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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Позиции: БГ в Европа 
Интернет домейнът БГ на кирилица получи одобрение от международната организация за имената в глобалната мрежа. 
Тя прецени, че понеже домейнът БГ не прилича на вече съществуващи, няма проблем да бъде вписан. Страната ни 
подаде заявка за регистрация преди пет години. За да може националният адрес да се използва, трябва да има и списък 
на имената в БГ. Уточнява се кой точно ще прави регистрацията на адресите и каква ще е методиката. 
„Използването на родната азбука в интернет е сериозна стъпка за запазване на българския език и за утвърждаване на 
нашата културна идентичност“, коментира транспортният министър в служебното правителство Николина Ангелкова. 
Според нея 400 милиона потребители по света използват кирилица. Националният адрес на кирилица в интернет 
пространството е възможност повече хора да ползват световната мрежа както за общуване, така и за работа. 
Как стои българският продукт в Европа? Умеем ли да се налагаме на пазара и да се рекламираме добре? Публикуваме 
позиции по темата. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Нужна ни е ефективна реклама на пазарни цени 
Като нация бих казал, че не умеем много добре да се представяме в Европа. Но като отделни компании може би го 
правим. Особено някои умеят това добре. В тази посока е необходимо да отделим ресурс, за да се рекламираме 
професионално. Трябва да загърбим скъпо струващите и бездарно направените реклами. Нужна ни е ефективна реклама 
на пазарни цени. 
Тук трябва обаче да обърнем внимание и на въпроса за образователната ни система и какво предлага тя. Защото 
неведнъж сме изтъквали, че тя не отговаря адекватно на потребностите на пазара на труда. Бяха направени стъпки да се 
подобрят нещата в тази посока, но са нужни още усилия. Въпреки че у нас има 12% безработни, в същото време отчитаме 
недостиг на квалифицирани работници. Понякога дори нашата администрация способства за изтичането на такива кадри 
в чужбина като промотира различни дестинации. Има недостиг на кандидати за инженерни специалности, очевидно тук 
нещата трябва да се решават с помощта на стипендии и въвеждането на защитени професии. Нужно е да се инвестира в 
определени специалности. Например в Софийския университет има само няколко човека, които учат физика. А знаете, че 
дори в училищата са необходими преподаватели по тази специалност. Каква индустрия ще правим без математическите 
науки? 
Имаме много талантливи деца, затова не бих казал, че в това отношение стоим по-зле от други европейски страни. 
Непрекъснато печелим олимпиади по физика и математика. В същото време много българчета са сред най-добрите 
студенти в чужди университети. Но това е благодарение на техния ентусиазъм, на преподаватели от БАН, които подготвят 
такива деца. 
Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: Да наблегнем на имидж стратегията 
Трябва да имаме единна имидж стратегия, която да изгради образа на страната ни в Европа и на нейните продукти. Ние 
представяме родните стоки по възможно най-разточителния и най-скъпоструващия начин. Ако имахме стратегия, тогава 
щеше да има едно единство в пътуванията като цяло. Дори ако щете, на официалните лица, на събитията, свързани с 
машиностроенето, селското стопанство, образованието, медицината. Например туризмът не е представен на 
изложението за селско стопанство, нито пък на културни събития. В същото време българското машиностроене не се 
представи като инвестиционна възможност по време на туристически изложения. Тоест нямаме този крос-маркетинг, 
който да дава възможност на продукти от различни отрасли да се представят и в други сфери, така че да стигат до по-
широк кръг потребители. Цялото това представяне трябва да бъде позиционирано така, че да следва главната цел  да се 
увеличат инвестициите. Затова е необходимо да се създаде образ на България в другите страни и чрез рекламна 
политика да бъдат позиционирани компании за създаване на имидж. Имаме много примери за това как се действа на 
пазарите във Франция и Германия. Така се създава положителен образ на дадена страна непрекъснато. 
 
√ Отлагат заседанието на Енергийния борд 
Заседанието на Енергийния борд, което трябваше да се проведе днес, се отлага, съобщиха вчера от Министерския съвет. 
На него беше планирано да се обсъдят промени в Закона за енергетиката.  Както и обхватът на помощта за 
стабилизиране на електроенергийния ни сектор, която да ни бъде предоставена от Световната банка и Европейската 
банка за възстановяване и развитие. 
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Отлагането е заради неприключила подготовка на промените в енергийния закон, поясниха от МС. Новото заседание на 
Енергийния борд е насрочено за 23 октомври, като часът ще се доуточнява. 
Според източници от енергийния бранш и синдикати, и работодатели не харесват формата на Енергийния борд и готвят 
становище по въпроса. 
 
Вестник Сега  
 
√ Фалшиви данни разклатиха енергийния борд 
Третото заседание на енергийния борд, насрочено за днес, се провали заради спорни точки от дневния ред. Нов опит ще 
има идната седмица. На днешното си заседание бордът трябваше да обсъди резултатите от работата на групата по 
електроенергетика и да разгледа промените, свързани с работата в енергийния регулатор. По информация на в. "Сега" 
работната група се е събрала във вторник, за да обсъди анализ, свързан с НЕК, но дискусията се провалила, защото 
данните били смущаващо непълни и неточни. Икономическото министерство обещало да поиска отлагане на сбирката на 
борда до изчистване на "неточностите". Според пресслужбата на Министерския съвет обаче причината за отлагането е 
друга - не били готови предложенията за промени в Закона за енергетиката, които предвиждат занапред членовете на 
ДКЕВР да се избират не от правителството, а от Народното събрание, така че да са по-независими. 
Търканията в енергийния борд започнаха още от създаването му. Сериозни искри пламнаха покрай идеята бордът да се 
захване с анализ на цените на тока с фокус върху разходите на производителите. Протокол от заседание разкри, че 
шефката на ДКЕВР Светла Тодорова, експертите Иванка Диловска и Красен Станчев и др. са възразили, че с такива 
анализи се занимава енергийната комисия, а задачите на борда са по-други. 
 
starazagora.utre.bg  
 
√ Работодатели могат да заявяват обучения на персонал в зависимост от потребностите си 
До 24 10.2014г. се заявяват потребности от наемане на персонал след приключило професионално обучение 
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 з апродавач-консултант, работник в хранително-вкусовата промишленост и 
шивач. 
Работодатели с интерес към наемане на субсидирани и несубсидирани работни места на лица, обучени по тези 
специалности, следва да се обърнат към Дирекция «Бюро по труда» - Стара Загора, за да потвърдят намерението си с 
попълване на предварителна декларация. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа  
 
√ Плащат депозити 7 дни след като банка спре да работи 
Гражданите да имат достъп до влоговете до 100 хил. евро 7 дни след като банка спре да работи. Това предвиждат 
промени в Закона за гарантиране на влоговете, който е подготвен от финансовото министерство. Проектозаконът, с който 
българското законодателство се синхронизира с европейското, до 30 октомври ще бъде изпратен за съгласуване в 
Брюксел. В началото на ноември се очаква той да бъде внесен в МС, а след това в парламента за приоритетно 
разглеждане. 
Това съобщи след заседанието на кабинета финансовият министър Румен Порожанов. Правителството е одобрило 
позиция на България по наказателната процедура, която Брюксел започна срещу страната ни поради забавения достъп на 
вложителите до техните пари. 
Българският закон предвижда изплащането на гарантирани депозити да започва 20 дни след като бъде отнет лицензът 
на банка, а Еврокомисията иска това да става в по-кратки срокове, след като банката спре да работи, обясни министърът.  
Порожанов направи уточнение, че плащането на гарантираните депозити в КТБ ще започне през ноември и ще 
изпревари промяната в закона. 
Министърът се аргументира с това, че на 20 октомври се очаква да излезе оценката, която БНБ и одиторите готвят за 
финансовото състояние на КТБ. Порожанов добави, че в зависимост от оценката трябва да се предприемат действията по 
сегашния закон. При евентуална дълбока отрицателна капитализация било ясно какво ще се случи, но при другите 
хипотези с опция за преструктуриране на КТБ нямало единомислие. 
Министърът уточни, че с БНБ са водили неползотворен дебат за това кой трябва да изготви план за преструктуриране, 
кой да го разгледа, ако той се внесе от акционери, инвеститори или консултанти, наети от акционери, както и  
дали трябва да се наеме независим финансов консултант  за оценка на план за преструктуриране. 
Порожанов припомни, че виенският фонд ЕПИК, който заяви инвестиционни намерения към банката преди месец, не е 
предприел действия. "Какво се е случило в тези 4 седмици, трябва да каже БНБ", пренасочи отговора министърът. 
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Той отхвърли като спекулации твърдения на вложители, според които им било предлагано, вместо да им се изплатят 
депозитите, да получат облигации. Според Порожанов единственият вариант, който се обсъждал, бил фондът за 
гарантиране на влогове да пусне облигации, за да събере 1,6 млрд. лв., колкото не му достигали да плати гарантираните 
депозити. 
Вчера вложители в КТБ се срещнаха с представители на ЕПИК. Според източници на "24 часа" на срещата станало ясно, че 
фондът няма достъп до информация за КТБ, тъй като не е сключил договор с БНБ, както бе поискал. 
Позиция на БНБ нямаше. Информирани прогнозираха, че до договор с ЕПИК едва ли ще се стигне, а решение за КТБ щяло 
да се чака от новия парламент 
 
√ Емил Хърсев: EPIC обмисля да рекапитализира КТБ 
"Австрийският фонд EPIC вярва, че Корпоративна търговска банка (КТБ) е достатъчно здрава, за да бъде оздравена", 
съобщи финансистът Емил Хърсев, който присъства на среща между инвеститорите и вложителите в КТБ, предаде БНР. 
На въпрос на националното радио дали инвеститорите са представили някакъв план за преструктуриране при конкретна 
сума, която може да бъде налята в банката, Хърсев отговори, че такъв план не е представен и преди да бъдат видени 
окончателните разчети за състоянието на банката, няма как такъв да бъде изготвен. 
От своя страна вложителите изразиха притеснение, че БНБ не допуска инвеститорите до банката, за да могат да изготвят 
този план. Въпреки че са водени разговори с финансовото министерство, все още ясен ангажимент от страна на 
държавата не е поет според Божидар Томалевски от представителите на вложителите: 
Преди приемането на бюджета банката се отваря, защото това е реалният ангажимент, че ангажиментът на държавата 
ще бъде заложен в бюджета за следващата година. 
Финансистът беше категоричен, че преструктурирането на КТБ все още е възможно, но колкото повече се бави 
процедурата, толкова по-трудно ще бъде осъществено. 
Намеренията на инвеститорите Хърсев коментира по следния начин: "Казаха, че имат идея да рекапитализират банката, 
говорят с Министерство на финансите, с БНБ. Една сериозна институция, която продължава, след всичките неразбории в 
България, да се занимава с този казус. Един светъл лъч надежда, да!". 
Хърсев смята, че инвеститорите са сериозни в намеренията си да спасят със собствени средства проблематичната банка. 
Конкретен план за преструктурирането и рекапитализацията на КТБ все още не е представен от страна на акционерите. 
 
√ Министър Порожанов: Не е обмисляно изплащане с облигации на гарантирани депозити в КТБ 
Законът за гарантиране на влоговете ще бъде синхронизиран, така че при установяване на неплатежоспособност на КТБ 
да има достъп до депозитите. Това коментира финансовият министър Румен Порожанов след заседание на 
Министерския съвет, цитиран от Дарик. 
По думите му така ще бъде избегнат вариантът за ненавременно плащане, предвиждащ самият режим по особен надзор. 
Румен Порожанов беше категоричен, че финансовото министерство не е обмисляло изплащане с облигации на 
гарантирани депозити в КТБ: „Бих искал категорично да заявя по повод появилите се вчера и днес в медиите твърдения, 
че някой изготвял законопроект за изплащане с облигации на гарантирани депозити. Подобно нещо в Министерство на 
финансите не е мислено, не е писано или каквото и да е като някакъв вариант. Предполагам, че друго министерство не 
би се занимавало с подобно нещо. Нито е вакрвано в Министерски съвет, нито е дебатирано. Ако е дебатирана темата за 
облигации, тя е дебатирана дотолкова, доколкото в гаранционния фонд има недостиг от 1.5-1.6 млрд. лева за 
изплащането на гарантираните депозити." 
Порожанов обясни още, че има два варианта за покриване на недостига в Гаранционния фонд - или чрез тяхна 
облигационна емисия, която да осигури ликвидност на фонда, гарантирана от държавата, или чрез ликвидна подкрепа от 
държавата. И в двата случая обаче трябва да има законодателна санкция. 
 
Вестник Труд 
 
√ 426 шамара от Брюксел за земеделието 
Усвояването на 2,338 млрд. евро ще започне поне с година по-късно 
Брюксел направи на пух и прах проекта на България за новата Програма за развитие на селските райони в периода 2014-
2020 г. и го върна за тотално преработване. Европейската комисия е изпратила 426 критични бележки на 112 страници до 
агроведомството през миналата седмица. 
Резултатът - достъпът на българските фермери до 2,338 млрд. евро се блокира в зародиш, стартът на програмата се 
отлага за след Нова година, а 2014 г. ще е нулева за българските фермери. 
От критичния доклад, с който „Труд“ разполага, става ясно, че ЕК пита защо програмата за агробизнеса противоречи на 
целите, заложени в Споразумението за партньорство на България с ЕС до 2020 г. Това е основният документ за 
използването на евросредствата през този програмен период, в който страната ни посочва целите, които ще постигаме с 
парите. 
Брюксел посочва, че има разминаване между очертаната в споразумението стратегия за публична инфраструктура в 
селските райони и тази в програмата. Освен това агроведомството е изпратило новата програмата без екооценка и без  
анализ за плюсовете и минусите от предходната европрограма за селата. 
Редица от предложените нови мерки, по които ще се реализират проекти, са без анализ за необходимостта им, пише 
още в бележките. Посочва се, че в програмата „трябва допълнително да се подредят приоритетно интервенциите, 
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свързани със заетостта в селските райони, а българските органи трябва да предприемат своевременни и достатъчно 
всеобхватни мерки, за да отстранят наблюдаваните в миналото недостатъци, свързани с обществените поръчки“. 
Програмата бе изпратена в Брюксел в последния възможен срок, на 2 юли т.г., от бившия аграрен министър Димитър 
Греков. „Ако ме питате като експерт, бих казал, че е по-добре да започнем да пишем нова програма, но като министър на 
земеделието няма как да ви го кажа, защото не може да лишим бизнеса с още една нулева година откъм евросредства“, 
коментира служебният аграрен министър Васил Грудев пред „Труд“. 
Земеделското министерство си е поставило за цел да изпрати преработен вариант до 27 ноември т.г. По върнатия проект 
Брюксел умува 3 месеца, така че оптимистичната прогноза е стартът на програмата да се забави поне до средата на 
януари догодина. 
Губим до 98 млн. евро 
Земеделският министър Васил Грудев призна вчера, че страната ни ще загуби между 70 и 98 млн. евро в края на тази 
година. По програмата за рибарство пък щели да бъдат загубени 3,5 млн. лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Христосков предлага преходен период за пенсиониране в сектор "Сигурност" 
Постепенно увеличаване на възрастта трябва да обхване и служителите на МВР, отбраната и съдебното 
министерство  
Постепенно увеличаване на възрастта за пенсиониране, което да обхване и служителите на "специалните" ведомства - 
министерствата на отбраната (МО), на вътрешните работи (МВР) и на правосъдието (МП). Това са част от предложенията 
на Консултативния съвет за оптимизация на осигурителната система (КСООС) към министъра на труда и социалната 
политика. Съветът няма право да извършва реформи, а единствено може да разработи предложения за такива, които 
служебното правителство ще остави на следващия редовно избран кабинет. Той евентуално ще реши дали да внесе 
някои от тях за обсъждане и гласуване в парламента. 
Потушаване на напрежението 
Това са първите официално представени позиции на консултативния съвет, който заседава "на тъмно" от началото на 
август. Сегашното становище се появява, след като синдикатите на полицаите, служителите в затворите и военните 
насрочиха протест за 18 октомври. Те се противопоставят на препоръката на Съвета на ЕС от 9 юли 2013 г., в която е 
записано, че възможностите за ранно пенсиониране трябва да се премахнат постепенно. 
В опит да потушат напрежението от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) уточняват, че на съвета не са 
обсъждали конкретни възрасти за отделните длъжности в МО, МВР и МП. Експертите са единодушни, че този въпрос 
тепърва трябва да бъде поставен на по-широка дискусия, в това число с ръководствата на специалните ведомства и 
синдикалните организации в тях, където има такива, пише в становището. Също така се подчертава, че Консултативният 
съвет "никога и по никакъв повод не е обсъждал намаляване на броя на брутните работни заплати, получавани при 
пенсиониране на кадровите военнослужещи и работещите в МВР и МП". Към момента те са до 20 в зависимост от 
прослужените години в съответната система. 
За да се избегне масовото напускане с цел пенсиониране, което би затруднило работата на МО, МВР и МП, 
консултативният съвет предлага въвеждането на преходен период от три до пет години, в който оставащите на работа в 
системата ще имат право да се пенсионират при досегашните условия - 27 години осигурителен стаж, от които 18 години 
в съответната система. Също така има предложение да се въведе минимална възраст за пенсиониране в специалните 
ведомства, която ще предпазва служителите на МО, МВР и МП от произволни уволнения. За заетите в специалните 
ведомства със сигурност е по-добре да работят в държавна система, отколкото в частни охранителни фирми или пък да 
останат без работа, се казва в становището на МТСП. 
"Специалните" министерствата 
Консултативният съвет смята, че режимът за пенсиониране в МО, МВР и МП е твърде либерален. Данните на 
Националния осигурителен институт (НОИ) показват, че средната възраст на пенсиониралите се от специалните 
ведомства през 2013 г. отново се повишила до 50.5 години. През 2011 г. тя е била 49.4 години. Повечето от тези хора са 
продължили да работят, след като са се пенсионирали. Според НОИ от пенсиониралите се на 50-годишна възраст 
служители в специални ведомства през 2010 г. в реалната икономика са продължили да работят и да се осигуряват 66% 
от тях. През 2011 и през 2012 г. делът на новите пенсионери от МО, МВР и МП, които са взимали едновременно пенсия и 
заплата, е 61%. 
Статистиката на НОИ показва, че бившите служители в МО, МВР и МП получават пенсия в продължение на средно 25.9 
години (за 2013 г.), като от 2010 г. насам тази продължителност непрекъснато се увеличава.  
 
√ България внася в ЕК проект на програмата за рибарство  
Проектът на най-изоставащата в подготовката си програма за морско дело и рибарство бе одобрен от Министерския 
съвет в сряда и ще бъде внесен за разглеждане в ЕК. Програмата, която е с бюджет от над 113 млн. евро до 2020 г., ще 
има общо 23 схеми за финансиране. 
Най-много средства - за аквакултури 
Според изготвената програма най-много средства в новия програмен период трябва да бъдат отделени за инвестиции в 
аквакултурни стопанства. За модернизирането им, разнообразяването на продукцията и техническите и научни иновации 
ще бъдат отделени над 36.2 млн. евро. Други 12.7 млн. евро пък трябва да отидат за преработвателни инвестиции. 
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В програмата е заложено, че 25.5 млн. евро ще бъдат отделени за рибарска инфраструктура и развитие на алтернативни 
дейности извън търговския риболов, както и повишаване на качеството на продуктите. В програмата е заделен сериозен 
ресурс и за местни инициативни групи на рибари, които ще могат да усвояват близо 18 млн. евро до 2020 г. за 
териториално сближаване и местни политики. 
Най-закъсняващата програма  
Изпращането на първият проект на програмата за рибарство чак през октомври я прави на практика най-изоставаща от 
всички български програма. Така беше и през предходния програмен период, когато заради административна мудност 
приемът на проекти от рибарския бранш започна с три години закъснение. Логично това доведе и до първи загуби на 
европари заради слабо усвояване. 
Очакванията са и че през настоящата година няма да бъде усвоен напълно заложеният бюджет на програмата, като по 
оценки на служебното правителство неусвоените средства ще достигнат около 3.5 млн. лв. 
Сериозни критики към проектопрограмата за селските райони 
Брюксел е отправил сериозни критики към изпратения от България проект на програмата за развитие на селските райони 
до 2020 г., съобщи земеделският министър Васил Грудев, цитиран от агенция "Фокус". По представения план са били 
получени над 400 коментара от Брюксел, част от които много съществени. "Това са много сериозни критики. Ако трябва 
да обобщя всичко, това е липсата на ясна цел и стратегия в това какво искаме да постигнем с нея", казва министърът. 
Според него принципно би било по-добре да започне да се пише нова програма, но това би означавало бизнесът да има 
още една нулева година за европейските фондове.  Подготовката на програмата изостана значително като първият й 
проект бе внесен едва през лятото от кабинета "Орешарски". До 2020 г. България ще разполага с 2.8 млрд. евро по 
програмата. 
 
√ Порожанов: Депозитите в КТБ може да се изплащат още през ноември 
Финансовият министър отново показа разминаване по темата с БНБ и прехвърли към нея за евентуален спасителен 
план 
Разминаването в позициите и прехвърлянето на отговорност продължават да съпътстват диалога между финансовото 
министерство и БНБ - основните институции, от които зависи разплитането на казуса със затворената през юни 
Корпоративна търговска банка (КТБ). Според министъра на финансите Румен Порожанов централната банка трябва да 
отговаря за липсата на яснота кога вложителите в Корпоративна търговска банка (КТБ) ще могат да си получат 
гарантираните средства и какво се случва с депозитите в банката, в случай че не й бъде отнет лицензът, а се премине към 
преструктурирането й. 
В изявление след заседание на Министерския съвет в сряда Порожанов посочи и ключови въпроси, по които централната 
банка и Министерството на финансите не са се разбрали. От думите му стана ясно, че заради позицията на БНБ не е 
даден частичен достъп до депозитите в КТБ преди месец-два, когато се водеше кореспонденцията с Европейската 
комисия (ЕК) и е започната наказателната процедура. 
Другата тема, по която няма разбирателство между двете институции, е за евентуален план за преструктуриране на КТБ – 
как и кой го изготвя. По този въпрос дебатът с БНБ е бил "неползотворен", каза Порожанов. Той заяви още, че в никакъв 
случай няма да се съгласи, че МФ е органът, който преструктурира банки, както БНБ написа в свое становище на 13 
октомври. 
Подготвят се и законови изменения, които ще променят режима на специален надзор, който в момента е шест месеца, 
така че "той да не продължава в такива безкрайни граници". Порожанов посочи, че не вижда потенциал за удължаване 
на надзора в КТБ и дъщерната й ТБ "Виктория" с още един месец след 20 ноември, тъй като оценката вече ще е излязла. 
Очаква се на 20 октомври да бъдат обявени резултатите от втория одит в КТБ. 
По думите му банка, влязла в подобен режим, освен да се декапитализира, тъй като не работи, и да губи клиенти, няма 
какво друго да й се случи. "Тя не може да се оздравява в продължителен режим на оценка", посочи той. 
Да удовлетворим Брюксел 
На заседанието на Министерския съвет в сряда е разгледан документът, който България изпрати вчера до ЕК във връзка с 
наказателната процедура, която комисията започна срещу страната на 26 септември. В тази връзка са подготвени 
промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките, които са максимално близки до изискванията на Директива 
94/17/ЕО за схемите за гарантиране на депозитите (виж карето), заяви Порожанов. Той обаче не даде конкретните 
промени, които се залагат в закона – кога и как ще се плащат влогове. "Конкретните текстове по промяната в никакъв 
случай няма да залагат процедура за изплащане след отнемането на лиценз на банката", каза той. 
По думите му текстовете ще бъдат съгласувани с ЕК, като до 30 октомври ще й бъдат изпратени. В началото на ноември 
ще бъдат внесени в Министерския съвет и новия парламент за приемане с молба за приоритетно разглеждане. Целта на 
промените е, отстранявайки с тях противоречието между българското и европейското законодателство в областта, да се 
прекрати наказателната процедура с мотива, че са предприети действия. 
Срокът за отговор на българските институции по двата основни проблема беше до 15 октомври. Проблемите са законово 
несъответствие по отношение на изплащането на гарантирани влогове и неосигурен достъп на вложителите до 
средствата им в КТБ и "Виктория" в продължение на три месеца към онзи момент. Двете банки са под специален надзор 
съответно от 20 и 22 юни. 
Да удовлетворим вложителите 
От думите на Порожанов стана ясно, че на практика изплащането на гарантираните влогове може и да се случи по сега 
действащото законодателство, предвид обявения от БНБ график за действие по КТБ, тъй като този график на практика 
може да изпревари законовите промени. Ако се премине към несъстоятелност на банката след обявяване на резултатите 
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от втория одит, изплащането ще започне до 20 дни от отнемане на лиценза на банката от Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките. 
В случай че се премине към преструктуриране на КТБ, Порожанов посочи, че БНБ е тази, която трябва да каже какво се 
случва с депозитите в банката. Независимо кой от двата варианта ще се приложи, решението трябва да се вземе от БНБ, 
заяви Порожанов. От другата страна пък централната банка нееднократно в последните месеци е изтъквала, че 
решението е в ръцете на политиците и спасителен план не може да се направи без парламентарна подкрепа. 
От думите на министъра стана ясно, че в рамките на ноември би могло да се пристъпи към изплащане на обезщетенията, 
след като на 20 октомври излезе оценката за банката и се вземе окончателното решение за бъдещето й. Отговорностите 
по случая с КТБ са в компетенциите на надзора и БНБ, посочи още той. 
Финансовият министър категорично отрече да са обмисляни, дискутирани или подготвяни варианти, при които 
гарантирани депозити в двете банки (до 196 000 лв.) се заменят с облигации. "Изплащането на гарантирани депозити с 
облигации или предоставянето на каквито и да е книжа не е актуално и никога не е било актуално. Предполагам, че 
информацията се е появила спекулативно", заяви Порожанов. 
МФ не преструктурира банки 
Порожанов категорично отхвърли възможността Министерството на финансите да е органът, който трябва да изготви 
план за преструктуриране на банката. По този въпрос дебатът с БНБ е бил "неползотворен". Има разминаване трябва ли 
да се изготвя план за преструктуриране и кой трябва да го изготви – външен консултант, министерството или БНБ. 
"Категоричното мнение на Министерството на финансите е, че това са абсолютно компетенции на БНБ, включително и на 
квесторите, чиято задача е да се занимават именно с това." 
Според Порожанов мнението на БНБ, че финансовото ведомство е органът, който трябва да разработи плана за 
преструктуриране на банката, защото министърът на финансите отговаря за държавните помощи, "за хора 
професионалисти би звучало най-малкото несериозно". 
Оказва се, че заради позицията на несъгласие на БНБ по отношение на искания частичен достъп до влоговете в КТБ 
еврокомисията е започнала наказателната процедура срещу България. Според Порожанов БНБ "категорично отказа да 
коментира мотивите. Казаха, че имат правни притеснения по отношение на осигуряване на частичен достъп." Това по 
думите му е довело до автоматичното отваряне на процедурата. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Фалират мандри заради ембаргото на Русия 
Руското ембарго за внос на редица храни от ЕС удря българските мандри. Родни производители алармират, че заради 
забраната на Москва голяма част от европейските производители ще потърсят алтернативни пазари. Един от тези пазари 
е българският, където те ще предпочетат да предложат стоката си на ниска цена, вместо да я изхвърлят, коментираха 
представители на родни мандри. "Считаме, че е необходимо да се предприемат действия, за да не стане България пазар 
на европейски млечни продукти, а нашите, които са полезни, с високо качество и с традиционен вкус, да бъдат 
изместени", каза шефът на "Ел Би Булгарикум" Васил Зографов. Компанията и членовете на Асоциацията на 
млекопреработвателите в България настояват за въвеждане на защита по отношение на традиционните български 
млечни продукти, предлагани на родния пазар. Те искат да има контрол и върху европейската стока. Да се следи за 
съдържанието на растителни мазнини и спазването на технологичните изисквания при производството й. За да насърчат 
потребителите да избират родното, браншът заедно с БНТ2 започват инициатива "Купувам българско". 
Родните мандри са изнесли сирене и млечни продукти за 4 млн. долара през миналата година, като износът е скочил 
двойно спрямо 2012 г., каза Зографов. Според него, предприятията ни търпят сериозни загуби по няколко линии заради 
ембаргото. От една страна, те са направили сериозни инвестиции, за да могат да продават в Русия, отпечатали са 
съответните опаковки и етикети, имало е и договорености за руски инвестиции у нас, които сега няма как да се 
осъществят. От друга страна, браншът очаква и сериозни загуби заради дъмпинга на вносните продукти. 
 
√ Пенсионните фондове по-изгодни от банките 
София. Доходността на натрупаните пари за старини в частните пенсионни фондове е доста по-голяма от лихвите по 
банковите влогове. Средната годишна доходност на универсалните пенсионни фондове, в които задължително се 
осигуряват работещите граждани, е 5,59%, сочат данните на КФН. Доходността при различните фондове варира между 
3,27% и 6,93%. Като повечето от фондовете отчитат доходност близка, и дори над 6%. В същото време средната лихва по 
банковите влогове за последните 12 месеца е около 4,4%. 
Още по-висока доходност отчитат доброволните пенсионни фондове, в които гражданите се осигуряват по желание за 
трета пенсия. При тях средната доходност е 7,08%. Но при различните компании се движи между 3,69% и 11,74%. Оказва 
се, че за хората, които имат възможност да спестяват, е доста по-изгодно да внасят пари за пенсия в доброволните 
фондове, отколкото да ги държат на депозит в банка. Освен това, ако до 10% от годишните доходи се вложат в пенсионен 
фонд, за тях не се дължат данъци. 
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Вестник Преса 
 
√ При вдигане на осигуровките: В НОИ влизат още 429 млн. лв. 
Наплив от нови пенсионери заради неясната реформа от догодина 
През 2015 г. в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) ще влязат допълнителни приходи от 429,118 млн. 
лв. Това ще стане, ако вноската за пенсия се повиши с 1 процентен пункт и стигне 18,8% вместо сегашните 17,8%, а 
вноската за безработица се вдигне от 1 на 2%. Постъпленията за фонд „Пенсии“ ще са 224,674 млн. лв., а за 
„Безработица“ - 204,444 млн. лв., сочат сметките на Националния осигурителен институт (НОИ). 
Така ще се намали субсидията за покриване на недостига от средства от държавния бюджет. За 2015 г. тя ще бъде 2,098 
млрд. лв. (2,6 на сто от БВП). При увеличението на осигурителните вноски ще се намали до 1,668 млрд. лв. (2,1 на сто от 
БВП). 
От НОИ отчетоха бум на нови пенсионери за първите девет месеца на годината. Те са 75 400 души - с 14 915 (24,7%) 
повече спрямо същия период на 2013 г. Основната причина е неяснотата за условията за пенсиониране от догодина, 
обясниха експертите. 
Въпреки наплива бюджетът ще бъде изпълнен, както е планиран, увери управителят на НОИ Бисер Петков. Към 30 
септември 2014 г. пенсионерите са общо 2 181 368 души. Спрямо края на м.г. те са с 5202 души (0,2%) по-малко, казаха за 
„Преса“ от института. По отчета на консолидирания бюджет на ДОО към септември 2014 г. разходите по всички 
осигурителни програми са 6,947 млрд. лв., което е 74,2% изпълнение на плана за годината. Харчовете са с 28,6 млн. лв. 
(0,4%) по-малко спрямо плана. 
От 1 юли догодина ще има увеличение на парите за старини. Те няма да бъдат намалени при никакви условия, каза още 
Петков. 
Според данните на НОИ полицаи и военни се пенсионират средно на 50,5 години, а над 60% от тях след това 
продължават да работят, обяви вчера вицепремиерът Йордан Христосков. Само за кадрите в спецведомствата няма 
изискване за минимална възраст за излизане в заслужен отдих. Затова съветът предлага такава да бъде въведена, като 
ще има гратисен период от 3 или 5 години. Бившите служители на тези ведомства получават пенсия средно 25,9 години 
(за 2013 г.), като от 2010 г. насам тази продължителност непрекъснато се увеличава. 
 
√ Продават кредити от банка на Цветан Василев 
С парите от тях ще се плаща на вложителите в ТБ „Виктория“ 
БНБ ще направи „къса листа“, в която да влязат трите най-добри предложения за различните пакети 
Български банки са готови да купят кредити от затворената ТБ „Виктория“ - дъщерна на КТБ, за над 300 милиона лева, 
научи „Преса“. 
Днес изтече срокът, даден от БНБ, за подаване на оферти. Чрез продажба на кредити „на парче“ централната банка ще се 
опита да осигури ликвидност за малката „Виктория“, така че, когато тя отвори врати, да има пари за депозантите, които 
искат да се изтеглят от трезора. След това кредитната институция ще бъде ликвидирана. Поне 15 банки са подали оферти 
до 15 октомври, сред тях са повечето големи трезори. Кредитите са разделени на сегменти - потребителски, ипотечни, за 
малкия и средния бизнес. 
Клиентите трябва да са спокойни 
- дори и да обслужват заемите си не към „Виктория“, а към друга банка, условията в договора няма да се променят, 
казаха експерти. 
Предстои БНБ да направи „къса листа“, в която да влязат трите най-добри предложения за различните пакети. След това 
банките, които искат да купят заемите, ще имат време за щателна проверка на състоянието на всички кредити, обясниха 
източници на „Преса“. 
До финализиране на търга обаче може и да не се стигне, ако държавата или частни инвеститори представят детайлен 
план за спасяване на банковата група на КТБ. 
По данни от март тази година „Виктория“ е раздала кредити за над 327 млн. лв., а привлечените средства в трезора са на 
обща стойност над 364 млн. лв. 
Истината за КТБ трябва да излезе наяве на 20 октомври. Тогава БНБ е обещала да бъде готова оценката за състоянието й. 
До 20 ноември новото правителство трябва да вземе решение за съдбата на финансовата институция - ликвидация или 
стабилизиране. Тогава ще започне и изплащането на гарантираните влогове на българите, обяви министърът на 
финансите Румен Порожанов. 
В момента дефицитът във Фонда за гарантиране на влоговете в банките спрямо вложенията в КТБ е 1,6 млрд. лв. 
Съществуват две опции за покриването му. Едната е самият той да пусне облигационна емисия, която да бъде 
гарантирана от държавата, а втората - да получи необходимите средства директно от бюджета. За целта обаче трябва да 
има работещ парламент и ново правителство, обясни Порожанов. 
Той категорично опроверга твърденията, че вложителите в банката ще получат облигации, а не пари. Според адвоката на 
вложителите в КТБ Галя Сербезова в Министерския съвет вече бил внесен такъв законопроект. Порожанов обаче заяви, 
че никой в неговото ведомство не е и помислял за подобен сценарий. 
„С БНБ водихме твърде неползотворен диалог за това кой трябва да изготви плана за преструктуриране на КТБ. За 
професионалистите твърдението, че това е работа на финансовото министерство, е най-малкото несериозно“, подчерта 
Порожанов. 
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В последния ден от срока, предоставен за официален отговор, правителството одобри позиция на страната за 
становището на ЕК за казуса с КТБ. На 26 септември Брюксел започна наказателна процедура срещу България заради 
забавеното изплащане на депозитите. 
Страната ни поема ангажимента да отстрани нормативните несъответствия, като актуализира Закона за гарантиране на 
влоговете. Съгласно сега действащата уредба депозитите се изплащат само ако централната банка е отнела лиценза на 
съответната финансова институция. Европейската директива не съдържа такова изискване. 
Независимо дали КТБ ще бъде ликвидирана, или не, хората ще имат достъп до влоговете си след 20 ноември, обобщи 
Порожанов. 
 
√ Христосков: Няма да се намали броят на заплати в специалните ведомства 
Към момента те получават до 20 заплати, в зависимост от прослужените години 
Членовете на Консултативния съвет за оптимизация в осигурителната система никога и по никакъв повод не е обсъждал 
намаляване на броя на брутните заплати, получавани при пенсионираните военнослужещи и работещите в МВР и 
правосъдното ведомство. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков, 
предаде БГНЕС. 
Към момента те получават до 20 заплати, в зависимост от прослужените години. Христосков посочи, че членовете на този 
съвет не са обсъждали конкретни възрасти за отделните длъжности в МО, МВР и МП. Експертите са единодушни, че този 
въпрос тепърва трябва да бъде поставен на дискусия, в това число и с ръководствата на ведомства и синдикатите в тях, 
където ги има. За да избегне напрежение и масово напускане с цел пенсиониране, консултативният съвет предлага 
въвеждането на преходен период от 3 до 5 години, в който оставащите на работа в системата ще имат право да се 
пенсионират при досегашните условия – 27 години стаж, две трети в системата. 
Христосков е категоричен, че евентуалното въвеждане на такава възраст трябва да стане поетапно. Неговото мнение е че 
въвеждане на възраст за пенсиониране в тези ведомства е в полза на работещите. 
Статистиката на НОИ показва, че бившите служители на специалните ведомства получават пенсия средно 25,9 години (за 
2013г.), като от 2010г. насам тази продължителност непрекъснато се увеличава. Въз основа на тези данни в единия от 
разработените варианти КСООС предлага въвеждането на възраст за пенсиониране на служители на специалните 
ведомства. Идеята е тази длъжност да е различна за различните длъжности в МО, МВР и МП съобразно тяхната 
специфика. 
 
√ Къде сме ние? - Безработицата – не колко, а каква 
За да се увеличи заетостта, трябват нови инвестиции 
Над 11 на сто, или точно 377 000 българи, са били без работа през август тази година, показват последните данни на 
европейската статистическа служба. Безработицата е замръзнала - толкова са били хората без препитание и през юли. 
Все пак спрямо година по-рано картината се подобрява, макар и бавно. През август 2013 г. равнището на безработицата е 
било 12,8%. Бройката на хората, които не са се трудили (поради лошо стечение на обстоятелствата или просто защото не 
искат), е била 431 000 души. 
А къде сме ние на фона на останалите държави в Европейския съюз? Общо в 28-те членки на съюза безработицата през 
август 2014 г. е 10,1%, а без препитание са 24,642 млн. души. 
В еврозоната равнището на безработица е по-голямо - сравнимо с това в България като процент - 11,8%. 
Традиционно най-благоприятна е картината на пазара на труда в Австрия и Германия. Там безработицата е съответно 4,7 
и 4,9%. На другия полюс са Гърция - 27%, и Испания - 24,4%, две от най-ударените от кризата държави. 
В девет от страните членки на ЕС равнището на безработица е по-високо от това в България, а в 18 - по-ниско. 
Дотук са сухите цифри. Но какво се крие зад тях, или иначе казано - не само колко, а какви са хората без препитание у 
нас. Един от големите проблеми са т.нар. дългосрочно безработни. По данни на Националния статистически институт 
(НСИ) за второто тримесечие на 2014 г. без препитание над 1 година са 222 100 души, като 138 800 от тях са  истински 
„професионалисти“ в безработицата - нямат работа повече от две години. Пряко свързан с тези хора е феноменът, който 
на жаргона на специалистите се нарича „структурна безработица“. Най-просто казано, това означава, че пазарът на труда 
не е способен да осигури работа за всеки, който желае, защото има несъответствие между уменията на безработните и 
уменията, които са желани за свободните работни места. Хем има вакантни позиции, хем има стотици хиляди хора без 
препитание. Няма работа за хората, но и хора за работата няма, коментира този феномен ръководителят на Националния 
център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара Томчо Томов. Нуждите на бизнеса се променят, а 
уменията на кадрите (ако изобщо имат такива), уви, остават същите. И оттук идва голямата трудност работодателите да 
наемат подходящи служители. 
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Европрограмите предвиждат 35 млн. лв. за стаж и обучение на 8000 души по специална схема „Младежка заетост“.  
„Въпреки общото намаление на нивото на безработица в страната проблемът с липсата на работни места остава голям за 
живеещите в икономически западналите региони, в малките градове и в селата. 
Многобройни са проблемните групи - младежи, хората над 50-годишна възраст, продължително безработните, 
потомствено безработните... Те почти нямат шанс за излизане от капана на бедността, освен ако не възлагат надежди 
на... тотото. Според главния експерт по пазар на труда в КНСБ Атанаска Тодорова спасение за българите без препитание, 
особено след отпадането на ограниченията за свободно движение на работници от България, остават някои европейски 
страни, където се наблюдава подобряване на ситуацията на пазара на труда - сред тях са и закъсалите Гърция и Испания. 
Това статистически води до положителен ефект и на българския пазар на труда. Но също така означава отлив на работна 
ръка, обезлюдяване, икономическо замръзване на цели региони. 
В кризата бяха загубени близо 400 000 работни места 
Връщането на загубеното е изключително трудна задача. Обяснението на бизнеса е следното - за да се увеличи 
заетостта, трябват нови инвестиции. Въпросът е в какво трябва да се инвестира, за да има шанс за реализация на тази 
работна сила. Така намирането на препитание за хора без образование се оказва огромно предизвикателство пред 
страната ни. 
„С очакван икономически растеж от 1-1,4% на година възможността за увеличаване на заетите е почти минимална“, 
коментира проф. д-р Искра Белева от Института за икономически изследвания при БАН. 
 



10 

 

 

 
 
Кризата върна у нас гурбетчии от Испания 
Испания е сред страните в ЕС, в които кризата доведе до най-драстично увеличение на безработицата особено сред 
младежите - още през 2010 г. равнището й достига 40% и вече е 53,7%. 
С нарастването на безработицата част от многобройните чуждестранни работници са принудени да се завърнат в 
родината си, в това число и българи. Те се оказват конкуренция за местните безработни, които са принудени да напуснат 
градовете и да се насочат към селското стопанство, за да берат ягоди, лук и портокали - запазена доскоро територия за 
гастарбайтерите. 
Това се оказа пък неочакван проблем за българския пазар на труда. Част от гастарбайтерите ни в Испания се връщат у 
нас. По неофициална информация до края на 2011 г. българските работници в Испания са към 250 000 души, а за две 
години броят им се свива с поне 50 000 души. 
Младите са сред най-засегнатите от кризата и в Гърция - безработицата сред хората до 25 г. там достигна 51,5% (по данни 
към юни 2014 г.). От първото тримесечие на 2009 до първото тримесечие на 2014 г. са съкратени близо 1 млн. работни 
места, а официално регистрираните без препитание са над 1,3 млн. души. 
Пикът беше преди 14 години 
В последните 25 години българският трудов пазар съществено се промени. От времената на планово регулиран пазар с 
гарантирана заетост за всеки той премина към пазарна регулация с голяма свобода на договаряне на условията на труд. 
Само спомен са 80-те години на миналия век, когато идваха работници от Виетнам и Куба. 
През декември 1997 г. безработицата е 13,69% (523 507 души), а през 1999 г. - 15,97% (610 551 души). Пикът й е преди 14 
години - през април 2000 г., когато равнището й се качва до 19% и тогава без препитание са 726 358 души. През цялата 
2001 г. нивото й също остава много високо - между 16,4% и 18,5% през различните месеци от годината. През декември 
2001 г. тя е 17,32% (662 260 души). За сравнение по данни на ЦЕСТАТ (Централноевропейския статистически институт) 
безработицата през 2001 г. в Унгария е 5,7%, в Словения - 6,2%, Румъния - 6,6%, Чехия - 8,2%, Полша - 18,2%, Словакия - 
19,3%. 
През 2002 г. нивото й у нас е 16,3%, през 2005 г. е 10,7%, или 390 700 души. 
 
Една от причините за драстичния спад е активното действие на редица мерки и програми, финансирани от държавния 
бюджет. В предкризисната 2008 г. безработицата пада на 6,4%, след което в следващите няколко години тя се увеличава 
двойно. 
Зимбабве и Туркменистан са сред световните рекордьори 
Зимбабве и Туркменистан са сред рекордьорите по безработица в целия свят с равнище от 70%. Следва ги Мозамбик с 
60% хора без препитание. Подобна е картината в Непал - 46%, Американска Самоа (Източна Самоа) - 49,9%, Бангладеш - 
40%. 
На другия полюс са държави, в които безработицата е под и малко над 5%. Извън ЕС по последни данни такива са 
например Япония - 3,9%, Китай - 4,1%, Мексико - 4,9%, Южна Корея - 2,7%, Тайван - 4,2%, Тринидад и Тобаго - 4,3%, 
Тайланд - 0,56%, Виетнам - 3,2%. В Русия равнището й е 5,2%. 
Общо 202 млн. души по света са безработни, сочат данните на Международната организация по труда (МОТ). Според 
прогнозите след пет години те ще наброяват вече 218 млн. души. 
Според проучването средното равнище на хората без препитание в целия свят е 6%. Вярно е, че в Югоизточна Азия 
нивото на безработицата е едва около 4%, но пък заради многобройното население в тази част на земята на нея се падат 
45% от всички „нови“ безработни. За сравнение в страните от Северна Африка равнището е около 12%. 



11 

 

 

В доклада се набляга на положителното развитие на някои от държавите в Латинска Америка. В региона безработицата е 
близо 6,5%, като в Аржентина и Бразилия се отчита голям напредък в сферата на социалната сигурност. Там равнището 
на хората без препитание е съответно 7,5% и 5,4%. 
 
√ Финансовото министерство в писмо до Брюксел: За влоговете в КТБ чакаме парламент 
Австрийският фонд ЕПИК събира икономисти и експерти за съдбата на банката 
България е готова да направи законови промени, за да въведе правилно европейската директива за гарантираните до 
100 000 евро депозити, но това може да бъде възможно чак след като се сформира нов парламент. Този отговор ще 
изпрати днес Министерството на финансите до Европейската комисия, след като бъде одобрен от Министерския съвет. В 
края на септември Брюксел откри процедура за нарушение срещу страната с настояване да бъде даден незабавен достъп 
на вложителите в КТБ и банка „Виктория“ до защитените им сметки. 
ЕК смята, че България е въвела неправилно евронормите, според които изплащането на гарантираните депозити започва 
20 дни след като банка изпадне в невъзможност да връща средства. Експертите дадоха срок на страната ни до 15 
октомври да отговори писмено. У нас по закон защитените влогове започват да се изплащат, след като БНБ отнеме 
лиценза на финансовата институция. 
За да избегне санкции, финансовото министерство ще обясни в отговора си до Брюксел, че преди да се сформира 
парламент, няма как фондът за гарантиране на влоговете да започне да изплаща средства. 
До 20 октомври трите одиторски компании трябва да бъдат готови с цялостна оценка на активите на КТБ. 
Междувременно вчера стана ясно, че австрийският фонд ЕПИК организира среща днес в столичен хотел с финансови 
експерти, социални и работодателски организации и вложителите в КТБ. Финансовият консултант на мажоритарния 
акционер в КТБ Цветан Василев и на Оманския фонд ще събере икономистите и експертите, за да обсъдят ситуацията с 
поставената под надзор банка. 
„Да, ще има такава среща и ще се опитам да присъствам на нея“, потвърди пред „Преса“ Емил Хърсев. Идеята е да не си 
комуникираме през медиите, а да говорим открито, допълни той. 
Вчера вложителите в поставената под надзор банка направиха опит да проникнат в централата на трезора с искане да се 
срещнат с квесторите. Някои прибегнаха до хитрост. Финансовата институция не може да изплаща средства, но достъпът 
до обществения трезор и изплащането на заеми е възможно всеки работен ден. Преди началото на протеста вчера 
сутринта шестима вложители бяха успели да влязат в банката под претекст, че ще проверяват трезорите си. Минути по-
късно пред централата се струпаха хора, които скандираха банката да се отвори незабавно. Охранителната фирма на 
финансовата институция веднага затвори входа, като в сградата останаха служителите и няколкото влезли минути по-
рано клиенти, сред тях бе и певицата Луна. По телефона те обясниха, че ще чакат, за да зададат въпросите си. Оплакаха 
се също, че не ги пускат да си ходят. Охраната обясни пред „Преса“, че всички вътре могат да излязат, като ще бъдат 
изведени през друг изход. Именно оттам влезе и екип на Бърза помощ, след като жена от протестиращите вътре в 
банката получи хипертонична криза. 
 
Вестник Сега 
 
√ България остава в безвластие поне до средата на ноември 
Въпреки спешните задачи, които има да решава парламентът, президентът свика депутатите чак на 27 октомври. 
Изобщо не е ясно кога ще има нормално правителство 
България е изправена пред сериозната заплаха да остане още дълго без правителство и без работещ парламент, от който 
се очаква да приеме спешно важни закони - актуализацията на бюджета за 2014 г., одобрението на бюджета за 
следващата година, мерки за решаване на проблема с КТБ, както и да предотврати опасността от налагането на 
наказателни процедури от страна на Брюксел заради забавени закони. Проектозаконът за държавния бюджет например 
трябва да бъде внесен за обсъждане до края на октомври. Други 11 спешни проекта са наследени от предишния 
парламент и отлагането им ще доведе до наказания от ЕК. Въпреки тези неотложни за държавата задачи най-
оптимистичните прогнози сочат, че кабинет може да има най-рано в средата на ноември. За хаоса решаващ принос даде 
и президентът Росен Плевнелиев, който ще протака до последно старта на парламента - той свика първото му заседание 
за 27 октомври. Така 43-ят парламент ще оглави класацията на най-късно свиканото Народно събрание за последните 5 
мандата - той ще заработи 22 дни след изборите. 
След среща с парламентарно представените партии и коалиции Плевнелиев обяви, че късното свикване на парламента е 
заради необходимостта "да се гарантира плавен преход и стиковка". Според него времето е необходимо, за да се 
разберат партиите за ръководството на парламента и комисиите, за правилника на Народното събрание, както и да се 
структурират парламентарните групи и всичко да стане с консенсус, а не веднага след учредяването си 43-тото НС да 
тръгне с неразбирателство. "Най-важната задача е НС да тръгне с летящ старт, с добре подготвени решения", убеден е 
Плевнелиев. Определянето на комисии, както и правилникът на парламента обаче не са обвързани със старта на НС. 
Няма и никакви гаранции, че партиите ще се разберат по тези въпроси до 27 октомври. 
Президентът настоявал за датата 27 октомври и защото графикът му бил изключително натоварен. На предложението на 
ББЦ стартът на НС да е в периода 22-24 октомври той обяснил, че на 23 и 24 октомври ще участва в заседание на 
Европейския съвет. Не стана ясно защо не е приета датата, предложена от БСП, АБВ и Патриотичния фронт - 22-ри. 
Единствено представителите на ГЕРБ Цецка Цачева и Румяна Бъчварова заявили, че са съгласни на всяка дата, 
предложена от президента. 
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Опозицията веднага заподозря, че със забавянето си Плевнелиев цели да осигури повече време на ГЕРБ за преговорите 
за съставяне на кабинет. Лидерът на БСП Михаил Миков в прав текст обяви, че се водят други паралелни преговори в 
Банкя, където е домът на Бойко Борисов. "Има спешни неща, които трябва да се случат. Тези разговори, които 
продължават, трябва да приключат и да се върви към свикване на Народното събрание", призова Михаил Миков. 
"Очакванията на АБВ са за максимално бързо свикване на Народното събрание и ясната отговорност на ГЕРБ за 
формиране на мнозинство в качеството му на мандатоносител", пригласи и Румен Петков. "Трябва да започнем да се 
заемаме с нещата, които са належащи - актуализация на бюджета, решенията за КТБ, които не изискват правителство", 
добави Румен Йончев от ББЦ. "Ясна е конституцията, ясни са правомощията на президента, какво има да се договаря и 
консултира? Ние сме за бързо започване на парламента. Чувам слухове, че искат това да се поотложи, защото още не са 
се сговорили, не са разделили министерските кресла, не са разделили далаверата", каза Волен Сидеров, който излезе 
още в началото на срещата, защото не бе прието искането му консултациите да се излъчват директно по БНТ.  
Опозицията подозира и че Плевнелиев се стреми да удължи живота на служебния кабинет, който да свърши "мръсната 
работа" с уволненията в администрацията и държавните фирми. Факт е, че изборът на толкова късна дата за начало на НС 
ще отложи и съставянето на правителство, тъй като президентът обяви, че след 27 октомври започва нов кръг от 
консултации с 8-те парламентарни сили поотделно. Чак след това ще връчи мандат на първата по големина - ГЕРБ. 
Формацията на Бойко Борисов има седем дни, за да направи кабинет или да върне мандата. В най-добрия случай - при 
успех, новото българско правителство ще е ясно на 12 ноември. При неуспех иде ред на втората по големина 
парламентарна група, а ако и тя върне мандата, държавният глава посочва по свой избор трета партия. 
След два часа разговори президентът обобщи, че като първи спешни задачи на новото НС парламентарните сили 
очертали актуализацията на стария бюджет и приемането на новия, синхронизирането на директивата на ЕС с нашето 
законодателство, за да се изплатят депозитите в КТБ и да се предприемат мерки в енергетиката. 
ИСКАНЕ---- 
Левите поискали ръководството на БНБ по най-бързия начин да предостави доклад за състоянието на банката, поставена 
под особен надзор. Поискали и справка за изпълнението на бюджета за 2014. Президентът, от своя страна, обещал, че 
ще поръча на управителя на БНБ Иван Искров и на служебния кабинет всички парламентарни групи да получат 
докладите. 
 
√ Поуки: Случаят "КТБ" показва защо ни е единният евронадзор 
Ако България стане член на банковия съюз, вложителите в затворени банки няма да чакат с месеци БНБ да измъдри 
решение 
"За България не е приоритет да се присъедини към Европейския банков съюз", уверено обяви бившият премиер Пламен 
Орешарски в края на миналата година. Споровете "за" и "против" членството на страната ни в единния надзорен 
механизъм започна още през 2012 г., когато финансовият министър в правителството на ГЕРБ Симеон Дянков определи 
общата регулация като полезна стъпка, но за по-далечното бъдеще. По това време управителят на БНБ Иван Искров също 
смяташе, че нямаме интерес да прибързваме с присъединяването си към европейския надзор.  
Така България излезе с нетипично последователна позиция по въпроса - централната банка, две поредни правителства и 
два парламента твърдяха категорично, че подобна стъпка засега е необоснована. Нещо повече, институциите заиграха по 
чувствителната струна "национален интерес", обяснявайки с патриотична патетика, че влизането в банковия съюз 
всъщност е отдаване на национален суверенитет към Франкфурт и Брюксел, без да получим кой знае какви ползи срещу 
тази "жертва". 
Към днешна дата финансовата система на страната е изправена пред безпрецедентна за последните 15 години криза, а 
Европейският съюз е на прага на нова революционна промяна. След по-малко от месец, на 4 ноември, Европейската 
централна банка (ЕЦБ) започва директния надзор върху 120 от най-големите банкови групи в страните от еврозоната. 
Въвеждането на единния надзорен механизъм е сред основните стъпки по пътя към банков съюз на Стария континент. 
Заедно с общия контрол на кредитните институции на по-късен етап трябва да бъде установен и единният механизъм за 
преструктуриране, който ще отговаря за ефективното оздравяване и рефинансиране на проблемни банки. Целта тук е 
трезорите, изпаднали в затруднение, да бъдат подпомагани директно от общ фонд, като това се случва с минимални 
разходи за данъкоплатците и за реалната икономика.  
Банковият съюз предвижда и трети стълб - обща схема за гарантиране на депозитите до 100 000 евро. Основната й цел е 
да предотврати изтеглянето на влогове от проблемни банки или банки в проблемни страни, като предостави на техните 
титуляри тази допълнителна гаранция. Освен че ще въведе общоевропейска отговорност за вложенията, новата 
директива ще промени и крайния срок за изплащане на депозити в случай на неизпълнение на задълженията от страна 
на банка. Той ще бъде съкратен на едва 7 дни, като не само изплащането ще става много по-бързо, но и вложителите ще 
могат да получат достъп до достатъчни суми за разходи за живот в срок от само 5 дни.  
Според сегашните европейски разпоредби кредитните институции трябва да започнат връщането гарантираните 
депозити до 20 дни, след като компетентните органи установят, че съответната банка не може да работи нормално. От 
своя страна преценката за това дали може, или не може, трябва да бъде направена най-много пет работни дни след като 
банката в затруднение бъде поставена под специален надзор. Именно заради тази директива в края на септември 
Европейската комисия откри процедура срещу България, тъй като клиентите на КТБ нямат достъп до сметките си от 20 
юни, а БНБ шикалкави за състоянието на затворената банка.  
Цялостната идея на законодателните промени, които стоят зад банковия съюз, е те да действат като превантивна мярка 
срещу злоупотреби на националните регулатори. Общият надзор ще може да упражнява постоянен контрол върху 
системно важните кредитни институции чрез включване на служители на ЕЦБ в местните регулатори 



13 

 

 

Така експерти от Франкфурт ще извършват проверки заедно с националните компетентни органи, което би трябвало да 
елиминира лошите практики и да намали възможността за политическа намеса при решаването на проблеми, които 
изискват чисто експертна оценка.  
От друга страна, съюзът би ограничил максимално вероятността банките да бъдат спасявани с пари на данъкоплатците. 
Голяма част от най-силните европейски икономики вече изпиха горчивото хапче и наляха милиарди в закъсали трезори, 
но с новите правила банките ще трябва сами да финансират фондовете за преструктуриране. Дори в случай на нова 
системна криза, когато щетите придобиват особено големи размери, загубите ще бъдат поети най-напред от 
собственици и кредитори.  
Макар и закъснял в европейски контекст, банковият съюз изглежда като решение на голяма част от проблеми, пред 
които институциите у нас са клекнали вече пети месец. Към този момент казусът "КТБ" показа липса на ясно 
законодателство с изработен план за действие при подобни проблеми, липса на независим надзор, липса на фонд за 
рефинансиране и липса на достатъчно стабилен и пълен фонд за гарантиране на депозитите, който може да даде 
сигурност при евентуални пробиви в банковата система.  
В англосаксонския правен мир съществува понятието Reasonable Man Test. Целта му е да провери дали обвиняемият чрез 
действията или бездействията си е постъпил според обичайните практики на общността в ситуация, която би могла да 
представлява заплаха за обществото. За съжаление у нас подобен подход е неприложим. Не толкова заради различните 
правни системи, колкото заради различните "обичайни практики". Ситуацията с КТБ определено представлява заплаха, 
но близо половин година не виждаме признаци на разумно поведение, а потвърждение на съмненията, че регулаторът и 
държавата не са решение, а част от проблема. В условия на необратим институционален срив "прехвърлянето на 
суверенитет" трябва да се тълкува като инстинкт за самосъхранение, а не като национално предателство. 
 
√ Гарантирани влогове в КТБ ще се плащат преди Коледа 
Министърът на финансите не очаква ново удължаване на надзора 
Независимо какво ще е окончателното решение за КТБ и ТБ "Виктория", гарантираните вложители в двете банки ще 
получат достъп до депозитите си най-късно до средата на декември. Оценката за финансовото състояние на банката ще 
бъде готова на 20 октомври, а решение за съдбата на банковата група - преструктуриране или обявяване в 
неплатежоспособност, ще бъде взето между 1 и 20 ноември. Ново удължаване на специализирания надзор с допустимия 
по закон 1 месец не се очаква.  
Това стана ясно след вчерашното заседание на служебния кабинет, на което бе одобрена позицията на България по 
откритата от ЕК наказателна процедура заради казуса КТБ. Българският закон предвижда парите във фонда за 
гарантиране на депозитите да се ползват за плащане на вложителите само ако бъде отнет лицензът на проблемната 
банка, докато европейските правила изискват средствата да са достъпни до 20 дни след установяване на ликвиден 
проблем.  
В позицията си до Брюксел България признава, че има несъответствие, и обещава спешен ремонт на Закона за 
гарантиране на влоговете. Измененията ще са готови и съгласувани с ЕК до края на октомври и ще бъдат внесени в НС за 
приоритетно приемане, обясни финансовият министър Румен Порожанов. Ще бъде предложена и промяна в Закона за 
кредитните институции, така че да се съкратят сроковете на специалния надзор, защото се приема, че в момента те са 
неразумно дълги. Порожанов не обясни как приемането на законопроектите е обвързано с действията на институциите 
около кризата с КТБ. Той обаче бе категоричен, че не вижда никаква причина БНБ да удължава надзора в двете банки с 
още един месец, каквато законова възможност съществува. "Оценката на банката ще е готова на 20 октомври, няма 
причина за ново удължаване", коментира министърът. Той припомни, че въпросът е обвързан и с актуализация на 
държавния бюджет за 2014 заради предвидените алтернативи за осигуряване на ресурс за фонда за влоговете или на 
ликвидна подкрепа за КТБ.  
Източници на "Сега" обясниха, че в доклада на финансовото министерство около наказателната процедура на ЕК темата 
за КТБ е била поставена по-директно. В документа е обяснено, че ако се тръгне към вариант за преструктуриране на 
двете банки, вложителите ще получат директен достъп до сметките си в тях. В случай че се вземе решение за 
неплатежоспособност, гарантираните влогове ще се изплащат през определена от фонда за гарантиране на депозитите 
търговска банка. И в двата случая е поставен краен срок за осигуряване на достъп на гарантираните вложители не по-
късно от средата на декември.  
И вчера задочните спорове между МФ и БНБ кой трябва да изготви план за преструктуриране на банката продължиха. 
Финансовият министър бе категоричен, че мерките за оздравяване на банки са в прерогативите за квесторите и БНБ. МФ 
отговаря за държавните помощи, но няма никакво отношение към преструктурирането на банки, посочи Порожанов. 
Според него също така не е работа на МФ да разговаря с посредниците и инвеститори за КТБ.  
Фондът EPIC, избран да представлява големите акционери в КТБ - Оманския фонд, "Бромак" на Цветан Василев и ВТБ, е 
убеден, че банката може да бъде оздравена, съобщи вчера финансистът Емил Хърсев след среща между експерти и 
вложители в банката с представители на фонда. От EPIC са заявили, че са готови веднага да направят предложение за 
рекапитализация, но чакат да се запознаят с доклада за реалното състояние на банката. Затова и не говорят с конкретни 
параметри за участие в оздравяването. Преди дни в съобщение до медиите EPIC потвърди, че работи за привличане на 
нови акционери, а на сайта си банкерът Цветан Василев обяви, че е готов да понесе загуби в името на спасителния план.  
ПРОМЯНА  
България обещава не просто да синхронизира закона с европейските директиви, но дори да се прояви и като отличник, 
приемайки бързо правила, които ЕС следва да въведе едва през 2015 г., стана ясно от изказване на Порожанов. 
Министърът обясни, че България ще съкрати срока за изплащане на депозити при установен ликвиден проблем до 7 дни 
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от установяване на неналичността на сумите. Самото постановяване на неналичност се прави най-късно до 5 дни от 
възникване на проблема. Срокът от 7 дни е въведен с директива от тази година вместо по-дългия срок от 20 дни, 
прилаган в момента, но реално става задължителен за прилагане едва от 2015.  
ВЪПРОСИТЕЛНИ  
Синдикатите поискаха БНБ да даде обяснения колко струва до момента процедурата по специалния надзор над КТБ и 
дъщерната й банка "Виктория", по какви критерии са избрани квесторите, в какво точно се изразяват оздравителните 
мерки, които квесторите би трябвало да прилагат за двете банки и дали допринасят за стабилността на банковия сектор. 
Какъв ще е ефектът върху финансовата система и изобщо върху икономиката на България, ако групата КТБ не бъде 
оздравена, питат от КТ "Подкрепа". Синдикатите искат да знаят какъв е размерът на наличните ликвидни средства в 
двете банки към момента, има ли забавяне в плащането на данъци и осигуровки на служителите, а също и на какво 
основание са назначени т. нар. екипи от консултанти и помощници на квесторите и дали БНБ е наясно с работата и 
възнагражденията им. 
ВЪПРОСИТЕЛНИ 
Фондът EPIC, избран да представлява големите акционери в КТБ - Оманския фонд, "Бромак" на Цветан Василев и ВТБ, е 
убеден, че банката може да бъде оздравена. Това съобщи финансистът Емил Хърсев след среща между експерти и 
вложители в банката с представители на фонда. От EPIC са заявили, че са готови веднага да направят предложение за 
рекапитализация, но чакат да се запознаят с доклада за реалното състояние на банката. Затова и не говорят с конкретни 
параметри за участие в оздравяването. Преди дни в съобщение до медиите EPIC потвърди, че работи за привличане на 
нови акционери, а на сайта си банкерът Цветан Василев обяви, че е готов да понесе загуби в името на спасителния план.  
Междувременно синдикатите поискаха БНБ да даде обяснения колко струва до момента процедурата по специалния 
надзор над КТБ и дъщерната й банка "Виктория", по какви критерии са избрани квесторите, в какво точно се изразяват 
оздравителните мерки, които квесторите би трябвало да прилагат за двете банки и дали допринасят за стабилността на 
банковия сектор. Какъв ще е ефектът върху финансовата система и изобщо върху икономиката на България, ако групата 
КТБ не бъде оздравена, питат от КТ "Подкрепа". Синдикатите искат да знаят какъв е размерът на наличните ликвидни 
средства в двете банки към момента, има ли забавяне в плащането на данъци и осигуровки на служителите, а също и на 
какво основание са назначени т. нар. екипи от консултанти и помощници на квесторите и дали БНБ е наясно с работата и 
възнагражденията им. 
 
Вестник Класа 
 
√ Правителството обеща на ЕК нов закон за гарантиране на влоговете 
Правителството одобри позицията на България в отговор на официалното уведомително писмо от Генералния 
секретариат на Европейската комисия от 26 септември т. г. във връзка с въвеждането на правото на ЕС в областта на 
гарантирането на влоговете в банките и с прилагането на режима за свободно движение на капитали. 
Писмото е част от досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи за България 
съгласно чл. 1, §3 и чл. 10, §1, първа алинея от Директива 94/19/ЕО, изменена с Директива 2009/14/ЕО и по отношение 
спазването на чл. 63 от Договора за функционирането на ЕС. В позицията си българската страна предоставя отговор на 
всички повдигнати от ЕК въпроси. Основните ангажименти, които поемаме, са свързани с ускореното финализиране и 
приемане на нов закон за гарантиране на влоговете в банките, с който да се отстранят несъответствията в българската 
нормативна рамка спрямо правото на ЕС. Също така българските власти се ангажират с ревизирането на правната рамка 
по отношение на мерките за специалния надзор и предприемането на мерки за обезпечаване в най-скоро време на 
достъпа на вложителите до гарантираните депозити в банките, които в момента са поставени под специален надзор. 
Позицията е изготвена съвместно от компетентните институции в страната, които имат отношение към поставените 
въпроси – Министерството на финансите, Българската народна банка и Фондът за гарантиране на влоговете в банките, и 
е съгласувана в Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет. 
 
√ Банковата тайна в ЕС отпада от 2017-та година 
Единствено Австрия заяви, че правилото на нейна територия може да влезе в сила от 2018-та 
Финансовите министри на 28-те страни от Европейския съюз се договориха с Люксембург за въвеждане на автоматичен 
обмен на банкови данни. 
Това съобщи ресорният еврокомисар Алгирдас Шемета. "Банковата тайна е мъртва. Автоматичният обмен на 
информация ще се прилага в най-широк вид", каза той. 
Така, от 2017 г. почти всички страни-членки ще минат на автоматичен обмен на банкова информация. Това означава, че 
когато жител на една държава от ЕС открива сметка в банка на друга страна от съюза, данъчните властите на държавата, 
чийто гражданин е той, ще бъдат уведомявани автоматично. Ще се обменя информация и за натрупаните лихви по 
банкови влогове. 
Люксембург се съгласи да сложи край на правилата за банкова тайна от 2017 г., след десетилетие на натиск от страна на 
Германия и САЩ. 
Банките на града-държава държат депозити на стойност десетократно по-висока от брутния вътрешен продукт на 
страната. Но след 2 години гражданите на ЕС вече няма да могат рутинно да крият парите си във Великото херцогство. 
Десетилетията на спазване на политиката на банкова тайна в Люксембург помогнаха на страната да се утвърди като един 
от най-големите финансови центрове в Европа, което направи нейните граждани най-богатите по доход на глава от 
населението в общността. 
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Решението на Люксембург оставя Австрия като единствената страна в Европейския съюз с правила, които позволяват 
откриване на сметки от чужди граждани, без данъчните служби в техните държави да бъдат уведомявани. 
На срещата на финансовите министри на ЕС, Австрия заяви, че не може да се съгласи да премахне своите правила от 2017 
г., но може да го направи през 2018 г. 
 
investor.bg  
 
√ Разходите за научна дейност у нас с 5% ръст през 2013 г. 
Въпреки повишението обаче делът на разходите от БВП остава значително под средната стойност за ЕС 
През 2013 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в България възлизат на 521,2 млн. лв., което 
е с 5% повече в сравнение с предходната година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Въпреки повишението обаче делът на разходите за НИРД от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната остава 
значително под средната стойност за Европейския съюз. От 0,64% през 2012 г. той се повишава до 0,67% през 2013 г. при 
средно 2,08% за ЕС. Националната цел на България е този дял да се увеличи до 1,5% през 2020 г. 
Нарастването в абсолютна стойност на общите разходи за научноизследователска и развойна дейност през миналата 
година се дължи в най-голяма степен на сектор „Предприятия”, където повишението е с 6%. Секторът продължава да 
бъде и най-големият от четирите основни институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 61% от 
общите разходи. Следват секторите „Държавно управление” и „Висше образование” с дялове съответно 29,7 и 8,7%. 
Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални 
източници и от чужбина. Чуждестранните източници на средства продължават да са с най-голям дял във финансирането - 
през 2013 г. той възлиза на 48,3% от общите разходи за НИРД, като нараства с 2 пункта спрямо 2012 г. Това се обяснява 
основно с големия обем клинични изпитвания на лекарства, които се осъществяват в България, но се финансират от 
чуждестранни компании. 
Сектор „Държавно управление” осигурява 31,7% от финансирането, а сектор „Предприятия” - 19,4%. 
В структурата на текущите разходи по видове изследвания най-голям относителен дял продължават да имат приложните 
научни изследвания - 74% (356,3 млн. лв.), следвани от експерименталните разработки и фундаменталните изследвания - 
съответно с 13,7% и 12,3%. 
Персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, възлиза на 17 544 души, което е с 4,7% повече в 
сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал е 52,5%. Основната част от научния персонал е 
съсредоточен в организациите и институтите от сектор „Държавно управление”, където са заети 8 990 души. 
 


