите биха могли да заявят своята нужда от наемане на персонал след 
приключилото професионално обучение, съобразено с техните потребности през 2015 година. 
Проектното предложение е изготвено от Асоциация на индустриалния капитал в България и ще бъде финансирано по 
Националния план за действие по заетостта. За Стара Загора са предвидени обучения за продавач-консултанти, 
работници в хранително-вкусовата промишленост и шивачи. 
Работодателите, които проявяват интерес към наемане на субсидирани и несубсидирани работни места на лица, които са 
обучени по тези специалности, могат да потърсят Дирекция ,,Бюро по труда“ – Стара Загора, за да потвърдят 
намерението си с попълване на предварителна декларация. Те могат да се обадят на телефони 042/ 697 545 и 042/ 
697 546. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа  
 
√ Цените у нас падат за 14-и месец поред 
Потребителските цени са намалели с 0,2 на сто през септември спрямо август, съобщи Националният 
статистически институт. 
Дефлация се отчита у нас за 14-и пореден месец. На годишна база тя вече е 0,8%, а от началото на 2014 г. - 1,4 процента. 
Дефлацията леко се забързва от 0,6% през август спрямо същия месец на миналата година. 
През септември обаче е започнало поскъпване на основните храни и напитки у нас. При тях увеличението на цените е с 
0,9 на сто. Алкохолът и цигарите пък са по-скъпи с 0,1 процента. 
Най-голям скок на цените е отбелязан при зеленчуците заради лошата реколта. Например доматите са поскъпнали с 19% 
през септември, краставиците - с 11,5%, зелето - с 16,2 на сто, и картофите - с 11,4 процента. 
Поевтиняване пък е отчетено на гроздето с 8,7%, свинското и брашното - с по 0,5%, лещата - с 2,1 на сто. 
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Лекото поскъпване на храните като цяло е компенсирано от намаление на цените на облеклото и обувките, 
домакинските уреди и обзавеждането, транспорта и съобщенията. 
По-значително поевтиняване от 5,5 на сто е регистрирано при автомобилите втора употреба. В края на летния 
туристически сезон комплексните услуги за почивка и пътуване са били с 15,2 на сто по-ниски цени. 
През септември е отчетено и намаление на лекарствата с 0,4%. 
При изчисляване на инфлацията по хармонизираната европейска методика - ХИПЦ, се получава дори и по-висока 
дефлация от националната. Според нея намалението на цените за септември не е 0,2%, а цели 0,7 на сто. Така 
дефлацията на годишна база скача на 1,4%, а от началото на 2014 г. - до 1,9 на сто. 
 
 

 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Челен опит - как да сринеш енергетиката 
И умният човек греши, но за разлика от глупавия си взема поука. Умни или глупави са българските държавници, след 
като продължават да правят едни и същи грешки в енергетиката? 
Хвърлят се сляпо в мегаломански енергийни проекти, издигат на пиедестал политиката на стъкмяване на енергийните 
цени и не само че не им пука, а явно умишлено поддържат липсата на прозрачно управление и контрол в сектора. 
Резултатите се виждат чак от Брюксел, стана ясно от доклад на Европейската комисия, оповестен в понеделник. 
Според констатациите в него потребителите не вярват на доставчиците си, не са доволни от цените и от обслужването, 
нямат право на алтернатива. В резултат сметките за ток и тяхното увеличаване или намаляване продължават да бъдат 
топ тема в националните медии. 
И заключението на Брюксел - България е страната с най-лошия пазар на ток в ЕС. 
Причините за това състояние на енергетиката са ясни, но изглежда си заслужава да бъдат повтаряни още много пъти, ако 
трябва и до затъпяване, та дано някой ги чуе. 
Първо, липсва цялостна и рационална визия за развитие на енергетиката. През последните почти двайсет години всяко 
правителство си поставя „топ" задачата да създаде работеща енергийна стратегия. 
Досега са изписани тонове документи, а ползата е никаква. Защото всяко правителство поставя в центъра на стратегията 
стратегически за него (по една или друга причина) проект и натъкмява всичко останало. Така е и с „Белене", и с „Южен 
поток", така беше и с „Набуко" и други. 
Не че проектите са лоши, но и до ден днешен остават без сериозна икономическа и социална обосновка, че са в полза, а 
не в ущърб на обществото. 
Второ - заради липсата на първото България непрекъснато се лута, харчейки пари ту за един голям проект, ту за друг. 
Примерите: АЕЦ „Белене", 7-и блок на „Козлодуй", нефтопровода Бургас - Александруполис, газопроводите „Набуко" и 
„Южен поток". 
Ясно е, че няма как да се случат всички накуп. Нито сме толкова голяма, нито сме толкова богата държава. При това със 
свръхпроизводство на електроенергия и без тези мегапроекти. 
От всички големи енергийни проекти само един е завършен и заработи - „Цанков камък". Но по начин, който опорочи 
самото случване на големите енергийни проекти в България - нарекоха го златният хидровъзел заради рекордно 
високата му цена и се превърна в нарицателно за политическа корупция. 
Три от останалите са в задънена улица - „Белене" е в международен съд, 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй" и „Южен поток" са 
във фризера (за първия се чака новото правителство, а за втория - благословия от Брюксел). „Бургас - Александруполис" и 
„Набуко" се провалиха. 
Трето - отново заради липсата на първото, тоест на ясна визия за енергетиката, България иска да развива всичко, и то в 
големи мащаби - централно парно, газификация, зелени мощности и т.н. 
Резултатът - централното парно става все по-недостъпно за клиентите си и те намаляват с всяка зима, газификацията още 
е мираж за 97% от българите, а зелените централи се превърнаха в мразен от всички балон заради разбойническия 
начин, по който бяха пуснати на пазара от политиците. 
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Първо през 2008 - 2009 г. се предложиха свръхлиберални условия за изграждането на ВЕИ-тата, а когато те очаквано 
наводниха пазара и натежаха прекалено на сметките за ток, започна голямото „порязване" на инвеститорите през 2012 - 
2013 г. Резултатът - недоволни потребители и разочаровани инвеститори. 
Четвърто, което произтича от предишните три - липса на предвидимост. Всяка нова власт идва със своя любим 
стратегически проект, харчи пари за него, а следващите го замразяват. Следващите - и те така, докато на бизнеса и на 
данъкоплатците свят им се извие. 
Пето - няма кой да надзирава енергетиката. Парадокс - българският пазар е сред най-регулираните в ЕС и същевременно 
един от най-лошо контролирания. Първи пример - зелените мощности. 
До 2013 г. никоя институция в страната не знаеше колко са вятърните и слънчевите централи. Част от възобновяемите 
енергийни мощности (ВЕИ) получиха преференциални по-високи цени за тока си, без да са изпълнили изискванията на 
закона. Проверки за нарушения се правят от 2012 г. 
Познайте дали досега е обявено поне едно име на фирма нарушител, дали има поне едно санкционирано дружество? 
Няма. Затова пък всеки нов шеф на ДКЕВР и всеки нов енергиен министър се заричат да направят анализ на ситуацията. И 
стигат дотам.  
Втори пример -държавните енергийни дружества. 
От години експертите обясняват, че там е слабото звено в енергетиката, че оттам са големите течове на пари. Освен 
Агенцията за държавна финансова инспекция обаче не е известно друг държавен орган да прави проверки в енергийните 
дружества, собственост на държавата. 
Включително енергийният регулатор. Не се знае колко ефективно работят тези компании. Резултатите се виждат - дупка в 
Националната електрическа компания за близо 3 млрд. лева. 
Шесто - политиката на тайните в енергетиката, която нито едно правителство досега не наруши. От година и половина 
независими експерти се опитват да въведат втори контролен орган в енергетиката, който да се състои от експерти и да 
помага за нейното по-ефективно управление. 
И тази идея, като всяка друга у нас, се изроди. Прозрачният Енергиен борд се оказа непрозрачен, членовете му само 
претакат от пусто в празно, а очакваните външни експерти, които да са безпристрастният поглед към ситуацията в 
сектора, така и не се появиха. Затова не е чудно, че само месец след сформирането на борда синдикати и работодатели 
се усетиха и се канят да го напуснат. 
Седмо - политиката „в очакване на чудото". И до ден днешен цените на ток, газ, парно и топла вода се определят според 
тяхната социална поносимост, което отваря дупки в системата. 
Справка - милиардното затъване на НЕК. Все още се чака този, който ще сложи най-накрая каруцата зад коня - токът да 
струва толкова, колкото струва, а държавата да се погрижи за всички свои граждани, които не могат да си позволят тази 
цена. 
Всъщност във всички седем причини за тежкото състояние на енергетиката може да се намери един общ корен - 
политически лобизъм. Докато той движи енергетиката, системата ще продължава да дава на късо, а потребителят - да се 
чуди как да си плати. 
 
√ Чуждите инвестиции растат  
1,22 млрд. евро са преките чуждестранни инвестиции в България от началото на годината до август, показват последните 
данни на БНБ. Това е с 4% повече в сравнение със същия период на миналата година, когато у нас са били привлечени 
1,17 млрд. евро. 
Само през август чуждите инвестиции са 235,3 млн. евро, което е близо двойно повече в сравнение със същия месец на 
2013 г., когато бяха 103,1 млн. лв. 
От числата става ясно, че БНБ е ревизирала значително данните за инвестициите през юли. Преди месец беше обявено, 
че те са едва 74 млн. евро. След ревизията вложенията са нараснали до 234,9 млн. евро. 
Традиционно най-големи инвестиции в България идват от Холандия. За първите седем месеца на годината оттам са 
привлечени 402,5 млн. евро. След това се нарежда Австрия с инвестиции в размер на 242,8 млн. евро и Русия - със 152,9 
млн. евро. 
Данните показат още, че инвестициите на български фирми в чужбина са 227,8 млн. евро за първите осем месеца на 
годината. През същия период на 2013 г. Те са били 114,9 млн. евро. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Новите пенсионери се увеличиха с 25% 
При полицаите и военните ръстът за деветмесечието надхвърля 71% 
Наплив от желаещи да се пенсионират, отчита Националният осигурителен институт (НСИ). Данните за деветмесечието 
показват, че общо броят на пенсиониралите се лица е 75 400. Това е с 25% повече спрямо същия период на миналата 
година. Първият значителен ръст беше отчетен през второто тримесечие – 45%, а само за третото тримесечие 
увеличението е с 40%. 
Причината се крие в размразяването на пенсионната реформа, която беше стопирана от кабинета "Орешарски". В 
Кодекса за социално осигуряване е записано, че от 1 януари 2015 г. възрастта за работещите при трета категория труд се 
увеличава с 4 месеца. За мъжете необходимата възраст за пенсиониране става 64 години, а за жените – 61 години. 
Промени в пенсионната система се обсъждат на закрити заседания от Консултативния съвет за оптимизиране на 
осигурителната система. 
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Забелязва се и значително увеличение на новопенсионираните служители от Министерството на отбраната и МВР – с над 
71%. Това вероятно е обявеното намерение от страна на служебния кабинет да вдигне възрастта и стажа за 
пенсиониране на военните и полицаите. 
 

 
 
 
√ ЕК посрещна с одобрение радикалната съдебна реформа 
Представеният от служебния правосъден министър документ предвижда тя да продължи с международен одит и 
промени в прокуратурата 
Международна експертиза и промени в прокуратурата, ограничаване на зависимостите и разделение на Висшия съдебен 
съвет (ВСС) и повече власт за съдиите. Това са основните моменти в актуализирания вариант на Стратегията за 
продължаване на съдебната реформа, която беше представена днес от вицепремиера и правосъден министър Христо 
Иванов и неговия заместник Петко Петков. Документът, който е със седемогодишен хоризонт на действие, е достъпен на 

сайта на министерството.   
Няколко часа след представянето на документа източници на "Капитал" от Европейската комисия определиха 
актуализацията на стратегията като положителен факт: "Ние посочихме в последния си доклад, че актуализацията на 
стратегията трябва да даде насока и тласък на реформите. Областите, които са засегнати в новата стратегия, очевидно 
съвпадат с индикаторите за напредък, които са включени в Механизма за сътрудничество и проверка. Очакваме с 
нетърпение да се запознаем в детайли със стратегията и да я обсъдим с българските власти при подготовката на 
следващия мониторингов доклад." 
Идеите за съдебни реформи, които са заложени в стратегията, до голяма степен съвпадат с тези на Реформаторския блок, 
които обаче наскоро бяха категорично отхвърлени от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Сред бранителите на статуквото са 
Асоциацията на прокурорите, казионната Българска съдийска асоциация и мнозинството във ВСС, което под диктовката 
на главния прокурор Цацаров взе решение миналата седмица да извика Христо Иванов, за да може да разкаже той за 
идеите за реформа. 
"Тази стратегия е решителна, без да е радикална", каза Христо Иванов. "За да има възможност да се формират мерките 
за съдебна реформа, трябва да има стратегическа рамка и ние я разработихме, за да може следващото правителство да я 
използва", допълни още той и подчерта, че предложеният стратегически документ е експертен проект, който е отворен 
за коментари и идеи. Вицепремиерът уточни, че бъдещето на стратегията е в ръцете на следващото правителство, а 
служебният кабинет е бил задължен да я изготви, защото в началото на следващата година предстои доклад на ЕК. 
"Последната мисия на ЕК в България преди доклада ще е през ноември. София ще може да прави последни уточнения до 
средата на декември. Времето изтича", каза още министър Иванов и определи като реална опасността Румъния и 
България да бъдат разделени в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. 
Настоящата стратегия надгражда усилията на трите предходни правителства, включително и едно служебно. "В нашата 
стратегия няма новости, защото за нас е много важна приемствеността", коментира Христо Иванов. В този смисъл той 
изтъкна и необходимостта от консенсус. "Консенсусът обаче е резултат от полагането на усилия. Той (консенсусът) не ни 
заварва една сутрин, както си стоим. За него трябва да се работи. Надявам се консенсус да се постигне, че трябва да се 
направи нещо, защото може да има и консенсус, че не бива да се прави каквото и да е", коментира министър Иванов. 
Той апелира към политиците да търсят разбирателство около идеята да има реформа, а не около липсата на такава и 
нейното забавяне. От друга страна, министърът посочи, че тази стратегия "не е документ за еднократно действие".   
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Акцент в прокуратурата 
"Говорим си за оставане на прокуратурата в съдебната власт, за да бъде тя независима, но в същото време прокурорската 
независимост я нямаме", коментира Христо Иванов. Стратегията предвижда международни експерти да проведат 
задълбочен анализ на състоянието и ефективността на прокуратурата. "Прокуратурата не трябва да се вади от съдебната 
власт. Как ще се избира главният прокурор също не е важен въпрос. Той е щекотлив политически. Важно е да се направи 
така, че прокуратурата да работи, но ние не сме съвсем наясно какво точно в прокуратурата не е наред. Самите 
прокурори не участват активно в дискутирането на проблемите. Международната експертиза би ни дала необходимото 

знание", коментира още правосъдният министър.  В стратегията е записано, че е необходима "независима 
международна експертиза на състоянието и ефективността на прокуратурата на Република България, факторите за 
политическо, йерархично и друго неправомерно влияние в нея, както и формите на злоупотреба с прокурорски 

правомощия".  Освен това документът предвижда изследване на статуса на прокурорите и факторите, които ограничават 
тяхната професионална самостоятелност, ефективност, отговорност и мотивация. Целта е да се изготви нов 
организационен модел на държавното обвинение, който да включва разделянето на ВСС на две колегии, новата 
концепция за наказателна политика и стратегията за реформа на органите по разследването,съобразяване на обхвата на 
правомощията на прокуратурата по надзора за законност с конституционната защита на основните права и 
върховенството на закона, оформянето на локален (за всяко звено) и национален (прокуратурата като цяло) процес на 
планиране и отчитане, подчинен на показатели за качество и ефективност и обвързан с програмното бюджетиране, и т.н. 

Намаляване влиянието над ВСС  
Стратегията отделя специално внимание на съдебния съвет и преодоляването на институционалните причини за 
неправомерно влияние върху и чрез него. Предлага се той да бъде преструктуриран така, че решенията по кариерни и 
дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от колегия, включваща мнозинство от съдии, избрани от съдии, а за 
прокурори и следователи – от колегия на прокурорите и следователите. Друго предложение е съветът да започне да 
заседава на сесии, а в дейността си да бъде подпомаган от постоянни комисии, които да са съставени от командировани 
за целта магистрати. Предлага се пряк избор на членовете от съдийската, прокурорската и следователската квота, както и 
създаване на ефективни нормативни и организационни гаранции за прозрачността на процеса по номиниране и избор на 
парламентарната квота във ВСС и нейния обществен характер. 
Стратегията предвижда и обществена дискусия за евентуални промени в статуса на председателите на Върховния 
касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор. 
Съдийска автономия 
Стратегията застъпва идеята за отнемане правомощия от началниците и възлагането им на общите събрания на съдиите. 
Така решения, свързани с процеса на администриране на съдилищата и номинирането и/или избор на председателите, 
заместник-председателите и председателите на отделения може да става с решение на всички съдии в един съд. 
Предвижда се пряк избор от общите събрания на всяка от магистратските професии на персоналния състав на 
постоянните комисии към ВСС и комисиите за провеждане на конкурсите за преместване и повишаване. 
"Когато говорим за съдебна реформа, говорим за трансформация, която трябва да се случи на много нива. Това е 
трансформация на работата на институциите, микроклимата им и манталитета на институциите", каза министърът. "Аз не 
вярвам във възможността с краткосрочни действия да се направят трайни промени. Моето предложение е да направим 
един реалистичен план", добави той. Документът, разработен от служебния министър, предвижда постепенно 7-годишно 
реформиране на институции и процедури – разделянето на ВСС на две колегии, разхлабване на връзките между 
отделните звена в прокуратурата, електронно правосъдие. Поради предвидената дългосрочност на стратегията от 
Министерството на правосъдието очакват диалог с всички засегнати участници, включително и неправителствени 
ортанизации. По стратегията вече имало предложени концепции от девет организации, от които се откроява идеята за 
развитие на органите на следствието, отразена вече в стратегията. 

Какво включва още стратегията  
*Реформа в юридическото образование 

*Оценка на съществуващата Концепция за наказателна политика (валидна до 2014 г.) и нейното изпълнение.  

*Ефективна съдебна защита на правата на човека  
*Изработване на конституционни и законодателни промени за въвеждане на пряката конституционна жалба 
*Разработване на пакет от промени в модела на експертизите, 
*Мерки за реинтеграция на затворниците, включително с разширяване на социалната работа с всеки от тях 
*Засилване на прозрачността на съдебната власт и на диалога с гражданите 
*Превръщане на бюджетната процедура в инструмент за прозрачност и обществен контрол 
*Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели 
*Засилване на обществената отговорност на парламентарната квота във ВСС 
*Система на детското правосъдие, насочена към превенция, осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни 
мерки 
*План за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие, включително създаване на 
Национален съвет по възстановително правосъдие, обучение в НИП, пилотни проекти и предложения за законодателни 
промени. 
*Развитие на системата на правната помощ 
*Електронно правосъдие 
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√ Служебното правителство направи мащабна промяна в "Конкурентоспособност" 
Новата програма беше променена според коментарите от ЕК, а в дирекцията бяха направени промени 
Служебното правителство е вдигнало трикратно дела на финансовите инструменти в новата програма 
"Конкурентоспособност и иновации". Според публикувания на сайта eufunds.bg последен план на програмата, в нея са 
предвидени 330 млн. евро за финансов инженеринг, който е разпръснат в различните оси и включва дългови 
инструменти и фондове за дялово инвестиране. Системата е същата, както работещата в момента схема за нисколихвено 
финансиране от банките, както и фондовете за рисков капитал Eleven и LaunchHub. Сумата също е приблизително равна 
на тази от досегашния период. 
В плана на предишното правителство, заради настояването на ДПС и БСП схемите за финансов инженеринг, които са 
независими от политическия контрол над програмата и минават през Европейския инвестиционен фонд и банките, бяха 
минимизирани до около 100 млн. евро. До последно преговорите с ЕК бяха в задънена улица, заради нежеланието на 
българските власти да определят колко точно ще бъде процентът на инженеринг и къде ще бъде прилаган. 
Друга промяна е съгласието Стратегията за интелигентна специализация да бъде приложена изцяло в ос 1 на програмата. 
Стратегията се прави от Световната банка и посочва четирите икономически сектора, в които България е най-силна и 
които имат най-голяма перспектива. Те са мехатроника и чисти технологии, информатика и ИК технологии, индустрия за 
здравословен живот и био-технологии и нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Така около 300 млн. 
евро ще бъдат насочени специално в тези сектори, както настояваше ЕК. Това също беше наследен спор от кабинета 
"Орешарски", който отказа да заложи ясни приоритети в програмата, за да не изключи никой сектор от възможностите за 
финансиране. 
Изтъняване на бюрокрацията 
Това не е единствената промяна, която новото ръководство на програмата и на министерството са направили. Както 
стана ясно от предизборни изказвания на бившия министър Драгомир Стойнев, от програмата са били освободени 
няколко експерти и са били закрити няколко регионални офиси. Източници на "Капитал" разказаха, че сред освободените 
са и участници в скандалната оценителна комисия, която преди няколко месеца провали процедура за 100 млн. лв. и 
която коства главата на бившия ръководител Ели Милушева. 
Според служебния зам.-министър Ирена Младенова, която отговаря за програмата, не става дума за целенасочени 
уволнения, а за преструктуриране на цялата "Конкурентоспособност", за да стане тя по-ефективна.  "На базата на 
съмненията, които бяха останали в системата, на базата на вътрешни проверки, предприехме това преструктуриране", 
обясни тя. Освен намаляването на персонала в регионалните офиси е реорганизиран начинът, по който се движат 
документите и се правят проверки - според Младенова вече няма едно досие непрекъснато да се прехвърля от едно в 
друго звено. Другата новост е създаването на специални екипи от експерти, които да се занимават с финансовия 
инженеринг и с институциите, които се финансират по програмата. 
Въпреки всички промени в програмата обаче, повечето от които са направени в следствие на препоръки от Брюксел, 
Младенова не очаква новите схеми да тръгнат скоро. "Не виждам как програмата може да бъде договорена окончателно 
преди края на годината", признава тя. Преди това не биха били пуснати и предварително схеми за финансиране на 
бизнеса, на каквито се надяваха компаниите, които останаха излъгани с провалената схема от 100 млн. лв. "Няма как да 
бъде пусната нова схема, преди да бъдат одобрени системите за контрол и управление на програмата. В противен 
случай, всички евентуални грешки ще бъдат понесени от бюджета", категорична е Младенова. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Шефът на НОИ обеща вдигане на пенсиите догодина 
София. Ще има увеличение на пенсиите от 1-ви юли догодина. С колко зависи от ръста на средния осигурителен доход, 
съобщи пред БНТ управителят на НОИ Бисер Петков. 
Той успокои, че пенсиите няма как да бъдат намалени при никакви условия. 
Швейцарското правило е едно от най-разпространените за осъвременяване на пенсиите, така че смятам че има място и 
ще бъде запазано като механизъм за актуализиране на пенсиите у нас, каза още Петков. 
Новото правило за изчисляване на пенсията взима сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход (който за 2013 г. 
е 5 на сто) и 50% от индекса на потребителските цени (0.4%) през предходната календарна година. 
Средната пенсия у нас е 330 лева. Средното продължителност за получаване при жените е 21 години, при мъжете – със 7 
години по-ниска. 
 
Вестник Преса 
 
√ Замразяват пенсиите при дефлация 
Това ще бъде изрично записано в Кодекса за социално осигуряване (КСО), предвижда проект, подготвен от 
Консултативния съвет по пенсионната реформа 
Размерът на пенсиите няма да се намалява, а ще остане същият, ако има дефлация. Това ще бъде изрично записано в 
Кодекса за социално осигуряване (КСО), предвижда проект, подготвен от Консултативния съвет по пенсионната реформа. 
И занапред парите за старини ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли по т.нар. швейцарско правило. Това означава 
увеличение с процент, равен на сбора от 50% от ръста на инфлацията и 50% от нарастването на средния осигурителен 
доход за пред ходната година. 
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Експертите в съвета предлагат промяната, за да бъдат успокоени хората, че през 2015 г. пенсиите няма да бъдат 
намалени заради дефлацията през 2014 г. По действащия кодекс този проблем може да възникне, ако спадът на 
потребителските цени е твърде голям. 
В КСО изрично ще се запише и коя инфлация ще се ползва при изчисленията - индекс на потребителските цени или 
хармонизиран индекс. В момента това не е уточнено в закона. 
Консултативният съвет предлага и друга нова законова разпоредба - размерът на минималния осигурителен доход за 
земеделските производители да бъде равен на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Това 
означава увеличение от 240 на 420 лв. на месец. Сметките сочат, че това ще повиши със 75% постъпленията от вноски на 
земеделските стопани. За 2015 г. това са 8,440 млн. лв. повече осигурителни приходи. По данни на синдикатите сега едва 
11,1%, или около 60 000 души, от заетите в сектора се осигуряват. 
 
Вестник Сега 
 
√ Страните от ЕС субсидирали енергетиката със 122 млрд. евро 
В България държавната подкрепа за сектора е 410 млн. евро 
Българската държава е подкрепила енергийния си сектор с 410 млн. евро през 2012 г., става ясно от нов доклад на ЕК за 
помощите в тази сфера. Анализът показва, че общо страните от ЕС са субсидирали енергийния микс със 122 млрд. евро, 
като една трета от сумата е насочена към фирмите - производители на ток и топлина от слънце, вятър, биомаса и др. 
възобновяеми източници. Под държавна помощ авторите на доклада разбират всякакви форми на намеса и подкрепа - 
преки субсидии, преференциални тарифи, отстъпки в данъци, акцизи, такси, отпускане на безвъзмездни траншове, 
облекчени кредити, гаранции по заеми, насърчения за енергийна ефективност и др. 
"Това е първата снимка, която се прави на държавните помощи, отпускани за енергийния сектор", обясни Марлене 
Холцнер, говорителка на ресорния еврокомисар Гюнтер Йотингер. Събирането и анализирането на данните е отнело 
доста време и затова докладът се базира на резултати от 2012 г.  
България е далече от субсидиите, които са получили дружествата във Великобритания - над 13 млрд. евро. Рекордът е на 
Германия, която под различни форми е подкрепила енергетиката си с 25 млрд. евро. Близо до нас се нарежда 
Финландия със своите субсидии в размер на 300 млн. евро.  
Докладът на ЕК показва, че към 2012 г. в България делът на производителите на "зелен" е скромен, а подкрепата за тях - 
също. Най-щедри към зелените централи са били испанците и германците, които и досега страдат от безконтролното 
включване в мрежата на нови и нови ВЕИ производители. Поради тази причина енергийният пазар в Германия е в 
бедствено положение, коментира преди дни и британският "Файненшъл Таймс". 
Ден по-рано Брюксел разпространи друг доклад, според който България драматично изостава с либерализацията на 
пазара на ток и че трябва бързо да осигури възможност на малките фирми и домакинствата да имат избор за покупката 
на необходимите им количества електроенергия. А в анализ от миналата седмица Брюксел препоръчва на страната ни да 
вдига цените, защото растящите дългове и загуби в енергетиката придобиват застрашителни размери.  
Междувременно увеличението на тарифите за бита с 10% от 1 октомври предизвика лавина от предупреждения за 
предстоящи поскъпвания на много стоки и услуги и на първо място на храните. Вероятно по тази причина за първи път от 
много време България ще отчете месечна инфлация. 
 
√ Ново изявление на БНБ и щурм на вложители нагнетиха напрежението около КТБ 
Напрежението около КТБ се сгъстява. Все повече политици и експерти твърдят, че трябва да се смени ръководството на 
БНБ и да се викат на помощ чуждестранни консултанти за намиране на решение, недоволни вложители вчера се опитаха 
да нахлуят в централата на КТБ на пл. "Гарибалди", отстранените директори алармираха, че БНБ съсипва затворената 
банка и се готви да й вземе лиценза, а БНБ пусна поредното си писмено изявление, в което се опитва да се измъкне от 
отговорност. 
В съобщението на сайта си централната банка обяснява, че не може да прави план за преструктуриране на КТБ, защото в 
сегашния закон нямало такива разпоредби. Твърдението обаче е скандално, защото от него излиза, че БНБ може само да 
отнема лицензи и да ликвидира банки, но не и да ги оздравява.  
"Ако се наложи преструктуриране на банката, то може да бъде извършено само след приемането на съответни 
законодателни промени. Възможните начини за преструктуриране на КТБ, а и на други банки, които биха попаднали в 
такава ситуация, са определени в директива на ЕС и трябва да бъдат разписани в българското законодателство до края на 
годината", се казва в изявлението. От него не става ясно защо централната банка не е алармирала навреме за тежките 
пропуски в нашето законодателство.  
В изявлението БНБ назидава, че ако има план за оздравяване на КТБ и той изисква държавна помощ, водещата роля 
трябва да е на финансовия министър. А ако МФ има нужда от консултант, може да си наеме такъв, съветват от 
централната банка, като щедро обещават да продължат да подпомагат министерството с експертния си потенциал. 
Според БНБ и в момента в КТБ работят реномирани международни одиторски компании като "Делойт" и "Ърнст и Янг", 
така че не било нужно да се канят други. Въпросните компании обаче само проверяват активите и пасивите на КТБ и 
нямат за задача да дават съвети за оздравяването й.  
Точно задачите, спуснати от БНБ на одиторите, силно притесняват шефовете на КТБ. Отстранените директори твърдят, че 
в доклада ще бъде описано не състоянието на банката към момента на затварянето й, а в по-късен етап, когато нещата са 
се влошили заради спирането на работата и специалния надзор.  
ЩУРМ  
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Междувременно вчера група гневни вложители в КТБ направиха опит да нахлуят в централата на затворената банка и да 
се срещнат с квесторите й. Предишните им митинги се провеждаха пред БНБ. Кой знае защо начело на протеста пред КТБ 
вчера застана лидер на минипартия, която не успя да събере достатъчно подписи за участие в изборите на 5 октомври. 
Ядосани клиенти на КТБ твърдяха, че квесторите не им дават достъп до трезора и че не получават справки за авоарите си 
в банката, въпреки че имат право. 
 
Вестник Монитор 
 
√ €1,2 млрд. чужди капитали влезли в страната за осем месеца 
Холандия първа по инвестиции у нас 
Наши фирми вложили зад граница 228 млн. евро 
Холандия е първа по чужди инвестиции у нас. За първите осем месеца на годината холандски фирми са вложили в 
страната ни 402,5 млн. евро. Следват ги компаниите от Австрия и Русия с инвестиции в размер съответно на 242,8 млн. 
евро и 152,9 млн. евро., става ясно от последните данни на БНБ. 
През август преките чуждестранни инвестиции у нас (ПЧИ) възлизат на 235,3 млн. евро. Това е два пъти повече спрямо 
размера на капиталите, прекосили границата на страната ни през същия месец година по-рано, съобщи investor.bg. 
Тогава те са били 103,1 млн. евро. Освен това Българска народна банка (БНБ) ревизира близо четири пъти сумата на 
преките инвестиции, отчетени през юли – от първоначалните 74 млн. евро до 234,9 млн. евро. 
Така от началото на годината до края на август ПЧИ са за 1,221 млрд. евро, с което 
прогнозата на Българската агенция за инвестиции се сбъдва 
четири месеца преди края на 2014 г. През юли директорът на БАИ Светослав Младенов прогнозира чужди инвестиции в 
размер на 1,2 млрд. евро. 
Сумата на чуждите инвестиции за 8-месечието е по-голяма с 47,5 млн. евро от преките инвестиции за първите осем 
месеца на миналата година. Тогава те са били за 1,174 млрд. евро. 
В същото време преките инвестиции на наши фирми в чужбина нарастват с 16.3 млн. евро при увеличение от 13.6 млн. 
евро за август 2013 г. За януари – август 2014 г. те са 227,8 млн. евро при 114.9 млн. евро за същия период на 2013 г. 
През август 
текущата и капиталова сметка са положителни 
и възлиза на 476,4 млн. евро при излишък от 931,3 млн. евро за август 2013 г. За първите осем месеца на 2014 г. размерът 
на тази позиция на платежния баланс е 1,287 млрд. евро при излишък от 1,51 млрд. евро, отчетен за същия период 
година по-рано. От БНБ очакват формиране на по-ниско спрямо миналата година положително салдо по текущата и 
капиталовата сметка през третото и четвъртото тримесечие заради динамиката при вноса и износа. 
Данните за външната търговия вече бяха обявени от Националния статистически институт миналата седмица. През август 
износът на България намалява с 3% на годишна база, прекъсвайки серията от три поредни повишения. От своя страна 
вносът скача с 11%, с което дефицитът по търговското салдо през месеца е в размер на 157,7 млн. евро при излишък от 
108 млн. евро година по-рано. 
 
√ Облекчават достъпа на малките ферми до пазарите 
Малките ферми ще се ползват с облекчен достъп до пазарите и тържищата. Това стана ясно след проведена вчера в 
земеделското министерство кръгла маса за развитие на малкото фермерство в България. На нея от Министерството на 
земеделието и храните се ангажираха в максимално кратки срокове – до два месеца, да изготвят промените в 
нормативната база. 
Министърът на земеделието и храните Васил Грудев заяви, че е необходимо малките производители да излязат на 
светло, а потребителите да бъдат сигурни, че консумират здравословна храна. Ивана Мурджева, представител на 
Националното сдружение на малките семейни ферми, постави въпроса да се снижи входният праг за регистрация, както 
и да се осигурят адекватни условия за кандидатстването по Програма за развитие на селските райони и това да се запише 
в Наредба 26 за директните продажби. Тя изрази недоволство от факта, че в националното ни законодателство липсва  
дефиниция какво е “малък” фермер. 
 
Вестник Класа 
 
√ Електронна услуга на НАП пести годишно близо 7,3 млн. лв. на граждани и фирми 
До един милион документа по-малко годишно може да издава НАП заради електронна услуга, която подава онлайн 
информация до държавните органи за това дали техните контрагенти имат задължения към бюджета или не. Това може 
да спести по 7,3 млн. лв. годишно на клиентите на Агенцията, като едновременно с това бъдат спасени 90 дървета, 
съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП). 
Годишно НАП издава над един милион удостоверения за наличие или липса на задължения, които в по-голямата си част 
служат за информация пред други държавни органи (например изискване за сключване на договор при участие в 
процедури по Закона за обществените поръчки). Издаването на удостоверението на хартия е свързано с минимум едно 
посещение до офис на агенцията, а когато данъкоплатецът няма електронен подпис, за да го заяви по интернет – и с две. 
Новата електронната услуга, която вече функционира, дава възможност на държавните институции директно, по 
електронен път, да получат информация от НАП за това дали фирма или гражданин има или няма задължения към 
бюджета. Така тази информация може да не се изисква от клиента на хартия. За да стане възможно това при всички 
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държавни, общински или банкови институции, са необходими законодателни промени, така че електронно получената 
информация да е равносилна на тази, отпечатана на хартиен носител. 
 
√ Средният осигурителен доход за август намаля до 671,5 лева 
Средният осигурителен доход за страната за август е 671,51 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт 
(НОИ). Спрямо предходния месец показателят има понижение, тъй като през юли средният осигурителен доход за 
страната беше 676,38 лв. Равнището на показателя през август се връща на нивото си от месец юни, когато беше 671,28 
лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за година назад, т.е. за периода от 1 септември 2013 година до 31 
август 2014 година е 670,58 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период 
служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през септември 2014 г., съгласно Кодекса за социално 
осигуряване. 
 
investor.bg  
 
√ Над 3 хил. младежи искат да работят в държавната администрация 
До 17 октомври Агенцията по заетостта ще публикува списък на одобрените за интервю при работодателите 
Общо 3 093 младежи са подали документи за кандидатстване за обявените 1 492 работни места в публичната 
администрацията по националната програма „Старт на кариерата”, съобщават от Агенция по заетостта (АЗ). 
В срок до 17 октомври Агенцията ще публикува на официалната си интернет страница, както и на информационните 
табла в бюрата по труда, списък на младежите, които ще се явят на интервю при работодателите по програмата. 
Подалите документи за участие следва да се информират за графика на интервютата до 28 октомври. 
Работодателите ще проведат интервюта с кандидатствалите младежи в периода от 29 октомври до 11 ноември. 
Работодателят класира кандидатите за всяко работно място, уточняват от държавната агенция. 
До 1 декември тази година окончателният списък на одобрените младежи ще бъде публикуван на сайта на Агенцията по 
заетостта и на информационните табла в бюрата по труда. 
Програмата „Старт на кариерата” осигурява работа в централни ведомства, областни или общински администрации на 
младежи с висше образование, но без трудов стаж по специалността. 
На висшистите до 29-годишна възраст се дава възможност да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност в 
рамките на 9 месеца. Програмата осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и изплащане на 
социални и здравни осигуровки, допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, годишен платен отпуск и отпуск 
поради заболяване за сметка на работодателя. 
 
 


