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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ КТБ можеше да бъде оздравена, ако бяха изпълнени препоръките на Експертния съвет, смята Румен Радев 
Вложителите с депозити до 100 хил. еврo ще получат своите средства 
Ако бяха изпълнени мерките и предложенията на Експертния съвет по проблемите на КТБ, то банката можеше да бъде 
оздравена. Това заяви Румен Радев, зам.- председателят на Асоциацията на индустриалния капитал и член на Експертния 
съвет в Сутрешния блок на България Он Ер. Той допълни още, че независимо дали ще се пристъпи към оздравяване на 
банката или ликвидация – то вложителите с депозити до 100 хил. еврo ще получат своите средства. 
"Продължаваме да считаме, че към момента, към който беше създаден този съвет - да припомня - това беше скоро след 
като изтече първата важна дата 21 юли, това беше първият един месец след поставяне на банката под специален надзор. 
Към него момент, съвсем конкретни инициативи излязоха на преден план. Неща, които обаче не се случваха - от тогава 
до сега. Повече от три месеца." - коментира Радев. 
Според Радев бяха на лице съмненията да КТБ работи като "инвестиционна схема като фонд примерно за рисков 
капитал, като чисто инвестиционен фонд или като търговска банка. Тази банка извършваше и търговски операции, но 
вече това е приключило, подчерта Радев. 
"Имаше и малки фирми, предимно малки фирми или пък фирми от специфични индустрии - отбранителната индустрия, 
голяма част от развлекателната индустрия, които бяха засегнати от най-елементарното търговско банкиране. Сега като 
говорим за това, вече 3-4 месеца след затварянето на КТБ, нали не мислите, че тези фирми не са успели да преодолеят по 
някакъв начин този шок." - коментира Радев. 
Към днешна дата остават вложителите, подчерта Радев. Според него нужни са промени в текстовоте и закона за Фонда за 
гарантиране на вземанията, както и в другите специализирани закони. 
"Опитваме се и бихме желали този фонд да функционира по начина, по който работи федералната корпорация в САЩ за 
гарантиране на влоговете, а именно щом като ще разплаща институция като разплащаща последна инстанция, това и да 
бъде институцията квестор. Тоест след като централната банката постави едно банково предприятие под специален 
надзор, с това да се изчерпат и да приключат нейните функции. От този момент нататък активната роля да бъде на Фонда 
за гарантиране на влоговете и той да прави квестурата , ако е необходимо да организира и синдическите действия. 
Забележете Фондът да е квесторът, а не да налага и съответно да възлага тези дейности на други квестори." - обясни 
Радев. 
Румен Радев е завършил физика в СУ “Климент Охридски“. Бил е директор „Стратегии и планиране“ в „Холдинг Загора“, 
както и заместник-председател на Съвета на директорите на „Билборд“ АД, член на Съвета на директорите на 
„Трансвагон“ АД. В момента е заместник-председател на АИКБ. 
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√ Експерти предлагат Фондът за влоговете да става квестор на закъсали банки 
Предложенията за законови промени са разработени от Консултативния съвет за стабилизиране на КТБ, съобщи 
Румен Радев 
Законови промени, свързани с Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), предлага Консултативният съвет за 
стабилизиране на КТБ, в който участват работодателски и синдикални организации. Едно от предложенията е Фондът да 
става квестор на закъсали банки. Това каза пред телевизия Bulgaria On Air бизнесменът Румен Радев, който участва в 
Консултативния съвет. 
„От поставянето на КТБ под надзор - 4 месеца, не чуваме изявления от страна на Фонда за влоговете. Това е една 
институция, която трябва да организира плащанията на гарантираните депозити и в същото време няма никакви права по 
отношение на засегнатата банка“, заяви Радев. 
Според него Фондът би трябвало да работи както Федералната корпорация за застраховане на депозитите в САЩ (FDIC - 
Federal Deposit Insurance Corporation). 
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„Щом като тази институция ще разплаща като последна инстанция, това трябва да бъде и институцията квестор – след 
като Централната банка постави едно банково предприятие под специален надзор, с това да се изчерпят нейните 
функции. След това активната роля да бъде на Фонда за гарантиране на влоговете, той да прави квестурата и ако е 
необходимо – да организира действията на синдиците“, предлагат експертите от съвета.  
Румен Радев коментира, че не е необходима актуализация на бюджета заради КТБ. „Има една заблуда, която ефективно 
се използва от политици и икономисти – непременно да се ангажира бюджетът с КТБ“, заяви той. 
Той допълни, че след затварянето на банката експертите са имали съмнения по отношение на добрите банкови практики. 
„Дали това предприятие работеше като инвестиционна схема, като фонд за рисков капитал, като чисто инвестиционен 
фонд или като търговска банка“, поясни той. Радев определя работата на банката по-близо до практиката на един 
инвестиционен фонд. 
Бизнесменът допълни, че вложителите с гарантирани депозити при всички случаи ще си получат парите, независимо 
дали банката ще бъде оздравена, или не. 
„Въпросът беше дали да се подкрепят вложителите с по-крупни суми – физически и юридически лица. Натам бяха 
разработени конкретни модели от Съвета – с варианти на облигационни отношения“, поясни той. 
Румен Радев каза още, че сега остава да се провери на каква минимална цена за обществото трябва да приключат 
процедурите с банката. 
 
√ Бизнес и синдикати с призив за съставяне на стабилно правителство 
Политическият елит е длъжен да предложи ясна визия за възраждане на държавността и икономиката, смятат 
национално представителни организации 
Бизнесът и синдикатите излязоха с призив партиите от новото 43-то Народно събрание да изберат стабилно правителство 
с възможности за провеждане на устойчива политика. Това става ясно от обръщение към бъдещия парламент на шестте 
национално представителни работодателски и синдикални организации, изпратено до медиите. 
Обръщението идва  часове след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов приключи срещата си на „четири очи“ в парламента 
с председателя на БСП Михаил Миков, след която заяви, че е още по-тревожен относно създаване на стабилно 
правителство. За съжаление, така са подредени партиите в парламента, че дори възможността за хипотетична коалиция 
не е възможна, каза Борисов. 
Да бъдат предприети незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане на времева 
рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната система, 
укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за ефективен 
контрол на правоприлагането. 
В тази връзка бизнесът и синдикатите очакват ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда 
и законността, гарантиране свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност 
при разходването на публичните средства. 
Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал, съветват организациите в писмото си. 
В него се посочва още, че политическата криза в последните години е сринала доверието към държавността и 
политическия морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като е 
отключила многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. 
Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези 
процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и 
социалната сигурност, смятат работодатели и синдикати. 
Според тях се налага провеждане на отговорен политически дебат, рационални решения и воля за общи действия, а не 
самоцелно противопоставяне и нетолерантност в услуга на тесни и користни партийни, групови, корпоративни интереси 
и външнополитическата конюнктура. 
Четирите работодателски и двете синдикални организации настояват партиите, представен в 43-то Народно събрание, да 
изберат стабилно правителство, което да актуализира държавния бюджет за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% 
от БВП; да се гарантира стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на 
публични средства; 
Настоява се още за запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до 
намиране на трайно решение; за превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
Новото НС да приеме обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за 
постигане на ключовите за обществото приоритети, искат организициите. И посочват кои са те. 
Финансова стабилност и изграждане на система за контрол на публичните разходи- програмно ориентирани бюджети със 
заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение Незабавно присъединяване на България към Европейския банков 
съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и Еврозоната; 
Подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към България, респективно – на 
плащанията по европейските фондове. 
Устойчива бизнес среда и икономическо развитие: Възраждане на индустрията; Приемане на нова енергийна стратегия и 
реструктуриране на енергийния сектор; Намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и 
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гарантиране на равнопоставеност на пазарните субекти; Прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки; 
Установяване на стабилност на нормативната уредба. 
Развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната система и постигане на обрат в разрешаването на 
демографските и културно-етническите проблеми: Създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на 
тази основа – повишаване и гарантиране на доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението; 
Разширяване на обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и 
развитие на квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения; Осезаеми промени в 
образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение; 
Преориентиране на демографската политика от помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, обществено осигуряване и 
социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно 
управление на финансовите ресурси: Разработване на Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и 
ефективно използване на здравните ресурси, създаване на условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и 
качество при удовлетворяване на здравните потребности на населението; 
Приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния модел с цел 
подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и финансовата 
стабилност на системата; Реформиране и модернизация  на социалното подпомагане и социалните услуги, включително 
прецизиране на методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и подоходен тест, 
обвързване с ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно равнище на 
персонала в тази сфера. 
Повишаване ролята на тристранното сътрудничество - усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния 
диалог; Задължителност при прилагане на постигнатите консенсусни решения; Регламентиране на правото на колективно 
трудово договаряне за полагащите труд по служебно правоотношение; 
Логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички нива на социално партньорство, вкл. чрез 
гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-икономическа информация и поддържане на 
база данни по икономически дейности; Налагане на модела на трипартитно управление на всички институции и 
фондове, свързани с индустриалните отношения. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Заложници на КТБ 
Горят и счетоводители, съветвали клиентите си да отворят влогове там 
Заложници на КТБ. Общини, фирми, заводи, болници, училища и хиляди частни вложители се оказаха в тази роля след 
затварянето на Корпоративна търговска банка на 20 юни. Докато сагата се точи повече от 4 месеца, а политици и банкери 
търсят решение, хиляди българи са на ръба на оцеляването. Над фирмите е надвиснала опасността от фалит, общините 
са със замразени проекти, заводите - с орязано производство, а обикновените хора - без пукнат грош и в ужас, че ще 
загубят и малкото си пари за черни дни. Докато власт и експерти умуват какво да е бъдещето на банката, в няколко броя 
"Стандарт" ще ви разкаже историите на "заложниците на КТБ". 
"КТБ беше единствената финансова институция, която обслужваше фирмите от военнопромишления комплекс. Сега 
парите им са блокирани и дружествата не могат да се разплащат с контрагентите си", признава инж. Петьо Милков, шеф 
на радиозавод "Черно море" във Варна, съпредседател на сдружение "Българска отбранителна индустрия" и зам.-
председател на Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ). "Загубите във военната индустрия заради ситуацията около 
КТБ стават десетки милиони евро", подчертава инж. Милков. Фирмите от този бранш трудно могат да намерят 
кредитиране от друга банка. Причината е, че в България на почти всички трезори с чуждестранно участие им е забранено 
да финансират отбранителната индустрия. "КТБ беше много отворена да финансира перспективни проекти в този бранш. 
Познаваше много добре бизнеса и какъв потенциал има в развитието му, за да кредитира", обяснява още инж. Петьо 
Милков. 
Покрай кризата с КТБ производството в радиозавода е намаляло с 20-30% 
"Черно море" произвежда навигационни и радарни системи - както с военно, така и с гражданско предназначение. В 
него се правят специални наземни радари, брегови радарни системи, радари за обзор на летищното поле. "Ситуацията в 
предприятието и без това е трудна от началото на кризата у нас, поради която Гранична полиция, ВМС нямат достатъчно 
пари, за да сключват договори за нова техника", не крие инж. Милков. 
От евентуален фалит на КТБ треперят и в Сливен. Ако Корпоративна потъне, поне 200 семейства в града остават без хляб. 
Това показа проучване на "Стандарт" в средите на местния бизнес. Няколко са собствениците на фирми в Сливен, които 
имат сметки, надхвърлящи гарантирания от държавата влог. Това са дружества, занимаващи се със селско стопанство, 
строителство и производство на мебели. "Надяваме се държавата да избере пътя за оздравяване на банката", казаха 
пред "Стандарт" потърпевшите бизнесмени, които категорично отказват да бъдат цитирани. Според тях фалит на КТБ ще 
върне българската икономика десетилетия назад. 
Общината в Сливен също е заложник на сагата с банката. 12,2 млн. от парите й са блокирани по сметки в трезора. 
Общината дори поиска заем от държавата на същата стойност, но получи само 4,5 млн. лева. Голяма част от парите са на 
училища. 
КТБ вече остави без работа и десетки счетоводители от Пловдив, научи "Стандарт". Причината е, че в добрите времена за 
банката масово финансистите съветвали клиентите си да внасят парите си на депозит в нея. Изгодните лихви, които 
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институцията предлагала, плюс преференциалните условия за своите клиенти, били особено привлекателни - както за 
фирми, така и за физическите лица. Заможни пловдивчани депозирали по 100 и 200 000 лева в КТБ. След създалата се 
ситуация обаче ужилените обвиняват счетоводителите си и масово си търсят нови консултанти. В същото време голяма 
част от тези финансисти също са се доверили през последните години на Корпоративна. Така, освен клиентите си, са 
загубили и спестяванията си. 
 
√ Парламентът започва със смяна на Искров 
Кризата с КТБ - първа задача на новите депутати 
Смяната на гуверньора на БНБ Иван Искров заради кризата с КТБ е точка първа от дневния ред на 43-ото народно 
събрание. Консенсус за това бе постигнат и вчера между лидерите на ГЕРБ и БСП Бойко Борисов и Михаил Миков. "По 
темата КТБ сме категорични, че още утре трябва да се смени или целият Управителен съвет, както казва господин Миков, 
или най-малко управител и подуправител в банковия надзор", отсече Борисов. "Ще подкрепим тази позиция. С г-н 
Борисов коментирахме. Имаме обща воля да се върви към това решение", каза в отговор и Миков. 
"Всичко по закон е в ръцете на БНБ и те умишлено, вече три месеца, бездействат. Не мога да си представя, че 4,2 
милиарда така ще се изпарят и всичко това в рамките на месец", посочи Генерала и припомни, че седмици по-рано БНБ е 
дала на банка "Виктория" лиценз, което означава, че според централния депозитар тогава КТБ е била в добро състояние. 
"Значи нещо има, което се надявам да разберем", посочи лидерът на ГЕРБ. "Ние с господин Борисов сме участвали в 
обсъжданията при президента по темата КТБ и тогава и той, и аз поставихме стриктно въпроса да се действа по закон", 
допълни лидерът на БСП. "Изгуби се ценно време. Защо - е въпрос, на който други трябва да дават отговора. Не може 
постоянно политиците да са отговорни за всичко", заяви Миков. Борисов пък отбеляза, че се съмнява в достоверността на 
доклада за Корпоративна банка. "Защото това не е възможно и тук Орешарски и Чобанов не трябва да бягат от 
отговорност. Те допуснаха това да се случи и да се нанесе този удар на банката. Не помните ли, че "Виктория" беше 
купена и тогава всички вие писахте, че я купува КТБ, които са в отлично състояние? Я върнете. Това ще е един месец 
разлика. Тези хора трябва да понесат съдебна отговорност. Управител, подуправител. Как така?", ядоса се още веднъж 
Генерала. И обеща след сформирането на кабинет да каже дали ще се осигурява държавна гаранция за КТБ. 
Според него всички, които са виновни, трябва да си понесат последствията. Борисов отново обясни по времето на 
управлението на ГЕРБ в най-тежката финансово-икономическа криза те не са позволили нито една банка да се разклати. 
"Сега, когато кризата мина, да вадим милиарди да подкрепяме банка, това не е в програмите нито на ГЕРБ, нито на БСП, 
а и товари бюджета", обясни лидерът на ГЕРБ. 
Борисов бе категоричен, че партията му няма кандидат за поста гуверньор и ще се търси безпартиен човек с възможно 
най-добрата репутация. 
Такава позиция още в края на 42-ото народно събрание заеха и ДПС. Депутатите Йордан Цонев и Делян Пеевски 
подготвиха специален закон, който предвижда международен одит на трезора, изваждане на светло на всички 
кредитополучатели, заемали високи държавни постове, и на реалните собственици на офшорките, получавали заеми. 
Реформаторският блок също свалиха доверието си от настоящия гуверньор Иван Искров и поискаха неговата смяна. В 
края на миналия парламент Искров с писмо до председателя на Народното събрание изяви готовност да подаде своята 
оставка, ако парламентът бързо избере негов заместник. По закон гуверньорът на БНБ може да бъде сменен именно ако 
подаде оставка или при изтичане на мандата на управителния съвет - което ще се случи в средата на следващата година. 
Комитет иска от Цацаров осъдени заради аферата 
В отворено писмо до главния прокурор Сотир Цацаров комитет от вложители в КТБ настояват обвинител номер 1 да 
разкрие цялата истина около поставената под специален надзор банка, а "виновните за грабежа да бъдат посочени, 
разследвани и наказани". 
"Искаме да знаем как така до 17 юни 2014 г. КТБ беше в отлично състояние и за това гарантираха категорично 
управителят на БНБ Иван Искров, членовете на УС на БНБ, Банковият надзор и одиторите от КPMG. И как стана така, че 
само четири месеца по-късно - на 20 октомври, други одитори с известни имена да твърдят, че КТБ е банка измамница с 
порочни практики и "дупката" в нея е 4.2 милиарда лева?! Да припомним, че през тези четири месеца КТБ не работеше, 
защото беше поставена под особен надзор. Откъде се взе тази "дупка", която е направо пропаст?", пишат от комитета. И 
питат: "Има ли сценарий за грабежа на КТБ и кои са сценаристите?" 
Ханке: Ликвидирайте банката 
Корпоративна търговска банка трябва веднага да бъде ликвидирана. Това обявиха в обща позиция американските 
икономисти Стив Ханке и Мат Сикерски. Според тях "ръководителите й не само са били некомпетентни, но и 
престъпници", а резултатите от независимия одит показват, че всички спорове за това как да се процедира с КТБ са 
безсмислени. 
"КТБ трябва да бъде ликвидирана колкото се може по-бързо и онова, което може да се събере при тази процедура, да се 
използва за възстановяване на гарантираната част от депозитите, платени от Фонда за гарантиране на влоговете. КТБ 
трябва да бъде ликвидирана, защото не е - а и изглежда никога не е била - търговска банка. Ако работеше по принципите 
на търговското банкиране, тя изобщо нямаше да може да унищожи толкова средства, колкото установиха одиторите", 
смятат световноизвестните икономисти. 
НПО иска оздравяването й 
Оздравяване на Корпоративна търговска банка поискаха вчера в отворено писмо до медиите от facebook групата КТБ-
alive. Вложителите съобщиха още, че учредяват НПО "НИЕ ГРАЖДАНИТЕ", което е в процес на регистрация. Те настояват 
чрез законови промени процедурата по отнемане на лиценза на банката и обявяването й във фалит да бъде отсрочено 
във времето. Целта е да се даде възможност на потенциални инвеститори да вземат участие в оздравяването на 
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финансовата институция, пише председателят на НПО-то Вера Ахундова. Вложителите предлагат да се въведе понятието 
"спиране действието на лиценза" за определен срок - например три месеца. 
В отвореното писмо те предлагат още и възможно най-бързо да бъде променен законът за гарантираните влогове и да 
бъде синхронизиран с европейското законодателство, за да може депозитите в размер на 100 000 евро да бъдат 
изплатени възможно най-бързо. 
Работодателите: Без държавни пари за Корпоративна 
Да не се изплащат държавни пари за решаване на проблема с Корпоративна банка поискаха вчера работодатели и 
синдикати. Ден преди официалния старт на парламента те призоваха с декларация депутатите да изберат стабилно 
правителство, което да подготви актуализация на бюджета и да гарантира стабилността на банковата система. 
Работодателите настояват също така новата власт да гарантира енергийната сигурност на България, както и да изгради 
система за контрол на публичните разходи. "Политическата криза в последните години срина доверието към 
държавността и политическия морал. Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и 
конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за 
възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност", се казва в обръщението. 
Работодателите настояват за законодателна рамка със срокове по приоритети като незабавно присъединяване на 
България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и еврозоната, подобряване управлението 
на средствата от ЕС и възстановяване на плащанията по европейските фондове, устойчива бизнес среда и икономическо 
развитие, създаване на условия за качествени и устойчиви работни места. Обръщението е подписано от БСК, КРИБ, БТПП, 
АИКБ, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Фараонът Иво Недялков: Моето минало е бъдеще на Василев 
"Моето минало е неговото бъдеще". Така известният като Фараона бивш шеф на пирамидата "Йист Уест Интернешънъл" 
коментира вчера пред Миролюба Бенатова ситуацията с КТБ и боса й Цветан Василев. 
"Съчувствам на Василев, защото съм го играл тоя филм". Недялков бе обвиняем за източването на 130 млн. лв., а накрая 
лежа в затвора за превишени служебни разходи през 90-те години. Недялков също като Василев бе обвинен, че е 
изнесъл парите на компанията в куфарчета през ВИП-а на летище София. 
"Това са глупости. Изнесъл 200 млн. в чували това може да го говори човек, който не е виждал 50 евро на цяло", твърди 
Недялков. 
"Може Василев да е допускал грешки. Но това, че не е направено непременно по правилния начин, не означава, че има 
престъпление", защитава банкера Иво Недялков. 
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√ Бизнес и синдикати настояват за стабилно правителство 
Според тях България незабавно трябва да се присъедини към Европейския банков съюз 
Работодателите и синдикатите настояват политическите партии, представени в 43-то Народно събрание (НС) да изберат 
стабилно правителство. В обръщение те посочват спешните мерки за сигурността на държавата, които трябва да се 
вземат веднага. 
Според тях това са изработване на стабилен бюджет за следващата година, мерки за стабилна банкова система, 
запазване на съществуващия режим за пенсиониране и гарантирането на енергийната сигурност на страната. 
Като ключови са посочени следните приоритети - незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз 
и възстановяване на плащанията по европейските фондове. 
За работодателите и синдикатите икономическото развитие на страната зависи пряко от изграждането на стабилен пазар 
на труда и добри реформи в образованието, здравеопазването и общественото осигуряване. 
 
novanews.bg 
 
√ Синдикати и работодатели искат най-скоро влизане на България в Еврозоната 
Организациите настояват за стабилно правителство 
Незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и 
Еврозоната, Искат работодателските и синдикалните организации. Те излязоха днес с обръщение към 43-то Народно 
събрание и Министерски съвет.  
Синдикати и работодатели настояват партиите в парламента да изберат стабилно правителство, което спешно да 
подготви актуализация на бюджета за тази година с таван на дефицита до 3 % от БВП, да разреши проблема с КТБ без 
разходване на публични средства и да предприеме превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и 
стабилност на страната. 
Те иска правителството да приеме обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните 
реформи, за постигане на ключовите за обществото приоритети, в това число и: финансова стабилност и изграждане на 
система за контрол на публичните разходи,  устойчива бизнес среда и икономическо развитие, развитие на стабилен 
пазар на труда, реформа на образователната система и постигане на обрат в разрешаването на демографските и 
културно-етническите проблеми, реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, 
обществено осигуряване и социално подпомагане, повишаване ролята на тристранното сътрудничество. 
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√ Синдикати и работодатели с призив за стабилно правителство 
Те искат също актуализация на бюджета и решение за КТБ 
Политическите партии, представени в 43-то Народно събрание да изберат стабилно правителство с възможности за 
провеждане на устойчива политика. 
Това се посочва в обръщение на национално представителните организации на работниците и служителите и на 
работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет. 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. Българският политически елит е длъжен да предложи на 
обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай 
възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност, заявяват синдикати и 
работодатели. 
Те настояват още новоизбраното правителство спешно да подготви актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван 
за бюджетен дефицит до 3% от БВП; гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с 
КТБ) без разходване на публични средства; запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните 
категорийни работници до намиране на трайно решение; превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и 
стабилност на страната. 
Сред исканията им са и партиите да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на 
основните реформи, за постигане на ключовите за обществото приоритети, в т.ч.: финансова стабилност и изграждане на 
система за контрол на публичните разходи: програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за 
тяхното изпълнение, незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро 
влизане в ERM и Еврозоната; подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към 
България, респективно – на плащанията по европейските фондове. 
Устойчива бизнес среда и икономическо развитие също фигурират сред исканията. Според синдикати и работодатели 
това включва-възраждане на индустрията; приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния 
сектор; намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на 
пазарните субекти; прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки; установяване на стабилност на 
нормативната уредба. Те настояват и политиците да осигурят развитие на стабилен пазар на труда, реформа на 
образователната система и постигане на обрат в разрешаването на демографските и културно-етническите проблеми. 
Това, посочват те, означава: създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на тази основа – 
повишаване и гарантиране на доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението; разширяване на 
обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и развитие на 
квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения; осезаеми промени в 
образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение; преориентиране на демографската политика от 
помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, обществено осигуряване и 
социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно 
управление на финансовите ресурси, също фигрират в обръщението. В него е посочено искане за разработване на 
Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните ресурси, създаване на 
условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и качество при удовлетворяване на здравните потребности на 
населението; приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния 
модел с цел подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и 
финансовата стабилност на системата; реформиране и модернизация на социалното подпомагане и социалните услуги, 
включително прецизиране на методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и 
подоходен тест, обвързване с ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно 
равнище на персонала в тази сфера. 
Не на последно място се включва и повишаване ролята на тристранното сътрудничество. Това заключват синдикати и 
работодатели може да стане чрез-усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния диалог; задължителност 
при прилагане на постигнатите консенсусни решения; регламентиране на правото на колективно трудово договаряне за 
полагащите труд по служебно правоотношение; логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички 
нива на социално партньорство, вкл. чрез гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-
икономическа информация и поддържане на база данни по икономически дейности; както и налагане на модела на 
трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните отношения. 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането, се посочва в обръщението към депутатите. В него е заявено, че съставилите го 
очакват ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране свободата 
на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на публичните 
средства. 
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Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал!, заявяват още синдикати и работодатели. 
В обръщението участват Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на 
българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа". 
 
Вестник Дневник 
 
√ Работодателите: Искаме стабилно правителство и да не се харчат държавни пари за проблема с КТБ 
Партиите в 43-то Народно събрание да изберат стабилно правителство, което да подготви актуализация на държавния 
бюджет, гарантиране на стабилността на банковата система, запазване на съществуващия режим за пенсиониране на 
индустриалните категорийни работници, гарантиране на енергийната сигурност на България, както и да изгради система 
за контрол на публичните разходи. 
За това се настоява в разпратено до медиите обръщение на национално представителните организации на работниците 
и служителите и на работодателите. 
Ето пълния текст на обръщението: 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. 
Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези 
процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и 
социалната сигурност. 
Водени от многократно заявеното разбиране, че решаването на сегашните проблеми и постигането на националните 
цели за развитие налагат провеждане на отговорен политически дебат, рационални решения и воля за общи действия, а 
не самоцелно противопоставяне и нетолерантност в услуга на тесни и користни партийни, групови, корпоративни 
интереси и външнополитическата конюнктура, настояваме политическите партии, представени в 43-то Народно 
събрание: 
1. Да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на устойчива политика. 
2. Новоизбраното правителство спешно да подготви: 
- Актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП; 
- Гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични 
средства; 
- Запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на 
трайно решение; 
- Превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
3. Да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за постигане на 
ключовите за обществото приоритети, в това число: 
3.1. Финансова стабилност и изграждане на система за контрол на публичните разходи: 
- Програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение; 
- Незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и 
Еврозоната; 
- Подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към България, респективно – на 
плащанията по европейските фондове. 
3.2. Устойчива бизнес среда и икономическо развитие: 
- Възраждане на индустрията; 
- Приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния сектор; 
- Намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на пазарните 
субекти; 
- Прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки; 
- Установяване на стабилност на нормативната уредба. 
3.3. Развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната система и постигане на обрат в разрешаването на 
демографските и културно-етническите проблеми: 
- Създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на тази основа – повишаване и гарантиране на 
доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението; 
- Разширяване на обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и 
развитие на квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения; 
- Осезаеми промени в образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение; 
- Преориентиране на демографската политика от помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
3.4. Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, обществено осигуряване и 
социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно 
управление на финансовите ресурси: 
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- Разработване на Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните 
ресурси, създаване на условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и качество при удовлетворяване на 
здравните потребности на населението; 
- Приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния модел с цел 
подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и финансовата 
стабилност на системата; 
- Реформиране и модернизация на социалното подпомагане и социалните услуги, включително прецизиране на 
методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и подоходен тест, обвързване с 
ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно равнище на персонала в тази 
сфера. 
3.5. Повишаване ролята на тристранното сътрудничество: 
- Усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния диалог; 
- Задължителност при прилагане на постигнатите консенсусни решения; 
- Регламентиране на правото на колективно трудово договаряне за полагащите труд по служебно правоотношение; 
- Логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички нива на социално партньорство, вкл. чрез 
гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-икономическа информация и поддържане на 
база данни по икономически дейности; 
- Налагане на модела на трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните 
отношения. 
Уважаеми дами и господа народни представители, 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства. 
Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал! 
Обръщението е подписано от: Асоциация на индустриалния капитал в България (В. Велев), Българска стопанска камара – 
съюз на българския бизнес (С. Дончев), Българска търговско-промишлена палата (Цв. Симеонов), Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в България (О. Донев), Конфедерация на независимите синдикати в България (Пл. 
Димитров), Конфедерация на труда "Подкрепа" (д-р К. Тренчев). 
 
mediapool.bg 
 
√ Работодатели и синдикати поискаха стабилно правителство и устойчиви политики 
Ден преди старта на новия парламент, работодатели и синдикати поискаха съставяне на стабилно правителство и спешни 
мерки за финансова стабилност, както и стабилност в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността. 
По-рано същия ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви след среща с председателя на БСП Михаил Миков, че при 
отказа на социалистите да влязат в правителство, както и на Патриотичния фронт да се ангажират с министри, може да 
предложи експертен кабинет тип "Орешарски" предсрочни избори на 1 юли заедно с местните. 
"Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и 
тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти 
върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи", заявиха работодателите и синдикатите. 
Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези 
процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и 
социалната сигурност, настояха те. 
Съсловните организации искат от политиците да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на 
устойчива политика, което спешно да подготви актуализация на държавния бюджет и да гарантира стабилността на 
банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ без разходване на публични средства). 
Сред исканията са и запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до 
намиране на трайно решение и вземането на превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност 
на страната. 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства, се казва в декларацията. 
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√ Бизнес и синдикати с призив към новия парламент 
София /КРОСС/ Политическите партии, представени в 43-то народно събрание да изберат стабилно правителство с 
възможности за провеждане на устойчива политика. За това настояха в отворено писмо до новия парламент и 
Министерски съвет национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Те 
искат новият кабинет спешно да подготви актуализация на бюджета за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от 
БВП; да гарантира стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични 
средства; да бъде запазен съществуващият режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до 
намиране на трайно решение и да бъдат предприети превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и 
стабилност на страната. 
Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите призовават депутатите 
да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за постигане на 
ключовите за обществото приоритети.  
 „Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително 
приемане на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на 
правораздавателната система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и 
създаване на система за ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства", пише още в обръщението им към 43-то Народно събрание и Министерския съвет. 
Ето и пълния текст на писмото им: 
ОБРЪЩЕНИЕ 
на национално представителните организации на работниците и служителите  
и на работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на Р България 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. 
Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези 
процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и 
социалната сигурност. 
Водени от многократно заявеното разбиране, че решаването на сегашните проблеми и постигането на националните 
цели за развитие налагат провеждане на отговорен политически дебат, рационални решения и воля за общи действия, а 
не самоцелно противопоставяне и нетолерантност в услуга на тесни и користни партийни, групови, корпоративни 
интереси и външнополитическата конюнктура, 
НАСТОЯВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ: 
1. Да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на устойчива политика; 
2. Новоизбраното правителство спешно да подготви: 
- Актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП; 
- Гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични 
средства; 
- Запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на 
трайно решение; 
- Превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
3. Да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за постигане на 
ключовите за обществото приоритети, в т.ч.: 
3.1. Финансова стабилност и изграждане на система за контрол на публичните разходи: 
- Програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение 
- Незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и 
Еврозоната;  
- Подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към България, респективно - на 
плащанията по европейските фондове. 
3.2. Устойчива бизнес среда и икономическо развитие: 
- Възраждане на индустрията; 
- Приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния сектор;  
- Намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на пазарните 
субекти; 
- Прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки; 
- Установяване на стабилност на нормативната уредба. 
3.3. Развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната система и постигане на обрат в разрешаването на 
демографските и културно-етническите проблеми: 
- Създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на тази основа - повишаване и гарантиране на 
доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението; 
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- Разширяване на обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и 
развитие на квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения; 
- Осезаеми промени в образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение; 
- Преориентиране на демографската политика от помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
3.4. Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност - здравеопазване, обществено осигуряване и 
социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно 
управление на финансовите ресурси: 
- Разработване на Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните 
ресурси, създаване на условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и качество при удовлетворяване на 
здравните потребности на населението; 
- Приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния модел с цел 
подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и финансовата 
стабилност на системата; 
- Реформиране и модернизация на социалното подпомагане и социалните услуги, включително прецизиране на 
методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и подоходен тест, обвързване с 
ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно равнище на персонала в тази 
сфера. 
3.5. Повишаване ролята на тристранното сътрудничество: 
- Усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния диалог;  
- Задължителност при прилагане на постигнатите консенсусни решения; 
- Регламентиране на правото на колективно трудово договаряне за полагащите труд по служебно правоотношение; 
- Логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички нива на социално партньорство, вкл. чрез 
гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-икономическа информация и поддържане на 
база данни по икономически дейности; 
- Налагане на модела на трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните 
отношения. 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства.  
Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал! 
Асоциация на индустриалния капитал в България: (В. Велев) 
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес:  (С. Дончев) 
Българска търговско-промишлена палата: (Цв. Симеонов) 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България: (О. Донев) 
Конфедерация на независимите синдикати в България: (Пл. Димитров) 
Конфедерация на труда „Подкрепа": (д-р К. Тренчев) 
 
econ.bg 
 
√ Бизнесът и синдикатите призоваха за съставяне на стабилно правителство 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, се казва в 
обръщение до 43-тото Народно събрание 
Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите излязоха с обръщение 
към 43-тото Народно събрание и Министерския съвет. В него те призовават за избирането на стабилно правителство с 
възможности за провеждане на устойчива политика. 
В обръщението, подписано от председателите на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа“, се казва, че 
новоизбраното правителство трябва спешно да подготви актуализция на бюджета с таван на дефицита до 3% от БВП. 
Необходимо е да се гарантира банковата стабилност, като в това число влиза и разрешаване на проблема с КТБ. Според 
бизнесът и синдикатите това трябва да стане без изразходване на публични средства. Другите две важни действия на НС 
според организциите са запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници 
и запазване на енергийната сигурност. 
В обръщението си бизнесът и синдикатите настояват за програмно ориентирани бюджети със заложени цели и 
индикатори за тяхното изпълнение, незабавно присъединяване към банковия съюз и еврозоната, както и подобряване на 
управлението на евросредствата. 
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Другите ключови за обществото приоритети са изграждането на устойчива бизнес среда и икономическо развитие, 
развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната системапостигане на обрат в разрешаването на 
демографските и културно-етническите проблеми,реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – 
здравеопазване, обществено осигуряване и социално подпомагане и повишаване на ролята на тристранното 
сътрудничество, става ясно още от обръщението. 
 „Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително 
приемане на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на 
правораздавателната система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и 
създаване на система за ефективен контрол на правоприлагането“, се казва още в писмото. 
Организациите изтъкват, че се очакват ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и 
законността,гарантиране свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност 
при разходването на публичните средства. 
"Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал!", се казва още в обръщението. 
 
dir.bg 
 
√ Работодатели и синдикати поискаха стабилно правителство 
Синдикати и работодатели се обърнаха с призив към парламентарните партии да съставят устойчиво и стабилно 
правителство. 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи, гласи съобщението.  
Според работодатели и синдикати, българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и 
конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за 
възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност. 
Съсловните организации искат от политиците да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на 
устойчива политика, което спешно да подготви актуализация на Държавния бюджет и да гарантира стабилността на 
банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ без разходване на публични средства). 
Сред исканията са и запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до 
намиране на трайно решение и вземането на превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност 
на страната.  
"Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането", заявиха синдикати и работодатели. 
Те подчертаха, че очакват ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, 
гарантиране свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при 
разходването на публичните средства.  
Писмото е подписано от В. Велев, С. Дончев, Цв. Симеонов, О. Донев и Пл. Димитров и д-р К. Тренчев. 
В обръщението участват Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на 
българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа". 
 
news.bg 
 
√ Бизнес и синдикати "съставиха" програма за работата на НС и бъдещия кабинет 
В свое обръщение към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на България шестте национално представителни 
работодателски и синдикални организации призоваха политическия елит на страната за решения действия в полза на 
националните интереси. 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за, като отключи многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и 
социалните системи, посочват синдикатите. 
Те призовават политиците да предложат на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй 
като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната 
сигурност. 
Синдикати и работодатели настояват политическите партии от 43-ото НС: 
1. Да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на устойчива политика; 
2. Новоизбраното правителство спешно да подготви: 
- Актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП; 
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- Гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични 
средства; 
- Запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на 
трайно решение; 
- Превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
3. Да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за постигане на 
ключовите за обществото приоритети, в т.ч.: 
3.1. Финансова стабилност и изграждане на система за контрол на публичните разходи: 
- Програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение 
- Незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и 
Еврозоната; 
- Подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към България, респективно - на 
плащанията по европейските фондове. 
3.2. Устойчива бизнес среда и икономическо развитие: 
- Възраждане на индустрията; 
- Приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния сектор; 
- Намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на пазарните 
субекти; 
- Прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки; 
- Установяване на стабилност на нормативната уредба. 
3.3. Развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната система и постигане на обрат в разрешаването на 
демографските и културно-етническите проблеми: 
- Създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на тази основа - повишаване и гарантиране на 
доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението; 
- Разширяване на обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и 
развитие на квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения; 
- Осезаеми промени в образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение; 
- Преориентиране на демографската политика от помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
3.4. Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност - здравеопазване, обществено осигуряване и 
социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно 
управление на финансовите ресурси: 
- Разработване на Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните 
ресурси, създаване на условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и качество при удовлетворяване на 
здравните потребности на населението; 
- Приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния модел с цел 
подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и финансовата 
стабилност на системата; 
- Реформиране и модернизация  на социалното подпомагане и социалните услуги, включително прецизиране на 
методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и подоходен тест, обвързване с 
ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно равнище на персонала в тази 
сфера. 
3.5. Повишаване ролята на тристранното сътрудничество: 
- Усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния диалог; 
- Задължителност при прилагане на постигнатите консенсусни решения; 
- Регламентиране на правото на колективно трудово договаряне за полагащите труд по служебно правоотношение; 
- Логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички нива на социално партньорство, вкл. чрез 
гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-икономическа информация и поддържане на 
база данни по икономически дейности; 
- Налагане на модела на трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните 
отношения. 
Синдикатите настояват за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително 
приемане на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на 
правораздавателната система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и 
създаване на система за ефективен контрол на правоприлагането. 
 
inews.bg 
 
√  Бизнесът и синдикатите с обръщение към народните представители  
В него те настояват за съставяне на стабилен кабинет 
Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите излязоха с обръщение 
към 43-тото Народно събрание и Министерски. В него те призовават за избирането на стабилно правителство с 
възможности за провеждане на устойчива политика. 
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Новоизбраното правителство трябва трябва спешно да подготви актуализция на бюджета с таван на дефицита до 3% от 
БВП. Необходимо е да се гарантира банковата стабилност, като в това число влиза и разрешаване на проблема с КТБ, 
смятат организациите. Според тях други важни действия са са запазване на съществуващия режим за пенсиониране на 
индустриалните категорийни работници и запазване на енергийната сигурност. 
В обръщението си бизнесът и синдикатите настояват за програмно ориентирани бюджети със заложени цели и 
индикатори за тяхното изпълнение, незабавно присъединяване към банковия съюз и еврозоната, както и подобряване на 
управлението на евросредствата. 
Другите ключови за обществото приоритети са изграждането на устойчива бизнес среда и икономическо развитие, 
развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната системапостигане на обрат в разрешаването на 
демографските и културно-етническите проблеми,реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – 
здравеопазване, обществено осигуряване и социално подпомагане и повишаване на ролята на тристранното 
сътрудничество, става ясно още от обръщението. 
 
actualno.com 
 
√ Синдикати и работодатели искат правителство, решение за КТБ и актуализация на бюджета 
Политическите партии, представени в 43-то Народно събрание да изберат стабилно правителство с възможности за 
провеждане на устойчива политика. 
Това се посочва в обръщение на национално представителните организации на работниците и служителите и на 
работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет. 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. Българският политически елит е длъжен да предложи на 
обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай 
възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност, заявяват синдикати и 
работодатели. 
Те настояват още новоизбраното правителство спешно да подготви актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван 
за бюджетен дефицит до 3% от БВП; гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с 
КТБ) без разходване на публични средства; запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните 
категорийни работници до намиране на трайно решение; превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и 
стабилност на страната. 
Сред исканията им са и партиите да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на 
основните реформи, за постигане на ключовите за обществото приоритети, в т.ч.: финансова стабилност и изграждане на 
система за контрол на публичните разходи: програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за 
тяхното изпълнение, незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро 
влизане в ERM и Еврозоната; подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към 
България, респективно – на плащанията по европейските фондове. 
Устойчива бизнес среда и икономическо развитие също фигурират сред исканията. Според синдикати и работодатели 
това включва - възраждане на индустрията; приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния 
сектор; намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на 
пазарните субекти; прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки; установяване на стабилност на 
нормативната уредба. Те настояват и политиците да осигурят развитие на стабилен пазар на труда, реформа на 
образователната система и постигане на обрат в разрешаването на демографските и културно-етническите проблеми. 
Това, посочват те, означава: създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на тази основа – 
повишаване и гарантиране на доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението; разширяване на 
обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и развитие на 
квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения; осезаеми промени в 
образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение; преориентиране на демографската политика от 
помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, обществено осигуряване и 
социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно 
управление на финансовите ресурси, също фигрират в обръщението. В него е посочено искане за разработване на 
Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните ресурси, създаване на 
условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и качество при удовлетворяване на здравните потребности на 
населението; приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния 
модел с цел подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и 
финансовата стабилност на системата; реформиране и модернизация на социалното подпомагане и социалните услуги, 
включително прецизиране на методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и 
подоходен тест, обвързване с ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно 
равнище на персонала в тази сфера. 
Не на последно място се включва и повишаване ролята на тристранното сътрудничество. Това заключват синдикати и 
работодатели може да стане чрез-усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния диалог; задължителност 
при прилагане на постигнатите консенсусни решения; регламентиране на правото на колективно трудово договаряне за 
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полагащите труд по служебно правоотношение; логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички 
нива на социално партньорство, вкл. чрез гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-
икономическа информация и поддържане на база данни по икономически дейности; както и налагане на модела на 
трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните отношения. 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането, се посочва в обръщението към депутатите. В него е заявено, че съставилите го 
очакват ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране свободата 
на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на публичните 
средства. 
Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал!, заявяват още синдикати и работодатели. 
В обръщението участват Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на 
българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа". 
 
economic.bg 
 
√ Стабилно правителство поискаха бизнес и синдикати 
Шест организации изпратиха свое обръщение до 43-ото Народно събрание 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи.  
Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези 
процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и 
социалната сигурност. 
Това се казва в обръщение до 43-ото Народно събрание и Министерския съвет, направено от 6-те национално 
представени организации на работниците и служителите и на работодателите в страната. 
Водени от многократно заявеното разбиране, че решаването на сегашните проблеми и постигането на националните 
цели за развитие налагат провеждане на отговорен политически дебат, рационални решения и воля за общи действия, а 
не самоцелно противопоставяне и нетолерантност в услуга на тесни и користни партийни, групови, корпоративни 
интереси и външнополитическата конюнктура, 
 НАСТОЯВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ: 
1.   Да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на устойчива политика; 
2.   Новоизбраното правителство спешно да подготви: 
-  Актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП; 
-  Гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични 
средства; 
-  Запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на 
трайно решение; 
-  Превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
3.   Да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за постигане на 
ключовите за обществото приоритети, в т.ч.: 
3.1.  Финансова стабилност и изграждане на система за контрол на публичните разходи: 
-  Програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение 
-  Незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и 
Еврозоната; 
-  Подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към България, респективно – на 
плащанията по европейските фондове. 
3.2. Устойчива бизнес среда и икономическо развитие: 
-  Възраждане на индустрията; 
-  Приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния сектор; 
-  Намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на пазарните 
субекти; 
-  Прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки; 
-  Установяване на стабилност на нормативната уредба. 
3.3.  Развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната система и постигане на обрат в разрешаването на 
демографските и културно-етническите проблеми: 
-  Създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на тази основа – повишаване и гарантиране на 
доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението; 
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-  Разширяване на обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и 
развитие на квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения; 
-  Осезаеми промени в образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение; 
-  Преориентиране на демографската политика от помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
3.4.  Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, обществено осигуряване и 
социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно 
управление на финансовите ресурси: 
-  Разработване на Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните 
ресурси, създаване на условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и качество при удовлетворяване на 
здравните потребности на населението; 
-  Приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния модел с 
цел подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и финансовата 
стабилност на системата; 
-  Реформиране и модернизация  на социалното подпомагане и социалните услуги, включително прецизиране на 
методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и подоходен тест, обвързване с 
ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно равнище на персонала в тази 
сфера. 
3.5. Повишаване ролята на тристранното сътрудничество: 
-  Усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния диалог; 
- Задължителност при прилагане на постигнатите консенсусни решения; 
-  Регламентиране на правото на колективно трудово договаряне за полагащите труд по служебно правоотношение; 
-  Логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички нива на социално партньорство, вкл. чрез 
гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-икономическа информация и поддържане на 
база данни по икономически дейности; 
-  Налагане на модела на трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните 
отношения. 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства. 
Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал!, завършва обръщението на работодатели и синдикати. 
 
pik.bg 
 
√ Бизнес и синдикати: Искаме стабилно правителство 
Новият парламент да избере бързо правителство и новият кабинет да е стабилен, пише в обръщение, подписано от КНСБ, 
КТ Подкрепа, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, изпратено на редакционната ни поща. 
В документа се посочва: Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия 
морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни 
негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. 
Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези 
процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и 
социалната сигурност. 
Водени от многократно заявеното разбиране, че решаването на сегашните проблеми и постигането на националните 
цели за развитие налагат провеждане на отговорен политически дебат, рационални решения и воля за общи действия, а 
не самоцелно противопоставяне и нетолерантност в услуга на тесни и користни партийни, групови, корпоративни 
интереси и външнополитическата конюнктура. Представителите на организациите настояват новите депутати да изберат 
стабилно правителство, което да актуализира бюджета, да гарантира стабилността на банковата система (вкл. 
разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични средства; възродят индустрията и опростят процедурата за 
обществени поръчки. 
В документа се настоява и за реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, 
обществено осигуряване и социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на 
справедливост и ефективно управление на финансовите ресурси. Бизнесът и синдикатите искат и промени в 
здравеопазването. 
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offnews.bg 
 
√ Синдикати и работодатели искат най-скоро влизане на България в Еврозоната 
Ден преди старта на новия парламент, работодатели и синдикати поискаха съставяне на стабилно правителство и спешни 
мерки за финансова стабилност, както и стабилност в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността. 
Това се казва в обръщение към депутатите от новото Народно събрание, което е подписано от Васил Велев, Сашо 
Дончев, Цветан Симеонов, Огнян Донев, Пламен Димитров и д-р Константин Тренчев. 
"Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и 
тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти 
върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи", се казва в писмото.  
Според работодатели и синдикати, българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и 
конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за 
възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност 
Съсловните организации искат от политиците да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на 
устойчива политика, което спешно да подготви актуализация на Държавния бюджет и да гарантира стабилността на 
банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ без разходване на публични средства). 
Сред исканията са и запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до 
намиране на трайно решение и вземането на превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност 
на страната. 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства. 
Незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и 
Еврозоната, е друго от исканията.  
Синдикати и работодатели настояват партиите в парламента да изберат стабилно правителство, което спешно да 
подготви актуализация на бюджета за тази година с таван на дефицита до 3 % от БВП, да разреши проблема с КТБ без 
разходване на публични средства и да предприеме превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и 
стабилност на страната. 
 
bnews.bg 
 
√ Към новите депутати - Бизнес и синдикати: Искаме стабилно правителство! 
Настояваме политическите сили, представени в 43-то народно събране да изберат стабилно правителство с възможности 
за провеждане на устойчива политика. 
Това е записано като първа точка в декларацията, подписана от лидерите на работодателски и синдикални организации - 
Васил Велев (АИКБ), Сашо Дончев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП), Огнян Донев (КРИБ), Пламен Димитров (КНСБ) и д-р 
Тренев (КТ "Подкрепа"). 
Декларацията се появи няколко часа след днешната среща на лидерите на ГЕРБ и БСП - Бойко Борисов и Михаил Миков, 
след която се разбра, че е малко вероятно да има кабинет, в който да са представени всички партии в парламента. 
Борисов дори прогнозира, че ще има лятото избори  "2 в 1". 
Новоизбраното правителство спешно да подготви актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван за бюджетен 
дефицит до 3% от БВП, настояват още бизнес лидерите. 
То трябва да гарантира и стабилността на банковата система, 
включително разрешаване на проблема с КТБ, птри това без разходване на публични средства. 
В декларацията се настоява и за запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни 
работници до намиране на трайно решение, като и за превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и 
стабилност на страната. 
"Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително 
приемане на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, 
осигуряване на реална независимост на правораздавателната система, укрепване на общественото доверие в нея, 
разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства", се казва още в писмото. 
 
 
 
 
 



17 

 

 

fakti.bg 
 
√ Бизнес и синдикати искат стабилно управление 
Ден преди старта на новия парламент, работодатели и синдикати поискаха съставяне на стабилно правителство и спешни 
мерки за финансова стабилност, както и стабилност в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността. 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи, пише в позицията на бизнеса и синдикатите. 
Според работодатели и синдикати, българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и 
конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за 
възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност 
Съсловните организации искат от политиците да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на 
устойчива политика, което спешно да подготви актуализация на Държавния бюджет и да гарантира стабилността на 
банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ без разходване на публични средства). 
Сред исканията са и запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до 
намиране на трайно решение и вземането на превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност 
на страната. 
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането. 
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства. 
Писмото е подписано от: 
Асоциация на индустриалния капитал в България: (В. Велев), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес:  
(С. Дончев), Българска търговско-промишлена палата:  (Цв. Симеонов), Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България:  (О. Донев), Конфедерация на независимите синдикати в България:  (Пл. Димитров) и  
Конфедерация на труда „Подкрепа“: (д-р К. Тренчев). 
 
presstv.bg 
 
√ Бизнес и синдикати настояват за стабилно правителство 
Политическите партии, представени в 43-тото народно събрание да изберат стабилно правителство с възможности за 
провеждане на устойчива политика. За това настояха в отворено писмо до новия парламент и до Министерския съвет 
национално представителните работодателски и синдикални организации. Те искат новият кабинет спешно да подготви 
актуализация на бюджета за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП; да гарантира стабилността на банковата 
система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични средства; да бъде запазен съществуващият 
режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на трайно решение и да бъдат 
предприети превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
Бизнесът и синдикатите призовават депутатите да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в 
подкрепа на основните реформи за постигане на ключовите за обществото приоритети. “Настояваме за предприемане на 
незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане на времева рамка за влизане в 
Шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната система, укрепване на 
общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за ефективен контрол на 
правоприлагането”, пише още в обръщението. 
 
glasove.com 
 
√ Работодатели и синдикати искат спешни мерки за стабилност 
Ден преди откриването на 43-ото Народно събрание, работодатели и синдикати поискаха съставяне на стабилно 
правителство и спешни мерки за финансова стабилност, както и стабилност в сферата на образованието, 
здравеопазването и сигурността. 
Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната 
способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху 
финансовата стабилност, икономиката и социалните системи, гласи съобщението, цитирано от БНР.Според работодатели 
и синдикати, българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за 
спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, 
икономиката и социалната сигурностСъсловните организации искат от политиците да изберат стабилно правителство с 
възможности за провеждане на устойчива политика, което спешно да подготви актуализация на Държавния бюджет и да 
гарантира стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ без разходване на публични 
средства).Сред исканията са и запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни 
работници до намиране на трайно решение и вземането на превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност 
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и стабилност на страната. Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената 
сигурност, включително приемане на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална 
независимост на правораздавателната система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до 
правосъдие и създаване на система за ефективен контрол на правоприлагането.Очакваме ясни цели, ангажименти и 
конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране свободата на предприемачеството и 
полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на публичните средства, се казва в писмото на 
работодатели и синдикати, подписано от В. Велев, С. Дончев, Цв. Симеонов, Огнян Донев и Пламен Димитров и д-р 
Константин Тренчев. 
 
ureport.bg 
 
√ Синдикати и работодатели искат стабилност и нисък дефицит 
Стабилно правителство, способно да осигури устойчива политика, да актуализира бюджета и да не създава дефицит над 
3%, поискаха синдикатите и организации на работодателите от партиите в 43-ото Народно събрание. 
В официално обръщение към политическите сили се включиха Асоциация на индустриалния капитал в България, 
Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България, КНСБ и КТ „Подкрепа“. 
Организациите заявяват, че политическата криза в последните години е довела със себе си и криза на доверието към 
институциите и политическата система, която трябва да бъде разрешена в най-кратки срокове. 
По думите на синдикатите и работодателите всичко това е отключило многобройни негативни ефекти върху финансовата 
стабилност, икономиката и социалните системи на страната. 
Те призовават политическия елит да предложи на обществото ясна визия и конкретни мерки за спирането на тези 
процеси, тъй като тяхното задълбочаване би сринало възможностите за възраждане на държавността, икономиката и 
социалната сигурност. 
В писмото се казва още, че новоизбраното правителство спешно трябва да подготви актуализация на Държавния бюджет 
за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП; гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. 
разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични средства; запазване на съществуващия режим за 
пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на трайно решение; превантивни мерки за 
гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
Сред исканията са и партиите да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните 
реформи, за постигане на ключовите за обществото приоритети. 
В това число влизат: финансовата стабилност и изграждането на система за контрол на публичните разходи; програмно 
ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение; незабавно присъединяване на България 
към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и Еврозоната; подобряване управлението на 
средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към България, респективно – на плащанията по европейските 
фондове. 
Не на последно място работодателите и синдикатите искат и повишаване ролята на тристранното сътрудничество. Те 
изброяват редица мерки за постигането на това, сред които са: усъвършенстване на правилата за провеждане на 
социалния диалог; задължително прилагане на постигнатите консенсусни решения; регламентиране на правото на 
колективно трудово договаряне за полагащите труд по служебно правоотношение; и налагане на модела на тристранно 
управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните отношения. 
“Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да 
създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху 
бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният 
национален капитал!”, се казва още в писмото на организациите. 
 
informirash.me 
 
√ Бизнес и синдикати с призив към новия парламент 
Политическите партии, представени в 43-то народно събрание да изберат стабилно правителство с възможности за 
провеждане на устойчива политика. За това настояха в отворено писмо до новия парламент и Министерски съвет 
национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Те искат новият кабинет 
спешно да подготви актуализация на бюджета за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП; да гарантира 
стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични средства; да бъде 
запазен съществуващият режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на трайно 
решение и да бъдат предприети превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната. 
Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите призовават депутатите 
да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за постигане на 
ключовите за обществото приоритети. 
„Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане 
на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната 
система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за 
ефективен контрол на правоприлагането. 
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Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране 
свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на 
публичните средства", пише още в обръщението им към 43-то Народно събрание и Министерския съвет. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ 1,7 млрд. лв. заем за плащането на депозитите в КТБ    
Три варианта за набиране на необходимите 1,7 млрд. лв. за изплащане на всички гарантирани депозити (до 100 000 
евро) обмисля Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) при фалит на КТБ. Сега във фонда има 2,110 млрд. 
лв. От тях 1,540 млрд. лв. са по разплащателни сметки в БНБ. Останалите 570 млн. лв. са инвестирани в краткосрочни 
книжа. 
За плащането на всички гарантирани депозити трябват още 1,7 млрд. лв. Те ще се наберат чрез емитиране на облигации 
на ФГВБ, обезпечени с държавна гаранция, заеми от държавата или от международни банки. За попълването на 
недостига няма да се увеличава вноската на банките във фонда или да се изисква трезорите да преведат авансово 
вноските за 2015 г. 
Очакванията на фонда са, че ще може да погаси получените заеми от постъпленията при разпределението на 
осребреното имущество от масата на несъстоятелността на фалиралата банка и така ще запази стабилността на системата 
за гарантиране на влоговете. За тази цел ФГВБ ще преговаря да получи кредитна линия от Европейската банка за 
възстановяване и развитие. 
Ако БНБ отнеме лиценза на КТБ и ТБ “Виктория”, вложителите трябва да получат достъп до парите си в срок до 20 
работни дни. Това трябва да се случи в края на първата седмица на декември. Хората ще могат да получат средствата си 
срещу документ за самоличност, който ще представят в банките, чрез които ще стане плащането. 
Не е необходимо да се подават никакви молби и заявления. Единственото изискване е вложителите да подпишат 
декларация, че нямат роднинска връзка с хора от ръководството или със собствениците на КТБ. След това пред 
вложителите има три варианта - да изтеглят парите си, да ги преведат в друга банка или да ги оставят на депозит в 
обслужващия трезор. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Нереалистична концепция за сливане на митниците и НАП 
Според документ в публичното пространство първият етап от обединението трябва да завърши до 1 януари 2015 
г. 
Почти невъзможна за изпълнение концепция за сливане на Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите 
(НАП) се появи в публичното пространство. Синдикатите в митниците изпратиха до някои медии разработена концепция, 
според която първият етап от сливането трябва да завърши до 1 януари 2015 г., а целият процес - до 7 години. Засега 
никой не поема отговорността за създаването на този документ. Министерството на финансите, под шапката на което са 
и двете агенции, официално отрече да са разработвали подобна концепция. Въпреки това документ с конкретни стъпки и 
срокове съществува и дори е качен в личния блог на депутата от БСП Георги Кадиев. Той се появява в момент, когато 
митниците се опитват поне малко да наваксат неизпълнението на приходите. Според сегашния директор на Агенция 
"Митници" Ваньо Танов подобно обединение не е удачно, защото ще доведе до срив на приходите. 
В документа се посочва, че ще се създаде единна приходна агенция, която ще администрира приходите от мита, ДДС, 
включително от внос, акцизи, данък върху застрахователните премии, данъци върху доходите на физическите лица, 
корпоративни данъци, задължителни осигурителни вноски, както и определени със закон частни държавни вземания и 
неданъчни приходи. 
От Министерството на финансите (МФ) заявиха официално, че "не разработват и не подготвят за реализиране 
концептуална рамка или проект за бъдеща обединена структура, включваща сливането на двете приходни агенции". 
Подготовката на подобна мащабна административна реформа включва широко обществено обсъждане и консултация с 
всички заинтересовани страни. За реализирането на такова обединение, което би засегнало широк кръг физически и 
юридически лица и би оказало влияние върху администрирането на приходите от мита, данъци и задължителни 
осигурителни вноски, е необходимо изготвянето на предварителен подробен анализ. Анализът следва да обхване 
нормативната база, структурите, функциите и дейностите на приходните агенции и да включва оценка на въздействието, 
проучване на практиките на други държави - членки на ЕС, и трети страни, се казва в официалното становище на МФ. 
Депутатът Георги Кадиев обаче е на мнение, че "пиарите на министерството говорят неистини". Според него такова 
сливане се подготвя, и то още от 1 януари 2015 г. "Естествено че е по поръчка на ГЕРБ и ДПС, които го имат в 
предизборните си програми. Естествено че това поставя под риск 8 млрд. лв., които митниците събират, плюс борба с 
наркотрафик, търговия с оръжие, растителна и животинска защита и т.н." 
Какво съдържа концепцията 
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В изнесената информация се посочва, че интегрирането на двете структури ще осигури ефективен модел за 
административно обслужване на гражданите и бизнеса. Очаква се мярката да повиши бюджетните приходи, да 
стимулира икономическия растеж, инвестициите и заетостта, както и да намали административната тежест и разходите 
за гражданите и бизнеса. В документа се дава пример с други държави - членки в Европейския съюз (ЕС), при които 
интегрираното администриране на приходи е довело до по-добро изпълнение. 
Проектът за сливане според изнесената концепция е разделен на два етапа. Първият трябва да приключи до 1 януари 
2015 г. Той включва изготвянето и приемането на промени в законодателството, нова организационно-управленска 
структура и преназначаване на служителите от митниците в НАП. Вторият етап започва след Нова година и предвижда 
развитие и укрепване на единната структура. Ще се прави детайлен бизнес и функционален анализ с цел пълна 
интеграция и оптимизация на структури, функции, процеси, дейности и IT системи. Отново е даден пример с други 
държави - членки на ЕС, където пълната интеграция е била постигната за не по-малко от 5 до 7 години. Посочено е, че 
това е реалистичният период за пълна интеграция в българската единна приходна агенция. 
Трудно изпълнение 
Дори обявената концепция да се окаже истина, изпълнението й в поставените срокове изглежда нереалистично. 
Предимно заради кратките срокове, в които трябва да се приемат множество национални и европейски нормативни 
актове. В документа е посочено, че само националните са 86 броя. 
Тук трябва да се отчете, че парламентът ще бъде свикан на 27 октомври. Промените обаче трябва да се одобрят от 
Министерския съвет и след това да се внесат от Народното събрание. Предвид официалната позиция на финансовото 
министерство, в която се посочва, че решение за създаване на обединена приходна агенция е извън правомощията на 
служебното правителство, можем да заключим, че евентуалните промени ще бъдат внесени от следващото 
правителство. 
Докато бяха на власт, ДПС предложи тази мярка, а тогавашният финансов министър Петър Чобанов я подкрепи публично. 
"Мисля, че идеята за обединяване на НАП и митниците има много голям смисъл с оглед на подобряването 
координацията между двете институции", коментира Петър Чобанов. Идеята за сливане на двете агенции беше 
подкрепена и от ГЕРБ. 
Според сегашния директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов подобно обединение не е удачно. Според него, ако 
сливането стане факт, приходите в бюджета ще се сринат. Той е на мнение, че подобно сливане не може да се случи за 
10 дни или за 1 месец, а всички държави, които са предприемали такава стъпка, са я правили поне 2-3 години. Идеята 
получи отпор и от синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа". 
 
√ БНБ: Новият консорциум за КТБ преговаря с правителството и партиите 
Инвеститорите най-накрая се срещнаха с БНБ, но не са представили планове за преструктуриране на банката 
Новият консорциум за спасяването на Корпоративна търговска банка (КТБ), в който не участва мажоритарният й 
собственик Цветан Василев и компанията му "Бромак", са се срещнали с БНБ в петък, съобщиха от централната банка. 
Нейните представители – не е посочено кои, са били информирани, че инвеститорите водят разговори с "правителството 
и с парламентарно представени политически сили за изготвяне на план за рекапитализиране и преструктуриране на КТБ, 
който да включва и средства, осигурени чрез държавна помощ". В съобщението не се посочва и кои са били 
представителите на трите инвеститора. 
История в писма 
В новосформирания консорциум влизат австрийският фонд EPIC, Фондът на генералния държавен резерв на Султаната на 
Оман (акционер с 30% от капитала на КТБ) и Gemcorp, фонд на Атанас Бостанджиев, доскорошен директор в третия по 
големина акционер в КТБ с малко под 10% - VTB Capital в Лондон. Малко след поставянето под специален надзор на 
банката Бостанджиев и руската ВТБ (Внештогрбанк) се разделиха, като по негови уверения това е било предварително 
планирано. Отново по негови думи Gemcorp вече е набрал 500 млн. долара финансиране. В Търговския регистър той 
продължава да е представител на българското поделение на VTB Capital заедно с "Делта кепитъл инвестмънтс", 
представлявано от бившия финансов министър Милен Велчев и някогашния му заместник Красимир Катев. 
От самото начало през август, когато акционерите проявиха желание да спасяват КТБ, настояват това да стане с държавна 
помощ. Преди дни беше публикувана информация от втория одит на КТБ, според която трябва да бъдат направени 
обезценки за 4.2 млрд. лв. Това на практика прави банката неспасяема, тъй като е невъзможно да се намери инвеститор, 
който да осигури необходимите средства за нормалната дейност на финансовата институция. 
За новоприсъединилия се спасител към консорциума за КТБ стана ясно в началото на миналата седмица от писмо на 
оманския фонд до премиера, Министерството на финансите и БНБ, изтекло в информационната агенция ПИК 
(автентичността на писмото беше потвърдена от финансовото министерство). В него оманците разказваха за 
неуспешните си опити да спасят КТБ и пречките от страна на БНБ. 
Няколко дни преди това – на 16 октомври, централната банка разпространи съобщение, в което се посочваше, че EPIC не 
е представил документи, усдостоверяващи, че представлява VTB Capital, дружеството, контролирано от оманския фонд 
Bulgarian Acquisition Company, чрез което оманците са акционери в КТБ. Не са били представени и документи, 
удостоверяващи готовността на акционерите да осигурят нужните финансови средства за оздравяването на банката, 
както и действителната разполагаемост с такива средства или други активи от страна на тези акционери, се казваше в 
съобщението на БНБ. Посочваше се, че до момента не са представяни в БНБ и планове и варианти за оздравяване или 
преструктуриране на КТБ или дъщерната й ТБ "Виктория". Именно това изявление на БНБ подразни консорциума, който 
излезе с писмото си от 21 октомври. 
Очи в очи 
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След размяната на писмени обяснение явно е последвала и среща. Освен че са дали информация за преговорите си с 
правителството, инвеститорите в консорциума са поискали и съдействие от БНБ за достъп до докладите на одиторските 
фирми, съдържащи анализа и оценката на активите на КТБ. От централната банка са обяснили, че не са страна по 
договора между квесторите в КТБ и одиторите и затова не могат да разпространяват без тяхно съгласие докладите, но са 
заявили, че ще окажат съдействие "за установяване на контакт и достъп до докладите при определени между 
консорциума и одиторите условия". 
БНБ пише в съобщението си, че отново е напомнила, "че плановете за рекапитализация и преструктуриране на КТБ 
трябва да бъдат съпроводени с ясни доказателства за наличността и разполагаемостта на средствата, които ще бъдат 
инвестирани, както и за сроковете и инструментите, чрез които ще се реализират инвестиционните намерения с оглед 
срока на специалния надзор 20 ноември 2014 г.". В съобщението си централната банка припомня и че "до този момент 
планове за преструктуриране на КТБ не са представени в БНБ". 
Съобщението на БНБ беше разпространено към 15.30 ч. в петък. Преди това по обед депутатът от БСП Георги Кадиев 
беше написал в блога си "Току-що видях оманците и Атанас Бостанджиев пред БНБ. Явно вървят някакви разговори". 
Фондът за гарантиране на влоговете е готов да изплати депозитите, ако лицензите на КТБ и ТБ "Виктория" бъдат отнети 
Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) има готовност да изпълни задълженията си, ако бъдат отнети 
лицензите на КТБ и ТБ "Виктория". Това съобщиха в петък от институцията, като уточняват, че са провели три теста с 
реални данни за влоговете в двете банки, а резултатите са изпратени на БНБ и квесторите. 
Средствата в портфейла на ФГВБ са в размер на 2.11 млрд. лв., от които 1.540 млрд. лв. са налични по разплащателни 
сметки на фонда в БНБ, а останалите 570 млн. лв. са инвестирани в краткосрочни книжа, издадени от българското 
правителство. ФГВБ съвместно с Министерството на финансите, български и международни кредитни институции 
подготвя различни варианти за финансиране на недостига от средства в съответствие с предвидените в Закона за 
гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) възможности, както и за осигуряване на незабавна ликвидност срещу ценните 
книжа в портфейла, се казва още в съобщението. 
Вариантите за финансиране на недостига от 1.7 млрд. лв., за което тече подготовка, са три - издаване на облигации на 
ФГВБ, обезпечени с държавна гаранция, и пласирането им на местния пазар; заем от държавата и заем от международни 
банки. От фонда уверяват, че въпреки кризисната ситуация стабилността на системата за гарантиране на влоговете ще 
бъде запазена. Ръководството му води проучвателни разговори за възможността за сключване на споразумение за 
стендбай кредитна линия с Европейската банка за възстановяване и развитие, с което ще се осигури поддържане на 
способността на ФГВБ да изпълнява функциите си. 
 
√ Нестабилната среда в България гони чуждестранните инвеститори 
Сливанията и придобиванията в страната през първото полугодие са близо три пъти по-малко спрямо година по-
рано, сочат данни на EY 
Активността на пазара на сливания и придобивания в Централна и Югоизточна Европа постепенно се съживява, но на 
този фон сделките в България осезаемо намаляват, показват данните на международната консултантска компания EY. 
Наблюденията на дружеството сочат, че през първото полугодие в повечето страни в региона е отчетен ръст в броя на 
приключените транзакции, като общият обем на пазара нараства с над 60% спрямо същия период на 2013 г. 
Според публикувания от EY "Барометър на сливанията и придобиванията в Централна и Югоизточна Европа" (CSE M&A 
barometer) oбаче инвеститорският интерес към българския пазар подчертано намалява – за първите шест месеца на 
годината в страната са финализирани едва 39 сделки в сравнение със 109 година по-рано. Това се отразява и в данните за 
общия брой на сделките в региона, които към края на полугодието са 630, или с 4% по-малко спрямо година по-рано. 
Обемът на сделките в България също се свива, сочат данните нa ЕY – за периода януари - юни общата им стойност е 
около 800 млн. долара при около 900 млн. за същия период на 2013 г. 
Изчезването на чуждестранните инвеститори 
Като основен фактор за свиването на пазара от компанията очертават драстичния спад на интереса от страна на 
чуждестранни инвеститори към българския пазар, който се обуславя от нестабилната политическа обстановка и 
състоянието на финансовата система в страната. 
"Променливата макросреда и трудността да се правят средно- и дългосрочни прогнози със сигурност са в основата на 
масовото излизане на външни инвеститори от България през последната година", обяснява Ангел Келчев, мениджър 
"Сливания и придобивания" в компанията. "Освен това липсата на ефективна защита на потенциални инвестиции чрез 
съдебното производство е ключов фактор, който до голяма степен възпира потенциални външни инвеститори, които 
анализират възможности за навлизане на местния пазар", допълва той. По думите му други възпиращи външните 
инвеститори фактори, чието влияние тепърва ще се изостря, са качеството на образование и на работните кадри като 
цяло, както и демографските тенденции в страната. 
Бъдещи възможности 
Същевременно на фона на наблюдаваната вече няколко години поред тенденция на изтегляне на чуждестранните 
инвеститори от EY отбелязват постепенното увеличаване на активността на местни играчи в сферата на сливанията и 
придобиванията. Според Келчев това се дължи на факта, че компаниите в страната във все по-голяма степен оценяват 
този тип сделки като важна част от стратегията им за фирмен растеж. Проблемът е, че за момента повечето транзакции се 
случват при негативни обстоятелства, като например изпадането на дадена компания в затруднено финансово състояние 
или необходимостта от преструктуриране. 
"Голяма част от малките и средните семейни предприятия в страната със сериозен потенциал за бъдещо развитие още не 
възприемат особено позитивно проактивен инвеститорски интерес и търсят такъв, когато са налице сериозни проблеми 
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(оперативни, финансови и кадрови), с които те не могат да се справят", обяснява мениджърът. Очакванията му обаче са 
това да се промени с времето, като фактори за това ще са както по-доброто осъзнаване на предимствата на 
стратегическите партньорства, така и високите нива на кеш, които са налични в момента на пазара и които регионалните 
и глобалните финансови и стратегически играчи са предназначили за инвестиции. 
"В следващите две години очаквам сделки в следните сектори: телеком, ритейл, храни и напитки, логистика, нишово 
леко производство, опаковки и пластмаси и, разбира се, в сферите на информационните технологии и BPO (business 
process outsourcing)", прогнозира още той. 
Какво предстои на пазара 
Защо сме различни и кога България ще се върне в радара на инвеститорите са част от въпросите, на които ще обърнем 
внимание на организираната от "Капитал" за девета поредна година конференция "Сделки и инвеститори". Събитието ще 
се проведе на 28 октомври (вторник) в хотел "Балкан" в София и ще събере представители на бизнеса, инвестиционните 
фондове и консултанти. 
 

 
 
√ Фонд "Земеделие" обяви втора схема за подпомагане заради руското ембарго 
Предвиждат се компенсации за производители на плодове и зеленчуци, които ги даряват на благотворителни 
организации, училища, детски градини, болници и др. 
Фонд "Земеделие" обяви втора схема за подпомагане на производителите, засегнати от забраната за внос на 
селскостопански продукти от Европейския съюз (ЕС) в Русия. По нея се предвиждат компенсации за производители на 
плодове и зеленчуци, които ги даряват на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски 
лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода.  
В края на септември Европейската комисия (ЕК) реши да отпусне допълнителни 165 млн. евро за подпомагане на 
производители на плодове и зеленчуци, които пострадаха от руското ембарго. Целта е да бъдат защитени интересите на 
производителите и да се намали негативният ефект от свръхпредлагането на плодове и зеленчуци на европейските 
пазари. 
Кой може да се възползва 
Мярката на фонда се прилага като допълнение на схемата "Временни извънредни мерки за подпомагане на 
производителите на някои плодове и зеленчуци". Целта й е да се възстанови трайно баланса на пазара на плодове и 
зеленчуци в Европейския съюз. 
От новата схема могат да се възползват производителите на домати, моркови, пипер, краставици, зеле, карфиол, гъби, 
ябълки, круши, десертно грозде, меки плодове, киви, портокали, клементини и мандарини. 
Според изискванията на допълващата схема в страната ще се финансира мярка "изтегляне на продуктите от пазара за 
безплатно разпространение". Исканията на стопаните се подават в областните дирекции на фонда до достигане на 
допустимите за подпомагане количества продукти. Документите ще се приемат по адрес на регистрация на физическите 
лица или по адрес на управление на юридическите лица. 
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В исканията за прилагане на мярката се посочват видът и количествата на изтегляните от пазара продукти, 
идентификация и размер на площите, на които са произведени. Описват се също мястото и датата, на които ще бъде 
извършено претеглянето. Важно тази дата да бъде до 31 декември 2014 г. В документите се записват и организациите, на 
които ще бъде предоставена продукцията. 
Българската хранителна банка 
За улеснение на производителите, даряващи големи количества продукция, Българската хранителна банка (БХБ) има 
възможност да приема бързоразвалящи се продукти. По предварителна заявка БХБ може да осигури бране, пакетиране и 
транспортиране на дарената продукция. 
Техническият инспекторат на фонд "Земеделие" ще извършва проверки на място на записаните в документите дати. При 
проверките ще бъдат спазвани изискванията от приключилата първа извънредна схема за подпомагане на 
производителите, засегнати от руското ембарго. В срок от 5 работни дни след прилагането на новата мярка земеделските 
производители ще могат да подават заявки за плащане. Субсидиите и по новата схема ще бъдат изплатени до 30 юни 
2015 г. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Борисов не вярва на одита за трезора. Парламентът започва със смяна на Искров 
Кризата с КТБ - първа задача на новите депутати 
Смяната на гуверньора на БНБ Иван Искров заради кризата с КТБ е точка първа от дневния ред на 43-ото народно 
събрание. Консенсус за това бе постигнат и вчера между лидерите на ГЕРБ и БСП Бойко Борисов и Михаил Миков. "По 
темата КТБ сме категорични, че още утре трябва да се смени или целият Управителен съвет, както казва господин Миков, 
или най-малко управител и подуправител в банковия надзор", отсече Борисов. "Ще подкрепим тази позиция. С г-н 
Борисов коментирахме. Имаме обща воля да се върви към това решение", каза в отговор и Миков.  
"Всичко по закон е в ръцете на БНБ и те умишлено, вече три месеца, бездействат. Не мога да си представя, че 4,2 
милиарда така ще се изпарят и всичко това в рамките на месец", посочи Генерала и припомни, че седмици по-рано БНБ е 
дала на банка "Виктория" лиценз, което означава, че според централния депозитар тогава КТБ е била в добро състояние. 
"Значи нещо има, което се надявам да разберем", посочи лидерът на ГЕРБ. "Ние с господин Борисов сме участвали в 
обсъжданията при президента по темата КТБ и тогава и той, и аз поставихме стриктно въпроса да се действа по закон", 
допълни лидерът на БСП. "Изгуби се ценно време. Защо - е въпрос, на който други трябва да дават отговора. Не може 
постоянно политиците да са отговорни за всичко", заяви Миков. Борисов пък отбеляза, че се съмнява в достоверността на 
доклада за Корпоративна банка. "Защото това не е възможно и тук Орешарски и Чобанов не трябва да бягат от 
отговорност. Те допуснаха това да се случи и да се нанесе този удар на банката. Не помните ли, че "Виктория" беше 
купена и тогава всички вие писахте, че я купува КТБ, които са в отлично състояние? Я върнете. Това ще е един месец 
разлика. Тези хора трябва да понесат съдебна отговорност. Управител, подуправител. Как така?", ядоса се още веднъж 
Генерала. И обеща след сформирането на кабинет да каже дали ще се осигурява държавна гаранция за КТБ. 
Според него всички, които са виновни, трябва да си понесат последствията. Борисов отново обясни по времето на 
управлението на ГЕРБ в най-тежката финансово-икономическа криза те не са позволили нито една банка да се разклати. 
"Сега, когато кризата мина, да вадим милиарди да подкрепяме банка, това не е в програмите нито на ГЕРБ, нито на БСП, 
а и товари бюджета", обясни лидерът на ГЕРБ. 
Борисов бе категоричен, че партията му няма кандидат за поста гуверньор и ще се търси безпартиен човек с възможно 
най-добрата репутация. 
Такава позиция още в края на 42-ото народно събрание заеха и ДПС. Депутатите Йордан Цонев и Делян Пеевски 
подготвиха специален закон, който предвижда международен одит на трезора, изваждане на светло на всички 
кредитополучатели, заемали високи държавни постове, и на реалните собственици на офшорките, получавали заеми.   
Реформаторският блок също свалиха доверието си от настоящия гуверньор Иван Искров и поискаха неговата смяна. В 
края на миналия парламент Искров с писмо до председателя на Народното събрание изяви готовност да подаде своята 
оставка, ако парламентът бързо избере негов заместник. По закон гуверньорът на БНБ може да бъде сменен именно ако 
подаде оставка или при изтичане на мандата на управителния съвет - което ще се случи в средата на следващата година. 
 
√ Осигуровките скачат с 2% 
Вдигането на вноските за пенсия и безработица ще донесе 430 млн. лв. допълнително в хазната 
Разходите за осигуровки ще нараснат от 2015 г., ако управляващите приемат предложението на експертите да се вдигнат 
осигуровките за пенсия и безработица с по един процентен пункт. 
Така през 2015 г. вноската за пенсия за работещите при най-масовата трета категория труд и родени преди 1960 г. ще 
нарасне от 17,8% на 18,8%. А за родените след 1960 г. ще стане 13,8% при сегашни 12,8%, но те имат и допълнителна 
вноска от 5% в универсален пенсионен фонд. В същото време вноската за фонд "Безработица" се предлага да се вдигне 
от 1% на 2%. Тази вноска също е задължителна за хората, които работят на заплата. Консултативният съвет засега не 
предвижда промяна в съотношението между личната осигурителна вноска, която се взима от заплатата на всеки 
работник, и вноската, която плаща работодателят. За догодина това съотношение остава 60 на 40, като 60% от 
осигуровките се поемат от работодателя, а останалите 40% - от работника. Така общата осигурителна тежест през 2015 г. 
ще нарасне от 30,3% на 32,3%, които ще бъдат разпределени между работодател и работник в съотношение 18,6% към 
13,7%. 
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За заплати от 400 лв. това означава разходите на работодателя за осигуряване на един работник да нараснат с 4,80 лв. на 
месец - от 69,60 лв. на 74,40 лв. Работникът пък ще трябва да се бръкне с 54,80 лв. при сегашни 51,60 лв. 
За 1000 лв. заплата сметките показват, че работодателят трябва да плаща 186 лв. месечно за осигуровки, което е с 12 лв. 
повече от сега. При същата заплата личната вноска на работника ще бъде 137 лв. при сегашни 129 лв. 
Най-големи обаче ще са разходите за хората, които получават максималния осигурителен доход. Тази година той е 2400 
лв., но според тригодишната бюджетна прогноза на МФ, за 2015 г. ще се вдигне на 2600 лв. Така личната осигурителна 
вноска при новия осигурителен таван и при по-високите осигуровки за пенсия и безработица ще скочи от 309,60 лв. на 
356,20 лв. За работодателя разходите ще се повишат от сегашните 417,60 лв. на 483,60 лв. 
Увеличението на осигурителните вноски е наложително, за да се балансира покриването на дефицита във фондовете на 
Държавното обществено осигуряване (ДОО), смятат експертите от Консултативния съвет. Според тях само увеличение на 
пенсионната възраст няма да реши проблема с големите дефицити. Всички фондове на ДОО с изключение на фонд 
"Трудова злополука и професионална болест" са на червено. В момента 53% от разходите за пенсии и обезщетения са за 
сметка на субсидия и трансфер от държавния бюджет. Ако не се направят промени, скоро ще стигнат 60% и това съвсем 
ще дискредитира ДОО, което трябва да се пълни с осигурителни вноски. Покриването на разходите за пенсии и 
обезщетения все повече с приходи от данъци създава конфликт с други сфери, за които не остават средства - 
здравеопазване, образование и инфраструктура. Увеличението на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" през 2015 г. 
ще доведе до 225 млн. лв. допълнителни приходи в НОИ. За фонд "Безработица" очакваните допълнителни приходи са 
204 млн. лв. Така субсидията за покриване на недостига от средства в двата фонда догодина ще падне на 1,669 млрд. лв. 
Ако не се направи промяна, необходимата субсидия би била 2,098 млрд. лв. 
Увеличават и парите за частните фондове 
Предложението на Консултативния съвет е през 2017 г. да има увеличение с 1 процентен пункт на вноската за частните 
универсални пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват всички работници, родени след 1960 г. Това ще 
доведе до нарастване на средствата в индивидуалните партиди на хората с почти 200 млн. лв. годишно и съответно ще 
даде възможност да се изплащат по-големи пенсии. Предлага се и още един вариант - увеличението на осигуровката за 
пенсии и безработица с по 1 п. п. да стане една година по-късно - от 2016 г., но през 2019 г. да има ново нарастване на 
вноската за пенсия с 1 п.п. И при този вариант се предвижда от 2017 г. да се вдигне вноската за универсалните пенсионни 
фондове от 5% на 6%. 
 
√ 25 банки се издъниха на стрес-тестовете 
25 европейски банки се провалиха на стрес-тестовете за състоянието на финансите им, съобщи Eвропейската централна 
банка (ЕЦБ), цитирана от АФП. Всички засегнати институции са от еврозоната и сега имат 9 месеца или да заздравят 
финансите си, или рискуват да бъдат затворени. Стрес-тестът обхвана общо 130 банки и целеше да установи дали те са 
готови да издържат още една финансова криза, посочва Би Би Си. 
На изпита на ЕЦБ са се провалили девет италиански банки и една германска финансова институция. Не са издържали 
теста и три гръцки, три кипърски, две словенски, две белгийски и по една банка от Ирландия, Австрия, Португалия, 
Франция и Испания. Италианската банка Monte dei Paschi е с най-голяма капиталова дупка - 2.1 млрд. евро, независимо 
от усилията за набиране на средства през тази година. 
Европейският банков орган обяви вчера, че общата капиталова дупка на банките, които не са успели да покрият 
минимално изискваното съотношение на капитала от 5.5%, е 24.6 млрд. евро в края на 2013 година. Италия е най-зле, тъй 
като 9 италиански банки са с общ недостиг от 9.4 млрд. евро в края на миналата година. Сред най-големите неиздържали 
теста е Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, третият най-голям кредитор на Италия. Трите гръцки провалили се банки имат 
общ капиталов недостиг от 8.7 млрд. евро, а трите провалили се кипърски банки - от 2.4 млрд. евро. ЕЦБ заявява, че 
банките, които не са успели да преминат теста, са предприели стъпки през тази година за значително повишаване на 
капиталовите им буфери. Дванадесет от 25-те банки вече са покрили своите капиталови дефицити, като общо са набрали 
15 млрд. евро през тази година. Тринайсетте останали банки трябва да увеличат капиталите си за рискови ситуации с 10 
милиарда евро. Те трябва да уведомят до две седмици ЕЦБ за това как смятат да съберат капитали, след което имат 
девет месеца, за да го направят. За тази цел те могат да използват кредитния си портфейл или да емитират нови акции. 
Основа за проведените тестове са балансите от края на 2013 г. В изчисленията влизат и увеличенията на капитала, 
осъществени до 30 септември 2014 г. 105 банки преминават успешно прегледа на качеството на активите. "Този 
безпрецедентен, по-задълбочен преглед на позициите на най-големите банки ще повиши общественото доверие към 
банковия сектор", заяви вицепрезидентът на ЕЦБ Витор Констанцио след публикуването на резултатите. 
 
√ Бизнесът взима пари директно от Брюксел 
Правилата на програмата са много опростени и лесни за изпълнение 
Нова схема за финансиране на иновативни бизнес идеи постепенно набира скорост у нас и в Европа. Става въпрос за 
Европейската програма за иновации "Хоризонт 2020" с финансов фонд от 79 млрд. евро, която все още е слабо позната в 
България. Качествено новото при нея е, че се кандидатства за финансово подпомагане директно в Европейската комисия 
в Брюксел, без да се минава през нито една институция в държавата, в която е бизнесът на кандидата. Това поясни проф. 
Милен Балтов, зам.-ректор на Бургаския университет, който е един от тримата т. нар. контактни лица по програмата. Тя 
пък е много подобна на "Джереми", но е много по-опростена и лесна за подготовка на проектите, коментира 
предприемач, който е в началото на процеса на участие в "Хоризонт 2020". 
Клиенти на новата програма могат да станат малки и средни фирми, както и микропредприятия, които имат иновативен 
бизнес, ориентиран както към пазара, така и в съвместни проекти с научни организации и лаборатории. Иновациите са 
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главното условие, за да бъдат получени парите. Изисквания като история на бизнеса и най-малко две ли три години 
работа при определени параметри вече не съществуват. Кандидати за финансиране може да бъдат и стартиращи 
компании, стига да предложат нови идеи или качествено да обновят старите. 
По подобие на останалите европейски програми, и тук парите са разпределени в няколко раздела. Най-много средства са 
заделени за "Промени в обществото" - 29,7 млрд. евро, следват "Науки и върхови постижения" - 24,4 млрд. евро, 
"Индустриално лидерство" - 17 млрд. евро и др. Най-прясната новина е, че 3 млрд. евро са предназначени за 
разработване на специални финансови инструменти, които да подпомагат малките и средните предприятия, нямащи 
пряко финансиране. Те ще са насочени към иновации на най-малките фирми. Принципът за кандидатстване по 
програмата е "една фирма - един проект". Не е изключено да се кандидатства и в консорциум, но той трябва да е 
международен, в който участват поне три държави. 
Проектите се изпращат директно в Европейската комисия, което на практика е най-голямото предимство на програмата 
"Хоризонт 2020". Разработването става на три фази, като още при първата може да се получат до 50 хил. евро 
безвъзмездно финансиране, като 40% от тях могат да се вземат авансово. Това го няма в нито една от познатите 
програми на ЕС. Друго важно за отбелязване е, че 70% от средствата по всеки проект са грант, т.е. безвъзмездни. 
Останалите 30% съфинансиране със собствени средства не е нужно да бъдат доказвани. Те могат да бъдат под формата 
на апорт или нещо друго. Не се доказват и разходи с фактури и ведомости. Когато се казва, че някоя част от проекта може 
да не бъде доказвана, както е в случая със собственото финансиране, това обаче не бива да успокоява. Чиновниците от 
Европа си запазват правото да извършват проверки във всеки един момент на каквато част поискат от проекта, може и на 
целия. Затова никой не бива да се успокоява и документите трябва да бъдат приготвяни внимателно и според всички 
изисквания, напомнят експерти. 
Как се кандидатства 
Проектите по програма "Хоризонт 2020" се подготвят и оценяват в три фази. Писането на проекта е максимално 
опростено и улеснено, пише се не по схема, а с по-голяма свобода. Няма строго попълване на формуляри и 
задължителна терминология, както и безсмислени обяснения и купища документи. 
ПЪРВАТА ФАЗА включва изготвянето на бизнес обосновка на проекта. Преди това обаче се прави предпроектна оценка. 
Бизнес обосновката не трябва да е повече от 10 страници и в нея се обясняват техническите и пазарните възможности на 
стоката, услугата или производството. Пак ще напомним, че то трябва да е свързано с иновативни процеси и 
технологично развитие, да предлага нещо ново, не е задължително да е свързано с кой знае какви космически или 
високотехнологични продукти. В десетте страници се прави оценка на техническата приложимост и пазарния потенциал 
на новата (новите) идеи. За препоръчване е проектът да е с европейска перспектива, която може да се развие и разшири 
във времето. На това се гледа с много добро око от оценяващите. Обикновено оценката на тази фаза е максимум шест 
месеца, т. е. след този срок вече се знае дали проектът преминава на по-висока фаза, или ще бъде върнат за преработка. 
Тук се кандидатства и за сумата от 50 хил. евро. 
ВТОРАТА ФАЗА - демонстриране на идеята, само при положение, че е приета обосновката, т.е. премината е успешно 
първата фаза. Представя се демонстрационен модел, придружен от бизнес план в 30 страници. В ЕК не броят страниците, 
а гледат какво съдържат. Затова трябва да се изложи идеята максимално конкретно, казва един от българските 
предприемачи, които вече кандидатстват по програмата. В тази фаза авторът на проекта може да се обърне към банка за 
финансиране и/или да си търси съдружници. Тук целта не е да се получат 50 хил. евро, а се отива на финансиране от 
порядъка на 0,5 - 2,5 млн. евро грант. Сумата се получава чисто, без удръжки, но трябва ясно да се види какво 
представлява продуктът, той се тества и търпи развитие. На тази фаза дори е възможно продуктът да се пусне на пазара, 
за да се провери как ще бъде приет, ще има ли успех. Затова фазата е популярна и с названието "За доразработване и 
тестване на иновацията". Възможно е продуктът да не е приет добре от пазара или даже да не става за него. Ако обаче са 
спазени всички условия, изхарчената до момента грантова сума от ЕК може и да не се наложи да се връща. Фазата 
продължава 1-2 години. 
ФАЗА ТРИ - при нея не се получават грантове, а се комерсиализира изцяло продуктът, т.е. той придобива окончателния си 
пазарен вид. ЕК предоставя значителна подкрепа там, където е нужно, най-вече консултира производителя по всички по-
слаби места от проекта. При тази фаза се дава възможност да се ползват пари от други програми и фондове - (например 
KOSME), за рисково финансиране, облекчени гаранции за кредити. Допълнителна подкрепа и партньорство се получават 
и от Еnterprise Europe Network (EEN) - Европейския иновационен и информационен център към БТПП, който е и един от 
т.нар. ментори по програмата и има за цел да се включи активно именно в третата й фаза. По желание на 
предприемачите те могат да се включат с доброволни консултации още в първата фаза - за 3 дни, и във втората - за 12 
дни. Фирмите, които са преминали първите две фази, могат да си избират и ментори от ЕС. 
Одобрените теми, по които ще работи програмата за 2014 г. и 2015 г. и ще се кандидатства с проекти, са 13 и са много 
разнообразни. Сред тях са високорискови иновации в сферата на ИКТ, нанотехнологии, космически изследвания, 
клинични изследвания, устойчиво производство и преработка на храни и др. През годината се правят четири приема на 
проекти - през март, юни, септември и декември. 
Всички подробности за кандидатстване по програмата могат да се видят на страницата й към Европейската комисия. 
Достатъчно е да се изпише "horizon2020", за да се появи пълната информация. 
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Вестник Преса 
 
√ Агресивни банки пълнят фонда за депозитите 
Трезори с високи лихви ще плащат повече 
БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете ще умуват по нова методика за вноските на банките. 
Най-късно в края на май 2016 г. агресивните банки с по-високи лихви от пазарните ще започнат да внасят във Фонда за 
гарантиране на влоговете по-големи вноски в сравнение с останалите. Тогава се очаква да влязат в сила промените в 
евродирективата за гарантираните депозити до 100 000 евро. 
Все още не е уточнен механизмът, по който трезорите ще бъдат оценявани като повече или по-малко рискови. Оценката 
обаче ще бъде свързана с лихвените нива. Агресивните банки, които предлагат проценти над средните за пазара, 
съответно ще правят по-високи вноски във фонда. 
 „Идеята е добра, в нея има здрава логика. Колкото по-вероятно е една банка да има проблеми, толкова повече ще си 
плаща“, коментира пред „Преса“ Румен Гечев от БСП. Според експерти мярката ще помогне банковият пазар да се 
изчисти от недобросъвестни играчи. 
В момента всички български трезори, които внасят средства във Фонда за гарантиране на влоговете, плащат еднакви 
суми, които се равняват на 0,5% от размера на събраните депозити. Така големите банки, колкото и консервативна 
лихвена политика да водят, правят най-големите отчисления. 
Промените в директивата ще засегнат малките институции. По принцип те дават по-високи лихви, за да привличат 
ресурс, който раздават като кредити.  
Вложителите в КТБ ще си вземат парите с „подстригана“ лихва 
След отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка вложителите със сметки до 100 000 евро ще си получат 
парите с „подстригана“ лихва. Това означава, че те няма да получат проценти между 8 и 9 на сто върху депозираните 
суми, каквито даваше КТБ. 
След като финансовата институция бе поставена под специален надзор на 20 юни, квесторите от БНБ промениха 
лихвената политика на трезора. Това е тяхно право по закон, обясниха тогава от централната банка. Със задна дата 
доходността беше променена на 2-3 на сто. „Подстригването“ няма да важи за стари периоди. Така например, ако 
депозитът е едногодишен и е направен през 2012, но е подновен през 2013 и 2014 г., лихвата ще се намали само за 
последната година. 
Важно е да се знае, че хората с преференциални сметки (договори с условия, които са различни от обявените) няма да 
получат никакви пари. Те не са гарантирани. 
20 работни дни след отнемането на лиценза на КТБ Фондът за гарантиране на влоговете трябва да започне да изплаща 
парите на вложителите. За целта след процедурата квесторите трябва да предоставят информация за сметките. С 
решение на институцията се избира една или няколко банки, които ще започнат да изплащат гарантираните депозити. 
За да си получат парите, вложителите трябва да носят личната си карта и договора за депозита. Те могат да не теглят 
парите си, а да ги оставят на влог в новата банка.  
БНБ преговаря с инвеститори вчера от Българската народна банка обявиха, че са провели среща с представители на 
австрийския фонд ЕПИК, с фонда на Оман и с „Джемкорп“. Преговорите се водят, за да се реши дали КТБ може да бъде 
спасена, без да се налага фалит и изплащане на гарантираните депозити. Консорциумът обявил, че прави консултации 
със служебното правителство и с политическите партии за изготвяне на план за преструктуриране на КТБ. 
Според инвеститорите той трябва да включва и средства, осигурени от държавата. От БНБ обаче настояват плановете да 
бъдат съпроводени с доказателства за финансов ангажимент. Консорциумът е поискал да получи одитните доклади. Те 
ще им бъдат предоставени, ако дружествата се съгласят.  
Цветан Василев щял да загуби къщата си в Швейцария 
Цветан Василев е на път да загуби къщата си в Швецария, защото той и съпругата му Антоанета нямат пари да обслужват 
дълговете си по нея. Тя струва 20 млн. швейцарски франка и е ипотекирана. Парите не са от КТБ. 10 млн. са от лични 
сметки на Василев, а другите са взети от швейцарска банка срещу ипотека. 
 
Това стана ясно днес, след като Антоанета Василева повече от два часа бе разпитвана в столичната следствена служба по 
делото срещу нея и съпруга й за пране на пари. Василева пристигна специално за разпита от Белград. Тя е предоставила 
на магистратите всички документи за имота в Женева, който е с площ 200 кв. м - договора за купуването му, нотариалния 
акт и договора за заем от тамошната банка. Адвокатът на Василева Менко Менков уточни, че още през 2012 г. тя е 
обявила жилището в данъчната си декларация. На следователите съпругата на Василев е предала и ревизионни актове за 
доходите на семейството за 10-годишен период до декември 2012 г. На Василева не са били повдигнати обвинения. 
Тя допълни, че в момента текат преговори за преструктурирането на КТБ, а съпругът й е ангажиран с този въпрос. Освен 
Оманския фонд интерес имала и базирана в Лондон компания. 
Антоанета Василева обясни, че нямало дупка от 4 млрд. в КТБ. Според съпруга й напротив - в банката имало активи за 
над 2,5 млрд. евро.  
 
√ Финансовото министерство: Не се подготвя сливане на НАП и митниците 
Решение за създаване на обединена приходна агенция е извън правомощията на служебното правителство, 
заявяват от пресслужбата на ведомството 
Министерството на финансите не разработва и не подготвя за реализиране концептуална рамка или проект за бъдеща 
обединена структура, включваща сливането на Национална агенция за приходите и Агенция "Митници". 
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Решение за създаване на обединена приходна агенция е извън правомощията на служебното правителство, заявяват от 
пресслужбата на МФ по повод информациите за подготвяно обединение на двете приходни администрации. 
"Подготовката на подобна мащабна административна реформа включва широко обществено обсъждане и консултация 
със всички заинтересовани страни. За реализирането на такова обединение, което би засегнало широк кръг физически и 
юридически лица и би оказало влияние върху администрирането на приходите от мита, данъци и задължителни 
осигурителни вноски, е необходимо изготвянето на предварителен подробен анализ. Анализът следва да обхване 
нормативната база, структурите, функциите и дейностите на приходните агенции и да включва оценка на въздействието, 
проучване на практиките на други държави-членки на ЕС и трети страни", заявяват от финансовото ведомство. 
 
Вестник Сега 
 
√ Пенсионните фондове все по-често си крадат осигурени 
Кмет в Старозагорско разписал 16 заявления за прехвърляне на средствата на хората за втора пенсия, без те да 
подозират 
Пенсионни фондове продължават да крадат партидите с натрупаните пари за втора пенсия на хората без тяхно знание и 
съгласие. Въпреки че според официалните данни на Комисията за финансов надзор незаконните случаи намаляват 
значително през последните години, се оказва, че практиката кметове да разписват от името на съселяните си 
заявленията за прехвърляне на средствата им от един пенсионен фонд в друг продължава да се прилага. Само в едно 
старозагорско село 16 партиди на нищо неподозиращи хора са били прехвърлени с един подпис на кмета, научи "Сега". 
"От доста време нямахме такива сигнали, но сега отново зачестиха случаите на неправомерно прехвърлени партиди на 
осигурените лица при нас. Ето, сега се връщам от едно село, където кметът заверява заявления за прехвърляне на 
партиди от нашия пенсионен фонд в друг пенсионен фонд, без хората да имат представа за това", коментира 
мениджърът за региона на Стара Загора на засегнатия фонд. Той обясни, че личните данни на хората се продават от 
фирми на нелоялни пенсионни дружества, които със съдействието на селските кметове и кметските наместници 
прехвърлят партидите и натрупаното по тях без знанието на засегнатите. Това е възможно, тъй като в малките населени 
места кметът или кметският наместник играят и ролята на нотариус. 
Случаят в Старозагорско не е изолиран. Наскоро ДАНС и прокуратурата задържаха кмета и зам.-кмета на Брезово заедно 
със секретарката на общината и банков служител по обвинение, че от 2013 г. до май тази година са подпомогнали 
прехвърлянето на парите по индивидуални партиди от един пенсионен фонд в друг на най-малко 114 души.  
Същата схема със селския кмет в главната роля бе разкрита и от предаването "Господари на ефира". Пред камерата 
кметът на костинбродското село Опицвет Стефчо Алексов си призна чистосърдечно, че има много случаи, в които той е 
разписвал от името на осигурените заявления за прехвърляне от един фонд в друг, без хората изобщо да знаят. 
Конкретният случай бе на жена от София, чиято партида е прехвърлена от пенсионен фонд "Сила" към "Доверие" без 
нейно знание. Заявлението е подписано от Алексов, а жената дори не е стъпвала в селото. Миналата година избухна 
скандал и около офшорка, свързана с КТБ, която искаше да купи пенсионния фонд "Доверие". Наред с откровено 
разочарованите клиенти, които са напуснали "Доверие", се появили и 350 сигнала за злоупотреби в средата на 2013 г. 
Въпреки тези известни случаи на стотици измамени данните на Комисията за финансов надзор, която регулира този 
пазар, сочат, че за цялата страна за първите шест месеца на 2014 г. сигналите и жалбите с оплаквания за неправомерно 
прехвърлени партиди са едва 10. За цялата минала година са подадени 33 сигнала, за 2012 г. - 27. През 2011 г. са 
получени значително повече - 68 сигнала, сочи справка на комисията, изготвена за "Сега". "Заявление за промяна на 
участие може да бъде подадено без знанието на осигуреното лице само в случай че е извършена злоупотреба с неговите 
лични данни", коментираха от КФН. 
По закон прехвърлянето на партидите за втора пенсия от едно пенсионно дружество в друго става само със заявление от 
осигуреното лице, както и при платена такса от 20 лв. От комисията обясниха, че процедурата за прехвърляне е 
усложнена именно за да се избегнат злоупотребите с лични данни. Когато заявлението за промяна на фонда се подава на 
хартия, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Заверката от 
нотариус бе въведена през 2005 г., за да се прекратят случаите на злоупотреби от страна на фондовете. Преди това в 
прокуратурата имаше около 7000 сигнала на хора за фалшифицирани заявления. "Тази усложнена форма е въведена с 
цел гаранция, че промяната на участие е резултат от осъзнат избор на осигуреното лице. Стриктното спазване на закона 
от лицата, извършващи нотариалните удостоверявания на подписите на осигурените лица, е гаранция за 
законосъобразното протичане на процедурите и зачитане волята на осигурените лица", обясняват от КФН. В селата обаче 
кметът, който е и нотариус, може да удостоверява истинността на подписа и явно има изкушени, които нарушават 
закона. 
Дори и при подадена жалба за фалшифицирани заявления КФН няма правомощия да се произнася по истинността на 
документите, а препраща сигналите към прокуратурата, защото фалшифицирането на документите е престъпление по  
Наказателния кодекс. Нещо повече - КФН не може и да глоби некоректния пенсионен фонд. От комисията обясниха още, 
че ако някой осигурен разбере, че от негово име има подадено заявление за смяна на фонда му, трябва да уведоми 
пенсионноосигурителното дружество, до което е подадено заявлението, и да сигнализира прокуратурата. Осигуреното 
лице може да уведоми и КФН, както и Комисията за защита на личните данни. 
Заради нелоялната конкуренция на пазара повечето дружества са въвели практиката при получаване на заявление за 
прехвърляне на партида да се свързват с клиента, за да са сигурни, че заявлението е истинско. Ако някой разбере, че от 
негово име е подадено заявление за прехвърляне на партидата, може да поиска прекратяване на процедурата отново 
чрез заявление до неговия фонд. 



28 

 

 

ИЗБОР 
Близо 112 000 осигурени българи за втора и трета пенсия, както и в професионален фонд, са подали заявления за 
промяна на пенсионното си дружество за първите шест месеца на годината, показват данните на КФН. Отказ заради 
погрешно попълнени заявления са получили малко над 10% от тях. За сравнение за първите шест месеца на миналата 
година хората, които са поискали да си сменят пенсионния фонд, са по-малко - 94 500. В последните две години 
конкуренцията между фондовете се е засилила значително, защото за първите шест месеца на 2012 г. например 
заявленията за смяна на фонд са били три пъти по-малко отсега. Само за първите 6 месеца на тази година 214 млн. лв. са 
прехвърлени към друг фонд. През първата половина на 2013 г. прехвърлените средства между фондовете са били 151 
млн. лв. 
 
√ Фондът за гарантиране на влоговете може да поиска заем от ЕБВР 
Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е провел разговори с Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) за възможността да се сключи споразумение за стендбай кредитна линия. С него ще се осигури 
възможност да се поддържа способността на фонда да изплаща влогове в затворени банки и ще се повиши доверието в 
системата за гарантиране на влоговете. Това се казва в съобщение на ФГВБ, разпространено в края на миналата седмица. 
Изявлението е във връзка с проблемите около Корпоративна търговска банка (КТБ). Според експерти след публикуваните 
преди дни данни за очертаваща се сериозна "дупка" в капитала на банката най-вероятният сценарий е тя да бъде 
обявена в несъстоятелност. Освен това за пореден път от Европейския банков орган ни бе напомнено, че изплащането на 
гарантираните влогове до 196 000 лева в поставената под специален надзор банка се бави в нарушение на директивите 
на ЕС. 
Фондът за гарантиране на влоговете е провел три теста с реални данни за влоговете в КТБ и в свързаната с нея банка 
"Виктория", ако техният лиценз бъде отнет, се казва в съобщението. В него се уточнява, че размерът на средствата, които 
ФГВБ управлява, не е определящ за нивото на гаранция и за правото на вложителя да получи гарантираната сума по 
влоговете. В момента в портфейла на фонда има 2 милиарда и 110 милиона лева. 1 милиард и 540 милиона лева от тях 
са налични по разплащателни сметки в БНБ, а останалите 570 милиона лева са инвестирани в краткосрочни книжа, 
издадени от българското правителство. Заедно с български и международни кредитни институции се подготвят различни 
варианти за финансиране на недостига от средства, както и за осигуряване на незабавна ликвидност срещу ценните 
книжа в портфейла. 
Вариантите за финансиране на недостига от средства в размер на около 1 милиард и 700 милиона лева са няколко. 
Възможно е да се емитират облигации на фонда, които да бъдат обезпечени с държавна гаранция. Друга възможност е 
фондът да вземе заем от държавата. Трети вариант е да се поиска заем от международни банки. Крайното решение за 
начина на финансиране или за комбинация от източници ще се вземе, след като се прегледат всички условия, 
включително и цената на заемния ресурс, обясняват от ФГВБ. Евентуални заеми ще се покриват впоследствие с 
постъпления от разпродажба на активите на банките, ако те бъдат обявени в несъстоятелност. 
 
√ Брюксел търси най-предприемчивия град в Европа 
Комитетът на регионите, институцията, която обединява представителите на регионалните и местните власти в ЕС, търси 
най-предприемчивия град в Европа. Всички европейски региони или градове, независимо от своята големина или 
благосъстояние, които имат интересни предприемачески стратегии за бъдещето, могат да кандидатстват до 16 март 2015 
г. "Искаме да отличим онези региони, които имат ориентирана към бъдещето визия", подчерта председателят на 
Комитета на регионите Мишел Льобрьон. 
Идеи за успешни инвестиционни стратегии за регионално развитие чрез финансиране от ЕС обмениха 6000 
представители на европейски региони и градове по време на традиционните Дни на отворените врати (Open Days2014), 
които се състояха в Брюксел в началото на месеца. Основната тема на форума бе как политиката на сближаване на ЕС 
може да подпомогне създаването на работни места и растежа. С общ бюджет от около 352 млрд. евро за периода 2014-
2020 г. кохезионната политика на ЕС ще има много важна роля в постигането на устойчив и дългосрочен растеж в области 
като развитието на малките и средните предприятия, подобряване на квалификациите на хората, социално приобщаване 
и др. - основни фактори за създаването на работни места и икономически растеж. "Всички региони в Европа трябва да 
"растат заедно" и в основата на това стоят внимателно планирани и приобщаващи стратегии, откриващи пътя към 
конкурентоспособност в бъдеще", заяви еврокомисарят по регионалната политика Йоханес Хан, чийто мандат изтича.  
По време на мандата на еврокомисаря Хан бе реформирана политиката на сближаване на ЕС и бяха въведени нови 
правила за отпускането на средствата от еврофондовете. Представителите на местната власт се оплакват, че заради 
новостите са се увеличили бюрократичните спънки, докато от ЕК са на мнение, че промяната е за добро, и обясняват, че 
целта е да бъдат реализирани по-ефективни проекти. В периода 2014-2020 г. отпускането на пари от регионалните 
фондове ще бъде обвързано с по-добро икономическо управление и с реализирането на дългосрочните цели на ЕС. 
Приоритет при финансирането ще имат проекти, свързани с енергийната ефективност, социалното включване и 
икономика, максимално щадяща околната среда. 
 
Списание Мениджър  
 
√ Вложителите в КТБ могат да получат спестяванията си плюс лихвите 
"От казуса с КТБ при всички случаи, губещи са вложителите", заяви Вера Ахундова от Консултативния съвет за финансова 
стабилност. 
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"Ако обаче се заведат дела, вложителите ще получат целите си суми с лихвите. В момента, в който БНБ излезе с 
окончателно решение, вложителите могат да заведат дела и ще си получат целия депозит, лихвите по него, плюс 
дължимото за нанесени вреди и щети", каза още тя. 
Ако КТБ все пак фалира, ще бъдат загубени 80 хил. работни места, които са изчислени от синдикатите. 5,3 млрд. лв. ще са 
общите финансови загуби. Ще има понижаване на кредитния рейтинг, бягство на финансови инвестиции, намаляване на 
вложенията в малки банки. 
Междувременно след срещата си с Михаил Миков в Народното събрание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че 
ръководството на БНБ трябва да бъде сменено заради случая с КТБ. 
„Всичко по закон е в ръцете на БНБ и те умишлено вече три месеца бездействат. Не мога да си представя, че 4.2 млрд. 
лева ще се изпарят и всичко това, защото БНБ е дала на банка „Виктория” лиценз, че КТБ тогава е била в добро 
състояние”, посочи Борисов. 
 
investor.bg  
 
√ Пенсионна реформа или кърпене на дупки? 
Никое от предложенията не решава фундаменталния проблем с фалиралата разходопокривна система, смята 
Десислава Николова от ИПИ 
Преди дни публичната тишина на т.нар. Консултативен съвет за оптимизацията на осигурителната система най-накрая 
беше прекратена. Като цяло, предложенията трудно могат да се нарекат реформи, тъй като се фокусират върху „кърпене 
на дупки” в сегашната система, които в най-добрия случай леко ще намалят огромния дефицит – и то само временно. 
Реални реформи за замяна на банкрутиралата пенсионна система с друга, която е финансово устойчива, не са 
предложени. Това пише в анализ икономистът от Института за пазарна икономика Десислава Николова. 
Част от предложените варианти сериозно увеличават разходите на НОИ и съответно дефицитът в системата остава, а е 
възможно и да се увеличи. От друга страна, изчисленията на финансовите ефекти при всички предложения са изцяло 
статични, т.е. не отчитат неизбежните динамични ефекти от промяна в поведението на осигуряващите се и техните 
работодатели. Така например, при увеличаване на осигуровката за пенсия с 1 п.п. от следващата година е изчислен 
допълнителен приход за НОИ от 225 млн. лева, но тази сметка не отчита вероятността част от сега осигуряващите се да 
преминат в сивия сектор или просто да спрат да работят (вкл. да бъдат съкратени) заради повишените разходи за труд. В 
този смисъл, така изчислените финансови ефекти, особено по отношение на приходната част, са силно оптимистични. 
Все пак, конкретните предложения заслужават внимание. Въпреки че никое от тях не решава фундаменталния проблем с 
фалиралата разходопокривна система, някои от предложените мерки ще помогнат за овладяването или поне по-бавното 
нарастване на дефицита в ДОО. Други пък изчистват съществуващи проблеми с равнопоставеността на субектите, а трети 
се нуждаят от по-внимателно вглеждане в детайлите, за да се избегнат потенциалните негативни ефекти. 
Най-общо, основните предложения са следните: 
Плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране и изискуемия стаж, като възрастта ще се покачва до изравняването ѝ 
за мъже и жени на 65 г., а увеличението ще се отнася и за категорийните работници. Вариантите за изравняване на 
пенсионната възраст са няколко, като може да се постигне по-бавно, до 2036 г., по-бързо – до 2028 г., или пък 
пенсионната възраст да се изравни според годината на раждане. 
Реално такава реформа за увеличение на възрастта и стажа всяка година с по 4 месеца беше предприета от началото на 
2013 г., но само година по-късно беше „замразена”, разбирай - спряна. Независимо от това кой вариант се избере, 
покачването на възрастта и стажа трябва да започне да се случва без по-нататъшно отлагане – предвид огромния 
проблем с ранното пенсиониране на категорийните работници и растящата продължителност на живота. 
В това предложение заслужават внимание два елемента: 
За първи път при промени в пенсионната система в България се говори за въвеждането на автоматичен механизъм, което 
представлява огромен скок в мисленето и е в унисон с най-новите тенденции в дизайна на разходопокривните системи в 
развития свят. В случая се предлага обвързване на възрастта за пенсиониране с продължителността на живота след 
изравняване на възрастта за пенсиониране на 65 г. за мъже и жени. Колкото по-рано се случи това, толкова по-скоро ще 
започне да се намалява товарът от растящата продължителност на живота върху първия стълб на системата. 
Въвеждане на диференцирана възраст за пенсиониране за работещите в специалните ведомства (разбирай МВР и МО), 
която да зависи от тежестта на работата и длъжността. Най-просто казано, чиновниците в тези ведомства ще се 
пенсионират по-късно от тези, които работят на терен – полицаи и военни. Това предложение би решило частично една 
явна несправедливост в системата, тъй като условията на труд за административен чиновник в МВР по нищо не се 
различават от тези за чиновник в министерство на икономиката, например. Едно още по-добро решение обаче би било 
чиновниците в тези системи да бъдат третирани като работещи 3-та категория труд. 
Увеличаване на осигуровката за пенсия и на тази за безработица с по 1 пр.п. от 2015 или от 2016 г. и ново увеличение от 
2019 г. на една от двете. Това е едно от най-опасните предложения от гледна точка на пазара на труда. Тук са изчислени 
допълнителни приходи от около 430-440 млн. лева през 2015 или 2016 г. в зависимост от това кога ще се направи 
увеличението. Големият пропуск, обаче, е липсата на каквито и да е допускания за ръст на сивата икономика и спад на 
заетостта в резултат от по-високите разходи за труд. Т.е. тези над 400 млн. лева няма как да бъдат събрани, освен ако не 
се предвиди, примерно, разстрел на всеки, който е хванат да укрива осигуровки или да съкращава работници. 
Единственото, което ще се постигне с увеличение на осигуровките, е да се прекъсне плахото раздвижване на пазара на 
труда, което наблюдаваме от началото на тази година – за първи път от настъпването на кризата през 2009 г. 
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Дори и да има леко увеличение на приходите в пенсионната система със 100-200 млн. лева, то ще бъде крайно 
недостатъчно спрямо огромния дефицит там. Дефицитът в държавната пенсионна система е 4,61 млрд. лева или 59% от 
приходите през 2013 г., ако не се брои 12%-ната вноска (реално трансфер) от държавата. Всеки може да направи простата 
сметка каква незначителна част от дефицита ще се покрие с вдигането на вноската. Може и да се прецени дали това си 
заслужава да се направи при голям риск от съкращаване на работници и увеличение на сивата икономика. 
Като част от предложението се предвижда и увеличение на вноската към втория стълб (универсалните пенсионни 
фондове) с 1 пр. п. от 2017 година. С това за пореден път се подменя изначалният замисъл на пенсионната реформа от 
2000 г., според който увеличението на вноските към втория стълб трябваше да се компенсира с намаляване на вноските 
към разходопокривната система. Да не говорим, че с това увеличение допълнително ще се засилят негативните ефекти 
на повече сива икономика и по-малко заетост. 
Обвързване на максималния осигурителен доход с минималната работна заплата, като максималният доход стане равен 
на 8 или 10 МРЗ, т.е. 3040 или 3800 лева. Това предложение също е направено с цел увеличаване на приходите в 
системата (изчислено е да донесе около 40 млн. нетно повече; брутният очакван приход е около 50 млн. лева на година, 
но от тях трябва да се извадят обезщетенията и по-големите разходи за максимални пенсии, които са обвързани с 
максималния осигурителен доход). Тук, обаче, отново сметката е направена без кръчмаря – високодоходните граждани 
обикновено имат най-голям капацитет и възможности да заобикалят закона, като, например, регистрират собствени 
фирми и сключат договор с бившия си работодател за предоставяне на услуга. Това вече се случва в резултат на 
вдигането на максималния осигурителен доход – ясно е, че стимулите тези практики да се разширят нарастват с по-
нататъшното покачване на прага. 
Въвеждане на лична пенсионна вноска от държавните служители и тези в специалните ведомства, като еднократно се 
компенсира с увеличение на заплатите. Целта е равнопоставеност на субектите и от тази гледна точка, има силен 
аргумент да се направи. Реално обаче това е чисто счетоводна операция с нулев нетен ефект върху консолидирания 
бюджет. Приходи в системата, обаче, няма да дойдат – освен ако вноската не се удържи от сегашните заплати, без да се 
прави компенсиращо увеличение. 
Изравняване на осигурителния праг за земеделците с този за самоосигуряващите се. Мотивът тук отново е 
равнопоставеност и от тази гледна точка стъпката е логична, но дяволът пак се крие в детайлите. Прагът за 
самоосигуряващите се вече е много висок и не насърчава предприемачеството на светло. Освен това много е вероятно 
новият осигурителен праг за земеделците да надвишава реалните доходи, които част от тях получават, и по този начин да 
се получи реално регресивно облагане – т.е. по-високо облагане на по-ниски доходи. Сивата икономика сред 
земеделските производители традиционно е висока, така че едно увеличение на осигурителния праг със 75% вероятно 
ще изтласка още много такива производители в неформалната икономика. 
Към по-горе разгледаните предложения има и такива, които се фокусират върху определени технически детайли по 
изчислението и изплащането на пенсии и обезщетения (включително и тези на категорийните работници от 
професионалните фондове), както и такива, предвиждащи наказателна отговорност и глоби за неплащане и на 
осигуровки. 
Като цяло, обаче, предложените промени затвърждават впечатлението, че Консултативният съвет към министъра на 
труда и социалната политика не вижда слона в стаята, а именно – банкрутиралата пенсионна система с дефицит равен на 
59% от приходите от осигуровки, в която стимулите са да не се внасят осигуровки и да се източва системата с ранно 
пенсиониране, инвалидни пенсии и други трикове. Вместо да се мисли в посока изработването на план за плавна замяна 
на тази система с финансово устойчива система, базирана на лични пенсионни сметки, мисленето продължава да е 
насочено към временното позакърпване на дупки и стискане на палци да удържим още някоя и друга година. 
 


