Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Телеграф
√ АИКБ: Бюджетът на Близнашки е твърде оптимистичен
Реалистичният подход изисква да се придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на
икономиката в интервала между 1,0 и 1,5 на сто, вместо заложените в средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017
г. 1,2 % до 2,5 %, смятат от АИКБ.
В прогнозите на служебното правителство се предвижда ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата и
подобряване на инвестиционната активност в страната.
Всъщност не забелязваме някакви адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация,
които да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци констатираме влошаването на външните
условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период, отчитат от
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Нагласите сред бизнеса са твърде предпазливи и не предполагат ръст на инвестициите, достатъчен, за реализирането на
заложените в проекта за бюджет прогнози.
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти.
Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под
40 %. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на
ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект.
От асоциацията остават на принципната си позиция, че под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит
по-голям от 2,0 % от БВП.
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече,
в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. Също така
трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни структури с
отпаднали, дублирани или затихващи функции. Това обаче трябва да се извършва наистина с цел оптимизация на
функционирането на държавната администрация, а не с цел политическа разправа с неудобни държавни служители.
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” както като абсолютни
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП.
От АИКБ настояват да видят в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система, като и за необходимостта от здравна реформа,
която точно да определи държавната политика и модела на развитие на здравеопазването.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Министърът на околната среда: Очакваме 700 млн. лева по ОП "Околна среда"
До края на годината очакваме 700 млн. лева по ОП „Околна среда" от Брюксел. Това са забавени плащания, спрени
плащания и новообработени плащания от последните два месеца. Това каза министърът на околната среда и водите в
служебния кабинет „Близнашки" Светлана Жекова по Дарик.
„Твърдо вярваме, че Брюксел ще подходи приоритетно, след като сме преминали целия контрол и одит от Европейската
комисия", посочи тя.

1

Жекова обясни, че наложената от страна на Европейската комисия плоска финансова корекция в размер на около 150
млн. лева е разумен баланс на преценката на грешките, които са били допуснати основно в провеждането на
обществените поръчки и оценката им от страна на управляващия орган.
239 са проектите, които са проверени, а индивидуалните финансови корекции възлизат на около 90 млн. лева, допълни
тя. Министър Жекова подчерта, че България не губи средствата от тази финансова корекция.
„При договаряне на плоска финансова корекция, свързана със системите за управление и контрол, тези 150 млн. не
излизат от програмата и отново ще бъдат използвани, но остават за сметка на бюджета. Проектите трябва да бъдат
завършени до края на октомври 2015 г., за да може да бъдат разплатени през 2016 г. За много от проектите това е
възможно, има проекти, по които тези пари да бъдат използвани. В рамките на програмата има много договорени
проекти по различните оси, по които тези пари могат да бъдат пренасочени", обясни тя.
По думите на министър Жекова констатираните нарушения в проверяваните проекти невинаги са по вина на
бенефициентите, тъй като в някои случаи обществените поръчки са провеждани въз основа на стара нормативна база.
„Има разлики, по които Европейската комисия въвежда правила за оценяване, и начина, по който ние сме прилагали
тези правила по отношение на обществените поръчки. Промяната в тези критерии води до различни оценки. Различават
се сроковете и начина, по които трябва да бъдат обявявани обществените поръчки, документацията", обясни
екоминистърът.
Вестник 24 часа
√ Китай избра София за агроцентър в Европа
България беше избрана от Китай за създаването на регионален агроцентър в Централна и Източна Европа. През миналата
седмица земеделският министър Васил Грудев подписа в Букурещ меморандум с китайския си колега Хан Чанфу.
Срещата между двамата беше първата на ниво министри на земеделието на България и Китай през последните 10
години.
Т.нар. асоциация за насърчаване на сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай
ще бъде в сградата на министерството на земеделието в София. Тя ще се грижи за съдействие и улеснения на
агробизнеса за съвместни проекти с 16-те държави от региона.
“За България като земеделска страна е изключително важно ние да бъдем локомотивът на отношенията между Китай и
ЦИЕ. Ситуирането на центъра у нас е голям успех и възможност за развитие на българския земеделски бизнес”, заяви
Грудев. Според него това е първата стъпка за институционализиране на сътрудничеството между страните от формата
16+1 в областта на земеделието и храните.
С изграждане на център за развитие на земеделието българските стоки ще получават приоритетен достъп до пазара на
Китай, твърди земеделският министър. Това било особено важно на фона на изключително тежката година в аграрния
сектор и последиците от руското ембарго. На този етап най-тежко било положението при млечните продукти
“С използването на платформата, която ще изградим, ще ускорим реализацията на български стоки на китайския пазар.
Искам да подчертая, че този център не е връзка само на България с Китай, а на всички 16 страни от Централна и Източна
Европа с Китай и е от изключителна важност, че той ще е ситуиран и управляван в България”, добави министър Васил
Грудев.
Колегата му от Пекин Хан Чанфу пък смята, че асоциацията е един от най-важните компоненти за сътрудничество между
държавите. Той допълни, че компании от Китай имат интерес от инвестиции в земеделието в България, а също така и в
машиностроителния сектор и по-специално агротехниката.
Китай има кредитна линия от 10 млрд. долара за съвместни инфраструктурни проекти и земеделие със страните от
Централна и Източна Европа.
√ Директор в КТБ: Тези 4,2 млрд. лева не са дупка, а хипотетични загуби
4.2 милиарда лева не са липсващи или откраднати пари. Това обяви пред Нова телевизия отстраненият шеф на КТБ
Илиян Зафиров, срещу който е повдигнато обвинение за „безстопанственост”.
Според него, методиката, по която се изчисляват 4 милиарда лева липси в КТБ е специална, нова и за останалите банки
ще влезе в сила догодина. „Старата методика действаше до април 2014 година и тя беше доста по-консервативна”, смята
банкерът.
„В старата методика се гледаше доста по-строго на прегрешенията на банките при кредитирането. Новата методика
ползва не оценка на кредитния портфейл, а доклад на одиторски фирми. По нея не се признават 80% от начините за
гарантиране на отпуснатите заеми. Като обезпечение се признават само ипотеки и нищо друго”, уточни бившият шеф.
Според него, одиторите имат рамки, поставени им от Централната банка и от заданието логично се стига до цифрата от
4.2 милиарда лева необезпечени кредити, но това не съответства на международните счетоводни стандарти.
„Тези 4.2 милиарда лева не са дупка, не са липсващи пари ,не са откраднати, това са хипотетични загуби, които
евентуално ще се получат в бъдеще време. Това ,че има кредити към свързани лица не надхвърлят границите на закона,
това е практика на всички български банки”, твърди Зафиров.
„Специалният надзор на КТБ е в най-тежкия вариант, не позволяваха на кредитополучателите да си погасяват вноските
по заемите, квесторите блокираха тотално банковата дейност”, каза още банкерът. Според него, атаката срещу банката е
заради закупените от нея ценни дялове в работещи и печеливши български фирми.
Той не отрече, че има и необезпечени кредити, но допълни, че те не са много и могат да бъдат покрити от резервите на
банката. Зафиров посочи и някои случаи за обезценяване на кредити по доста странен начин от одиторите, като не се
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признават дадени обезпечения от работещи предприятия. "Кредитът се обявява предсрочно изискуем и така на
нищожна цена се придобиват предприятия и имоти", посочи отстранения шеф на КТБ.
"Иван Искров излъга в парламента за офертата на ЕПИК, активите на "Бромак" няма да влязат в смесеното дружество,
предложено от Оманския фонд", каза Зафиров. Според него, това е поредната невярна информация, предоставена от
гуверньора на БНБ.
√ Държавният дълг нарасна
Държавният дълг нарасна с 2,353 млрд. евро (4,6 млрд. лв.) от началото на годината до края на септември и достигна
9,57 млрд. евро. Вътрешните задължения са в размер малко над 4 млрд. евро, а външните са 5,527 млрд. евро, обявиха
от Министерството на финансите.
В края на септември делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 23,2%, при
положение че в началото на годината съотношението беше само 17,6%. Държавният дълг сериозно ще се повиши и в
оставащите месеци до края на годината. В подготвената от кабинета актуализация на бюджета се предлага таванът на
дълга в края на годината да се увеличи с 4,5 млрд. лв. до 22,5 млрд. лв.
Държавногарантираният дълг през септември достига 351,5 млн. евро, от които 22,7 млн. евро са вътрешните държавни
гаранции
√ НАП поглъща митниците около Нова година
Агенция "Митници" да се влее в другата приходна агенция - НАП, и да се създаде Единна приходна агенция. Това
предвижда концепция, с която "24 часа" разполага. Работата по мегаагенцията върви, въпреки че от финансовото
министерство официално отричат.
Митничарските синдикати заплашиха с протести заради сливането.
Документът обаче е готов. Той предвижда новата мегаагенция да заработи от 1 януари 2015 г. Тя ще събира всички
приходи - мита, ДДС, акцизи, подоходни и корпоративни данъци, осигурителни вноски, а също и определени със закон
частни държавни вземания.
Предвидено е, че някои функции могат да бъдат възлагани на частни структури.
Митничарите ще бъдат преназначени като данъчни, но преди това и в двете агенции ще има съкращения. Заплатите и
бонусите ще бъдат изравнени. Предвидено е сливането да стане на два етапа. При първия единната агенция ще се
ръководи от Съвет за управление на проекта. В него ще влязат финансовият министър, заместникът му по приходите и
шефове - на НАП и митниците. След приключването му мегаагенцията ще се ръководи от един началник. Дотогава
работни групи ще разработват организационната структура, правилата за преназначаване, както и сливането на двете
информационни системи. Концепцията предвижда запазването на мобилните митнически екипи.
Проектът предвижда на бъдещите служители на мегаагенцията да бъдат забранени всякакви стопански и други
дейности, извън преподавателски. Ще има и нови правила, по които ще се взаимодейства с ДАНС, както и за проверка на
всеки служител за достъп до класифицирана информация.
Според концепцията, ако мегаагенцията заработи след 1 януари 2015 г., предстоят 5-7 г., за да се приведе в съответствие
законодателството. Като предимства на създаването й концепцията отчита по-ефективно събиране на приходи заради
единоначалието.
Вестник Капитал Daily
√ Сценарият за бюджет 2015: Ръст на максималните осигуровки и минималната заплата
Пенсиите няма да пораснат, ще се вдигне само таванът за големите
Разходите за труд и осигуровки догодина ще са по-високи, защото минималната заплата ще нарасне с 40 лв. до 380 лв., а
максималният осигурителен доход ще е 2600 лв. Това става ясно от стенограмата от последното правителствено
заседание. Там финансовият министър Румен Порожанов е представил базовия сценарий за бюджета догодина и
прогнозата за периода 2015-17 г. Всъщност това е наследена програма за увеличение, която служебното правителство
просто не е променило. Числата не са окончателни, защото кабинетът "Близнашки" само прави подготовка за
наследниците си и няма намерение окончателно да внася бюджет 2015 г.
Ако увеличенията останат, те ще имат негативен ефект и на без това слабия пазар на труда и пълзящата икономика.
Служебният социален министър вече реши да вдигне административно и минималните осигурителни прагове, като
окончателното решение все пак ще е на депутатите.
От стенограмата става ясно, че заради дефлацията едва ли ще има автоматично увеличение на пенсиите догодина по
швейцарското правило. "Като се има предвид, че очакванията за увеличението на потребителските цени е в дефлация,
този показател тук няма да сработи, така че увеличението на пенсиите единствено ще бъде повлияно от увеличението на
максималния месечен размер на осигурителния доход, което увеличение е дадено с 200 лева – от 2400 на 2600 за 2015 г.
Това отново е по плана, който си е заложен, ние не го променяме", казва Порожанов. Или очакването от него увеличение
на пенсиите, респективно в разходите на Националния осигурителен институт, е с 2.4 на сто увеличение на пенсиите в
рамките на 2015 г.
Единият ефект от новия максимален праг ще е, че таванът на пенсиите ще се увеличи от 840 лв. на 910 лв. от средата на
следващата година. По-големият проблем обаче ще е, че може да накара много работодатели да се скрият на сиво.
Същият ще е и ефектът от минималните прагове и минималната заплата, където е предвидено ежегодно нарастване с 40
лева, или през 2015 г. от 380 лв., после 420 лв. и 450 лева през 2017 г.
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При данъците не е предвидена промяна. Изключението са цигарите, където трябва да се достигне минималният за
езвросъюза размер на акциза. Увеличението на ставката на тютюневите изделия е съвсем леко и е по утвърден план,
заложен в рамките на средносрочната прогноза, казва Порожанов.
√ Бюджетният дефицит вече е над планирания за цялата година
Към края на септември размерът му е близо 1.5 млрд. лв.
Бюджетният дефицит в края на септември е достигнал 1.483 млрд. лв., показват данните за изпълнението на
консолидираната фискална програма. За един месец отрицателното салдо се е увеличило с над 200 млн. лв. За
сравнение, дефицитът за същия период на предходната година бе в размер на 361.5 млн. лв. Статистиката на
Министерството на финансите показва, че към края на деветия месец дефицитът вече надхвърля планирания за цялата
година.
По-голямата част от дефицита на касова основа - 825.3 млн. лв., е формиран от европейските средства. Сумата се
увеличава с всеки изминал месец, а от ведомството обясняват, че това е така, защото продължава да се осигурява
финансиране за временно спрените плащания от ЕК по ОП "Околна среда" и по две оси на ОП "Регионално развитие".
Очаква се след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи. След
редовното правителствено заседание в сряда вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова обяви, че ЕК ще
възстанови спрените плащания по оперативна програма "Околна среда" до две седмици.
Останалите 657.8 млн. лв. са дефицит по националния бюджет. Основната причина за формирането му е изоставането
при събираемостта на данъчните приходи. Освен това растат разходите основно в частта на социалните и
здравноосигурителните плащания. В актуализацията на бюджета за 2014 г. е заложено неизпълнение на планираните
приходи с близо 1.1 млрд. лв. за цялата година. Освен това са разписани допълнителни разходи на стойност 450 млн. лв.
Неизпълнение на приходите
Общите приходи се оценяват на 21.556 млрд. лв., като нарастват номинално с 248.3 млн. лв. спрямо същия месец година
по-рано. В неактуализирания бюджет за 2014 г. е планирано да се съберат 2.1 млрд. лв. повече приходи спрямо миналата
година. Данъчните постъпления към края на септември възлизат на 17.075 млрд. лв., което представлява 70.2% от
годишните разчети за 2014 г. при 72.3% изпълнение на разчетите към деветмесечието на 2013 г. Приходите от ДДС са в
размер на 5.516 млрд. лв., а изоставането е с над 700 млн. лв.
При акциза неизпълнението е с около 300 млн. лв., като към края на септември постъпленията се оценяват на 2.987
млрд. лв. Те се формират основно от горива (1.421 млрд. лв.), тютюневи изделия (1.338 млрд. лв.) и алкохолни напитки и
пиво (198.5 млн. лв.).
Разходи по план
Общите разходи по консолидираната фискална програма възлизат на 23.039 млрд. лв. Спрямо септември 2013 г.
увеличението е с 1.37 млрд. лв., което според Министерството на финансите се дължи основно на ускореното усвояване
на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръста при социалните и здравноосигурителните плащания.
Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 32.9% (755.3 млн. лв.)
спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет нарастват с 3.2% (614.7 млн. лв.) спрямо
отчетените за същия период на 2013 г. Влияние върху параметрите по изпълнението на разходите оказват и одобрените с
постановления на Министерския съвет допълнителни разходи по бюджетите на редица първостепенни разпоредители с
бюджет през последните месеци от мандата на предходното правителство, се казва в съобщението на МФ. Размерът на
фискалния резерв към 30 септември 2014 г. е 8.8 млрд. лв., в т.ч. 8.1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и
банки и 700 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Каре: Новата методика за такса смет пак ще се забави
Новата методика за изчисление на такса смет ще се въведе през 2016 г., а не от следващата година, както е според
последните промени в Закона за местните данъци и такси. В петък депутати от ГЕРБ внесоха предложение за удължаване
на срока, като предлагат нова дата за изготвяне на методиката - до 30 март 2015 г., съобщи в. "Сега". Дотогава
Министерският съвет заедно с националното сдружение на общините трябва да разработи методика за изготвяне на
план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на
налога.
Промените, с които се въвежда т.нар. принцип "замърсителят плаща", бяха предложени с цел да се въведе посправедлив начин за определянето на такса смет, която към момента се формира на база данъчна оценка или отчетна
стойност на недвижимите имоти. Така собствениците на нови сгради плащат повече, дори и те да са на практика
необитаеми. Бизнесът настоява за промените от години.
√ България изпревари Румъния по привлекателност за аутсорсинг
IT индустрията търси алтернативи извън София.
България и Румъния са в остра конкуренция за най-привлекателна аутсорсинг дестинация, като страната ни вече има
международно оценено предимство, заемайки 10-а позиция в класацията за този сектор. Това стана ясно на бизнес
форума "Аутсорсинг дестинация България", който се проведе в края на миналата седмица в Пловдив с участието на над
250 представители на този бизнес, както и на висши учебни заведения. По данни на "Индъстри уоч" процесите,
протичащи в двете конкуриращи се страни, са почти еднакви - насищане на столиците Букурещ и София с аутсорсинг
представителства и пренасочване на бизнеса към други големи градове, разполагащи с подходящи учебни заведения за
обучение на кадри.
Следваща стъпка - Пловдив
4

Кметът на Пловдив Иван Тотев подкрепи тази теза, посочвайки, че от януари 2015 г. в града стъпват три от най-значимите
в този бизнес фирми - 60К, Scale Focus и Unify. Неговата прогноза е, че в следващите три години в Пловдив ще бъдат
разкрити над 5 хил. нови работни места в секторите IT и BPO (изнасяне на бизнес процеси). В проучване, поръчано от
градската администрация, се вижда, че предимствата, които Пловдив предлага, са 30% по-ниски производствени разходи
- от наеми, работна заплата, местни данъци и такси и др.
През 2012 г. българската аутсорсинг индустрия е наброявала 12 хил. заети, а капацитетът на страната ни до 2020 г. е те да
достигнат 36-40 хил. души. Това е прогнозата на председателя на Българската аутсорсинг асоциация и изпълнителен
директор на "Софика" Стефан Бумов. Има логика фирмите от нашия бизнес да потърсят добри места за позициониране
извън столицата, защото тук влизаме в конкуренция не само помежду си, но също така и с финансовия сектор и
държавната администрация както за добри кадри, така и за добри офиси, каза той. За първи път в България има град,
който развива целенасочена политика за привличане на компании от сектора аутсорсинг, и това е Пловдив, заяви още
Бумов.
Бизнесът и образованието
Като решаващ проблем, който спъва развитието на сектора, участниците в бизнес форума "Аутсорсинг дестинация
България" посочиха качеството и капацитета на висшето образование у нас. Все пак бизнесът е по-активната страна в
исканията си за промени в образованието на студентите. Най-големите компании вече инвестират в лаборатории,
технологии и специално обучение, които дават на студенти и специализанти най-вече в университетите с техническа
насоченост. Елена Маринова - член на борда на директорите на Българската асоциация по информационни технологии
(БАИТ) и президент на "Мусала софт", счита, че в краткосрочен аспект висшите учебни заведения не могат да реагират
адекватно на потребностите на сектора на IT с обучението на висши кадри. Изходът е преквалификация и внос на кадри
от чужбина, категорична е тя.
√ Какво следва за КТБ
Гарантираните депозанти ще получат скоро парите си, а банката се поема от синдици под контрола на фонда за
гарантиране на влоговете
Фалитът на Корпоративна търговска банка (КТБ) изглежда сигурен и така най-сетне хората и фирми с гарантирани
депозити ще получат достъп до парите си. Другият топ въпрос около банката е процедурата по несъстоятелност да
протече прозрачно и ефективно, което ще зависи основно от назначенията на синдици. Те ще преразпределят активи за
милиарди и действията им ще определят колко скоро и каква сума ще получат обратно кредиторите - най-вече фондът за
гарантиране на влоговете. И не на последно място кой и каква отговорност ще понесе за източената банка.
Петъчен обрат
След близо петчасови парламентарни дебати в петък и гласуването, че държавата няма да спасява КТБ, това, което
следва, е фалит на банката. Повратната точка, която преобърна мнението на ГЕРБ, беше "нагло писъмце" (по думите на
Бойко Борисов), което беше нещо като предложение за преструктуриране на банката, но не с характер на правно
обвързваща оферта (виж карето). Представеното от управителя на БНБ Иван Искров писмо на консорциума от оманския
фонд, австрийците от EPIC и Gemcorp (на Атанас Бостанджиев, доскорошен шеф на VTB Capital в Лондон) обърна
мнението на Борисов – от да дадем шанс и да спасим, до няма да дадем пари и няма да спасим.
Така след като до дни, по думите на Искров, квесторите трябва да внесат в БНБ осчетоводените обезценки за 4.2 млрд.
лв. в надзорните отчети на КТБ, централната банка трябва да излезе с оценката за капитала й. Както каза Искров, той ще е
"силно отрицателен". Това означава задължително отнемане на лиценза на банката и несъстоятелност. От това следва и
започване на изплащане на гарантираните влогове до 20 дни от отнемане на лиценза на банката.
Под контрола на фонда и синдиците
По закон БНБ е институцията, която отнема лиценза на банка. Единствено централната банка може да поиска и
обявяване на банка в несъстоятелност от съда, след като е отнела вече лиценза. Следват няколко технически
ангажимента на БНБ към Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) – да го уведоми за поисканата
несъстоятелност, да му изпрати списък на синдиците, от който фондът да избере и назначи двама, и в общи линии с това
приключва участието й.
От този момент управлението на банката в несъстоятелност се поема от синдиците, а контролът върху тях се осъществява
от фонда. Това е институцията с най-неполитическо ръководство, около която не е имало никакви скандали (състои се от
председател, назначаван от Министерския съвет, представител на БНБ (зам.-председател), на Асоциацията на банките в
България и двама членове, определяни от председателя и зам.-председателя на фонда).
Фондът контролира изцяло дейността на синдиците и процеса на несъстоятелността. Този механизъм явно не се харесва
много – през лятото управляващите от кабинета "Орешарски" бяха изготвили два варианта на специален закон за КТБ,
които изолираха фонда в процеса по несъстоятелността, като посочваха като контролен орган Министерството на
финансите или НАП. Мотиви не бяха посочени. В петък пък от парламентарната трибуна депутатът от ДПС Йордан Цонев,
автор на поредния специален закон за КТБ съвместно с Делян Пеевски, нападна председателя на УС на фонда, като
посочи, че е свързан с икономически кръг, който имал представители в парламента и който вече придобивал депозити в
КТБ. Цонев заяви, че ще наблюдават "много внимателно" процеса на несъстоятелността.
Синдиците също са важна фигура, тъй като само те имат право да управляват и да се разпореждат с всичко, включено в
масата на несъстоятелността. Важно е и кой ги контролира.
Списъкът на синдиците се поддържа и обновява от БНБ. Той не е публичен. В края на юли 2014 г. от пресцентъра на
централната банка казаха пред "Капитал Daily", че към онзи момент списъкът със синдиците се обновява, като след това
ще се прецени дали да бъде публикуван или предоставян при поискане. До момента списък на синдиците от БНБ не е
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публикуван. По неофициална информация от адвокатските среди тогава в него е имало 10-20 имена. От тях обаче много
отпадат - четирима, защото са квестори, други, защото в миналото са работили по сделки на компании, свързани с
Цветан Василев, трети пък, защото сега са в ръководството на други банки.
След фалит - до 20 дни депозити
По сега действащия Закон за гарантиране на влоговете в банките, изплащането на гарантираните влогове (до 196 000 лв.
на всички физически и юридически лица) започва най-късно до 20 работни дни от отнемането на лиценза на банката. Ако
има изключителни обстоятелства, този срок може да бъде удължен с още 10 работни дни. За краен срок на изплащане се
прилага общият 5-годишен давностен срок, т.е. в рамките на 5 години от началната дата на изплащане, вложителите
могат да си вземат парите.
В закона е записано, че банката платец е една. От изказванията в петък в парламента стана ясно, че този път ще бъдат
няколко банки и разпределението на вложителите в банките ще бъде по ЕГН. Сумата на гарантираните депозити е около
3.6 млрд. лв. в КТБ и 55 млн. лв. в дъщерната й ТБ "Виктория".
Според Менда Стоянова от ГЕРБ процедурата за изплащане на депозитите в закона била "много постна…, да не кажа, че
няма такава". Тя посочи, че дори и в 10 банки да се изплащат депозитите, "два месеца ще има да гледаме опашки по
банките". Затова Стоянова заяви, че трябва да се направи законодателна промяна, която да даде възможност всеки
вложител да има свободен избор да посочи в коя банка иска да му бъдат преведени парите или на коя сметка, като
депозантите бъдат минимално ангажиране в този процес. "Очакваме правителството да внесе промени по този въпрос",
каза тя. Текстовете според нея трябва да се изработят заедно от БНБ и Министерството на финансите.
Освен законови промени обаче, това което Менда Стоянова предложи в парламента в петък, е свързано с нови
технически проблеми и усложняване на процеса, което от своя страна ще го забави. Защото по закон всички гарантирани
вложители трябва да подадат декларация при получаване на влоговете си, че не са част от изключенията на гаранцията в
закона (свързани лица с акционери, управителни органи, че нямат преференциални депозити и пр.). Това обичайно се
прави на място в банката платец при получаване на гарантираните средства. Освен това стотиците хиляди гарантирани
вложители ще трябва да се наредят някъде на опашка – пред КТБ например, за да си подадат до синдиците исканата от
тях банкова сметка, в която да им се преведат парите.
След кратката процедура по самото обявяване в неплатежоспособност следва същинската работа на синдиците - те
започват събиране на вземанията на банката и удовлетворяване на кредиторите й. Първо се запечатват всички
помещения на банката и се прави инвентаризация. За две седмици трябва да е готов план за осребряване на масата на
несъстоятелността, изготвен от синдиците и одобрен от фонда. Всичко се описва в програмата за осребряване. Прави се
оценка на активите, обичайно от външно наета оценителска фирма, по пазарна цена. Синдиците продават обезпеченията
на лошите кредити, недвижимото и движимото имущество на банката, въобще всичко, което е актив на банката. При
обслужваните заеми обезпеченията им преминават към банката, която е купила здравия кредит.
Програмата за осребряване на имуществото си има начална и крайна дата, определени от синдиците и одобрени от
фонда. Средствата от продажбите се разпределят за удовлетворяване на обезпечени кредитори, фонда за гарантиране
на влоговете, негарантираните вложители, облигационери.
Синдиците може да осребрят всички вземания по кредити в полза на банката поотделно или в съвкупност чрез публична
продан. Алтернатива е да продадат цялото предприятие (което включва и кредитите й), без необходимост да се
извършва публична продан, но след одобрение от съда, като в този случай съдът на свой ред трябва да вземе мнението
на БНБ и ФГВБ.
Срокове по несъстоятелността
- БНБ уведомява фонда за подаденото до съда искане за откриване на производство по несъстоятелност най-късно до
деня на подаването на искането. Целта е той да предприеме подготвителни действия за назначаване на синдици
- Заедно с уведомлението БНБ изпраща на фонда и копие от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици на банка
- Ако искането на БНБ е редовно, съдът образува дело в деня на получаването му, като насрочва заседание не по-късно
от 15 дни от образуването на делото
- Заседанието, в което се разглежда искането за несъстоятелност, е закрито. В него участват БНБ, фондът и банката, която
се представлява от квесторите или от упълномощени от тях лица
- Съдът излиза с решение в 7-дневен срок след заседанието. Решението се изпълнява незабавно
- С решението си съдът обявява неплатежоспособността на банката и определя началната й дата (подадена от БНБ).
Открива производство по несъстоятелност за банката. Прекратява правомощията на органите на банката
Вестник Преса
√ Краят на КТБ е предизвестен
Оманците искат 2,3 млрд. лв. от държавата, не е ясно какво дават
Управителят на БНБ Иван Искров шокира депутатите с предложението, дадено от консорциума от инвеститори за
оздравяване на КТБ.
Краят на КТБ е предизвестен. Лицензът на банката ще бъде отнет. Вече и чудо не може да я спаси. Вчера ГЕРБ се отказа от
идеята за спасяване на Корпоративна търговска банка и вече признава, че единственият вариант е ликвидацията. По
предложение на Менда Стоянова (ГЕРБ) депутатите гласуваха прословутата точка 3 от решението на временната
бюджетна комисия по казуса КТБ да отпадне. Според нея БНБ трябваше да предприеме действия за оздравяване на
банката.
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Ден по-рано Стоянова настояваше, че спасяването на КТБ е възможно и че то ще струва на държавата толкова, колкото и
фалитът й. Тя беше убедена, че консорциумът от потенциални инвеститори - оманският фонд, ЕПИК и „Джемкорп“, ще
налее в трезора 2 млрд. лв. Изненадващото решение на парламента вчера дойде, след като народните представители
изслушаха управителя на БНБ Иван Искров. Той им представи получената в четвъртък „оферта“ на консорциума.
Стана ясно, че зад „спасителите“ прозира сянката на Цветан Василев. В писмото си тройката инвеститори не предлагат
пари за запушване на капиталовата дупка, а активи. И то активи на „Бромак“ - компания, собственост именно на Василев.
Консорциумът имал и пари, които може да налее в КТБ, но в писмото никъде не е спомената конкретна сума. Без да
предлагат ясен финансов ангажимент, инвеститорите искат държавата да даде 2,3 милиарда лева. Те предлагат да се
създаде дружество - 50% тяхна собственост, 50% държавна, което да оздрави КТБ.
„Предложението не е правен ангажимент. Позицията на БНБ е, че ще се ангажират повече средства, ако ще се спасява
банката“, обяви Иван Искров и уточни, че в писмото има и други условия. Новината предизвика бурни реакции в
парламента, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изригна. Той нарече документа „нагло писъмце, което предлага да влезем
с кеш и така всички да станем виновни“ (виж долу).
Лидерът на ГЕРБ обяви, че до петък сутрин е имало надежда, но групата му ще реши дали да не оттегли предложението
си - точка 3. С него те даваха срок до 6 ноември на БНБ да представи предложения за оздравяването на банки с
отрицателен капитал.
След 30 минути Менда Стоянова внесе изменение, с което премахна точката. Въпреки че надеждите за КТБ се изпариха,
депутатите поне се спасиха от гнева на Европейската комисия. По-рано през деня стана ясно, че Брюксел не е съгласен
БНБ да спасява банки и че централната банка е независим орган, тоест никой не може да Ӝ нарежда какво да прави.
„Всичко е в ръцете на БНБ. Има закон, който те трябва да спазят, след като излезе отчетът на квесторите. Ако капиталът е
отрицателен, ще се пристъпи към фалит“, обясни Димитър Главчев от ГЕРБ. Същото казаха Йордан Цонев от ДПС и Румен
Гечев от БСП. Гечев допълни, че е щастлив от развитието на нещата. Тъй като ликвидацията на банката се очаква на 6-7
ноември, хората ще могат да си вземат гарантираните депозити в края на месеца.
Депутатите вчера гласуваха текст, според който трябва да се приемат законодателни промени, осигуряващи незабавно
изплащане на гарантираните депозити, както поиска ЕК. Министерският съвет трябва да даде предложения за промени в
законите в областта на банковото дело. Депутатите решиха още да се препоръча на БНБ да сключи договор с
международна фирма с опит в разследването и проследяването на паричните потоци при неплатежоспособност.
Служебният министър на финансите Румен Порожанов коментира в пленарната зала, че при всяко положение казусът ще
струва много на държавата. Част от тази цена са бъдещите дела, които се очаква да заведат засегнатите акционери и
вложители.
Бойко Борисов: Вината за трезора е на БНБ
Вината за състоянието на Корпоративна търговска банка е на БНБ. Това каза вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след
като изслуша управителя на централната банка Иван Искров, който обяви каква е „офертата“ за спасяването на КТБ.
„Действаш или бездействаш, все си виновен. Г-н Искров, при тоя крехък мир между партиите вие искате да ни вмените
отговорности, които не са наши“, обърна се той към управителя на БНБ веднага след неговото изказване.
„Нашето добро желание беше да се даде още някакъв срок, да могат тези хора, които не са им гарантирани влоговете, да
си вземат парите“, обясни Борисов. Лидерът на ГЕРБ посочи, че Иван Искров не е обяснил колко ще струват двата
варианта - оздравяването и фалирането на КТБ. Според него, ако се дадат пари от бюджета, 5 години напред България
ще е в рецесия. „Не знам дали има партия тук, която да иска да управлява в рецесия“, каза той.
Оманци ли са оманците?
От известно време в публичното пространство се спекулира по темата кой е действителен собственик на оманския фонд,
притежаващ 30,35% от КТБ. Преди дни бившият зам. външен министър Милен Керемедчиев наля масло в огъня, като
заяви, че фондът е параван за навлизане на неясни капитали у нас.
Какво показват документите? 1,98 млн. акции в КТБ се държат от регистрираната в Люксембург „Бългериан акуизишън
къмпани“. Управители там са оманците Джамила ал Джабри и Наима ал Барвани (с по-големи права), както и Франсоа
Манти и Карин Агостини. Дружеството е 100% собственост на друга компания от великото херцогство - „Дъ Люксембург
акуизишън къмпани“. А то от своя страна е притежание на Държавния резервен фонд на Султаната Оман. За това има
няколко потвърждения от български институции.
Новината за влизането на оманците в КТБ бе съобщена на Българската фондова борса през януари 2009 г. През февруари
същата година Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката, като в решението й се казваше, че
люксембургската фирма е 100% собственост на Държавния резервен фонд на Оман.
Малко след сделката през 2009 г. в надзорния съвет на КТБ влезе Варит ал Каруси, който ръководи Държавния резервен
фонд на Оман. Ал Каруси излезе от ръководството през май м.г., но на негово място влезе друг представител на
оманците.
Информацията бе потвърдена тази година, когато оманците подадоха декларация в Агенцията по вписванията по закона
„Цонев-Пеевски“, с която посочиха действителния собственик на люксембургската фирма.
Инвестицията в КТБ не е първото вложение на оманците в България. Преди това те влязоха като акционери в проекта
„Супер Боровец“, който беше замразен заради имотната криза.
Трябвала промяна в Наказателния кодекс
Необходима е промяна в Наказателния кодекс, с която всички виновни за състоянието на КТБ да понесат своята
отговорност. Това заяви вчера депутатката от ГЕРБ Менда Стоянова. Тя посочи и „три линии“ на виновни за криминалния
според нея „случай КТБ“. В първата група са мажоритарният собственик, собствениците, управлението на банката.
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На второ място са държавните институции, които през годините не са си свършили работата - надзорът на БНБ, ДАНС и
др. Третата линия е на частните институции - одиторите.
Следователи привикаха шефове на банката
Броени дни, след като двайсетина служители на банковия надзор на БНБ бяха извикани в следствието по делото за
Корпоративна търговска банка, вчера там бяха привикани изпълнителните директори Илиан Зафиров, Георги Христов и
Александър Панталеев. Те дадоха образци на почерците си, за да бъде изготвена графологична експертиза на парафите
под различни документи на банката. Четвъртият извикан - изпълнителният директор Орлин Русев, не дойде.
Зафиров, Христов и Панталеев са обвинени за безстопанственост в особено големи размери. Русев освен за
безстопанственост е обвинен и за участие в длъжностно присвояване на 206 млн. лв. от КТБ.
Първи излезе Георги Христов, който заяви, че е призован по телефона, и отказа коментар. След него си тръгна Панталеев,
който бе с патерица и влезе и излезе от следствието с автомобил.
Зафиров коментира одитния доклад за състоянието на КТБ: „Тази дупка от 4 млрд. не знам откъде я изкопаха, тя стига до
Китай.“ Според него методиката, с която е оценено състоянието на банката, е спорна.
Йордан Цонев:
Икономически кръг, свързан с фонда, придобива депозити
„Ще следим внимателно процедурата за обявяване на несъстоятелност на КТБ. Имаме подозрения, че сегашният
директор на фонда е свързан с един икономически кръг, който има свои представители тук, в парламента.“ Това обяви
вчера от трибуната в парламента депутатът от ДПС Йордан Цонев. Според него този кръг вече придобива депозити на
половин цена.
„Водени от принципа да не обвиняваме, ще го направим, когато това стане факт. Ще видите кой е искал фалита на КТБ и
ще видите кой организира протестите“, заяви депутатът от ДПС.
Пред „Преса“ той потвърди, че става въпрос за шефа на фонда за гарантиране на влоговете Росен Николов, но не пожела
да каже повече. От фонда обявиха, че няма да коментират несъстоятелни твърдения.
В парламента Цонев обясни, че откакто е започнала кризата с КТБ, позицията на партията е в 3 точки. Първата била
прозрачността. Втората е до 60 дни от затварянето на банката вложителите да имат достъп до депозитите си.
Предложихме да се осветят всички влогове и кредити, каза още Цонев.
Още през септември
Дупката в хазната мина годишния таван
Дупката в хазната мина годишния си таван. Това показват данните на Министерството на финансите за изпълнението на
бюджета към 30 септември. За девет месеца държавата изхарчи с 1,483 млрд. лв. повече, отколкото събра. Сумата е с
10,9 млн. лв. по-висока от планирания недостиг за 2014 г. от 1,472 млрд. лв. От ведомството, оглавявано от Румен
Порожанов, обясняват, че дефицитът се трупа заради невъзстановени от Брюксел пари по европрограми на стойност
825,3 млн. лв., както и от недостиг в националния бюджет от 657,8 млн. лв.
От началото на годината до края на септември в хазната са влезли 21,555 млрд. лв. приходи, или 69,5 на сто от
годишните разчети. Би трябвало обаче вече да са събрани 75 на сто от парите. Данъчните постъпления са за 17,075 млрд.
лв., или 70,2% от прогнозата. Спрямо 2013 г. те се увеличават с 552 млн. лв., но ръстът до края на годината трябва да е с
близо 1,5 млрд. лв.
От финансовото министерство отчитат, че приходите от косвени данъци са за 8,632 млрд. лв., което е 67,3%. Имало
изоставане спрямо миналата година с 4,9% заради ДДС и акцизи. Парите от ДДС, които са влезли в бюджета, са 5,515
млрд. лв. и се увеличават с едва 34 млн. лв. спрямо м.г. при планиран ръст от 12,4%. В същото време държавата е
похарчила 23,039 млрд. лв. Спрямо септември 2013 г. общо разходите са нараснали с 1,37 млрд. лв. заради ускорено
усвояване на евросредства.
В края на септември във фискалния резерв има 8,8 млрд. лв.
√ Идея за частните фондове: Всеки ще решава как да се влагат парите за пенсия
Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, които са обсъждани в Консултативния съвет по
пенсионната реформа.
Осигурените ще решават с какъв риск да се инвестират парите им за пенсия в частен фонд. Те ще избират между
инвестиционни портфейли с различен рисков профил, но с възможност за по-висока доходност. Става въпрос за три типа
портфейли (фондове) - агресивен, консервативен и балансиран. Това предвиждат промени в Кодекса за социално
осигуряване, които са обсъждани в Консултативния съвет по пенсионната реформа.
Става въпрос за въвеждането на т.нар. система на мултифондовете в частното пенсионно осигуряване у нас. За нея се
говори от години.
Според проекта фондовете с различен рисков профил се обособяват като отделни юридически лица, а не като
инвестиционни портфейли с обособено имущество в един пенсионен фонд. Освен това агресивният портфейл се
„забранява“ на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
„Не е обосновано и правилно в универсалните фондове, където хората спестяват най-дълго, да нямат възможност за
агресивно управление на средствата, натрупани в индивидуалната им партида“, коментира председателят на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев.
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√ В края на септември: Близо 1,5 млрд. лева е бюджетният дефицит
Това сочат данните по консолидираната фискална програма.
Близо 1,5 млрд. лева е дефицитът в държавната хазна в края на септември, като сумата надхвърля планирания минус в
бюджета за цялата година. Това сочат данните по консолидираната фискална програма.
Като основен проблем за разрастването на дупката в бюджета от финансовото министерство посочват сериозен ръст на
социалните и здравноосигурителните плащания, както и временно спрените пари по оперативните програми "Околна
среда" и "Регионално развитие".
Размерът на фискалния резерв към края на септември е 8,8 млрд. лева.
Вестник Класа
√ Банките спечелиха 613,3 милиона лева през първите 9 месеца на 2014
Печалбата на банките за първите девет месеца на годината възлиза на 613,3 млн. лв., обявиха от БНБ. Това обаче е
финансовият резултат на трезорите, без да се отчитат показателите на поставените под специален надзор Корпоративна
търговска банка АД и ТБ "Виктория". Предстои на база одиторските доклади БНБ да изчисли капиталовите позиции на
двата трезора.Печалбата на банковия сектор за първите девет месеца на 2014 г. е със 176,846 млн. лв. по-голяма спрямо
същия период на миналата година. Това е ръст от 40,51% спрямо спечелените от банките 436,534 млн. лв. преди година.
Без да се отчитат резултатите на КТБ и ТБ "Виктория", останалите 27 банки реализират печалба от близо 57,4 млн. лв.
само за месец септември, пише "Стандарт".
"В края на септември банковата система остава стабилна, като отчита растеж и добри финансови показатели. През
третото тримесечие на 2014 г. се засилват допълнително ликвидната позиция, печалбата и балансовият капитал",
посочват от БНБ, като не вземат предвид групата на КТБ.
Нивата на ликвидните активи и на привлечените средства, които от поставянето на КТБ под специален надзор на 20 юни
се наблюдават всеки ден, остават стабилни. Тяхната динамика както за системата, така и за всяка банка поотделно,
показва съхранено доверие, посочват от БНБ.
В края на септември ликвидните активи на 27-те банки достигат 21 млрд. лв., а коефициентът на ликвидност се повишава
до 29,84%.
В края на септември балансовата стойност на кредитите с просрочие над 90 дни е 10,48% (за 27-те банки). А натрупаните
за 9-те месеца обезценки са 676 млн. лв. Към 30 септември активите на банковата система (без групата КТБ) са 81,7 млрд.
лв., като паричните средства при БНБ имат дял от 9%.
Общият размер на отпуснатите кредити (без тези за кредитни институции) е 53,9 млрд. лв., от които 34 млрд. лв. са
кредити на предприятия.
Привлечените средства в банковата система са 70 млрд. лв. Депозитите на гражданите са 36,8 млрд. лв. и заемат 52,5% в
общия привлечен ресурс на 27-те банки. Привлечените средства от институции, различни от кредитни (вкл.
предприятия), се увеличават до 23,7 млрд. лв.
√ Дефицитът в хазната надхвърли позволения лимит за тази година
Дефицитът в държавната хазна е надхвърил още в края на септември позволеното за годината ниво. Това показват
последните данни на финансовото министерство за изпълнението на бюджета.
Към края на деветмесечието минусът по консолидираната фискална програма (КФП), с включени бюджети на общините и
социалноосигурителните фондове, стига до 1.48 милиарда лева при заложени в бюджета 1.47 милиарда лева за цялата
година, пише в. "Сега". Показателно е сравнението с миналата година, когато към края на септември общият дефицит по
консолидираната фискална програма възлизаше на 360.5 милиона лева.
Сериозен дял от дефицита по КФП в момента се дължи на проблемите с усвояването на европейските фондове. Данните
са показателни, че бюджет 2014 няма да се изпълни във вида, в който е приет, и актуализацията е наложителна. Минусът
при еврофондовете в момента е 825.3 милиона лева и щеше да е още по-голям без предоставените от националния
бюджет трансфери за авансово финансиране на оперативните програми.
Към дефицита по европейските средства се прибавя и дефицит от 657.8 милиона лева по националния бюджет. От
подробните данни става ясно, че минусът в хазната щеше да е по-голям, ако по отделни съставни бюджети не беше
реализиран плюс. Към края на деветмесечието има натрупан излишък по бюджетите на общините от 240.9 милиона
лева. На плюс от 109.5 милиона лева са и държавните университети, БНТ, БНР и БТА. Бюджетите на социалното и
здравното осигуряване към края на септември обаче са на минус от 19.6 милиона лева.
И в края на септември приходите продължават да изостават, а разходите ги изпреварват, показват още данните. За
деветмесечието по държавния бюджет, без да се отчитат общини и социалноосигурителни фондове, са събрани 69.1% от
планираните постъпления. Това е под нивото от 2013 г., когато планът за приходите към края на септември бе изпълнен
на 72.6% и далече от нивото от 2012 г., когато бе последният бюджет без актуализация - 76.8%.
Разходите към края на септември тази година продължават да изпреварват приходите и са в размер на 69.3% от плана
срещу 68.7% за същия период на 2013 г. От данните се вижда, че разходната част на бюджета би била още по-висока, ако
държавата не натискаше надолу капиталовите инвестиции. Изпълнението на планираните капиталови разходи по
държавния бюджет е на ниво от 31.9%, като за ремонти и ново строителство са изхарчени 325.4 милиона лева при
планирани 1.018 милиарда лева. Миналата година също имаше свиване на капиталовите разходи, но към
деветмесечието нивото бе по-високо - 52.9% изпълнение.
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Детайлното сравнение при приходните пера показва, че продължават да изостават постъпленията от ДДС и акцизи. С
най-добро изпълнение при налозите е данъкът върху доходите на физическите лица, при който са събрани 73.5% от
планираните за годината приходи. Партиите в 43-тото НС са съгласни, че на фона на данните за изпълнението на
бюджета е необходима актуализация, но се спори доколко трябва да се завишава допълнително допустимият дефицит.
Фискалният резерв към края на септември възлиза на 8.1 милиарда лева депозити и 0.7 милиарда лева очаквани
вземания от ЕС. Голяма част от средствата в резерва обаче са целеви и с тях ще се разплащат падежи по крупни дългове
Вестник Сега
√ 40% от безработните са пред пенсия
Увеличават се българите, които не могат да намерят препитание повече от година
Въпреки че безработицата през тази година се стабилизира и започна да намалява плавно, проблемът с две от уязвимите
групи на пазара на труда - продължително безработните и хората над 50 г., се задълбочава. Макар и минимално расте и
броят на безработните в почти всички останали уязвими групи с изключение на тази на хората с увреждания. Това
показват данните на Агенцията по заетостта за септември. През месеца нивото на регистрираната безработица се повиши
минимално спрямо август с 0.1 процентни пункта до 10.5%, което се обяснява с приключващата сезонна заетост и помалкото субсидирани работни места. За сравнение през септември в субсидирана заетост са заети около 40 хил. души помалко спрямо същия месец миналата година. Така в бюрата по труда към края на септември са регистрирани 345 375
българи.
Сред тях групата на продължително безработните продължава да расте. Повече от една година, без да работят, вече са
143 116 българи, или 41.4% от всички безработни. Тревожно е, че за една година броят им се е увеличил с 23 272 души. И
докато продължително безработните младежи намаляват с 0.3 процентни пункта до 11.7%, то делът на хората над 50
години, които дълго време нямат работа, нараства до 46% (при 45.4% през август). Това е другата притеснителна
тенденция в развитието на пазара на труда у нас - броят и на хората в предпенсионна възраст без работа се увеличава,
макар и минимално спрямо август, но по-ясно на годишна база. Почти 39% от всички без препитание, или над 133 хил.
души са на възраст над 50 години през този септември. Още по-тревожно е, че половината от тази група са без
препитание повече от една година. Проблемът е, че те се увеличават и на годишна база (с над 4000). Повече от
половината от безработните над 50 г. са без квалификация и специалност (53%), а другата половина - с основно и пониско образование. Тревожно е, че делът на продължително безработните в групата над 50 г. продължава да нараства и
вече е 49.4% (при 47.7% през август). Всеки четвърти от записаните през септември в бюрата по труда е над 50 г. Затова от
социалното министерство обмислят да създадат програма за субсидирана заетост, насочена изцяло към хората в
предпенсионна възраст. В анализите на съвета за оптимизиране на осигурителната система пък се предлага специално
обезщетение за безработица за тази категория българи.
Безработните младежи до 29 г. пък вече са 59 351. Спрямо предходния август броят им се увеличава с 2300 лица.Така те
вече са над 17% от всички хора без работа у нас. Тук на годишна база проблемът е овладян, защото се регистрира
значително намаление на младите хора без работа - с близо 12 хил., благодарение на редица целеви мерки.
Безработните с трайни увреждания намаляват до малко над 17 хил. На годишна база тази група се увеличава с 1386
души.
По критерий образование безработните без квалификация и специалност са 193 761 от всички. А със средно специално и
професионално образование са 109 704. 10% са безработните с диплома от университет - над 35 хил.
ШАНС
Най-голям брой свободни работни места на първичния пазар са заявени отново, както през август, в столицата (1948
места) и в Пловдивско (1344 места). Следват Благоевград (1112 места), Софийска област (911 места), Стара Загора (890
места), Бургас (864 места) и Велико Търново (752 места). Нарастване е отбелязано в почти всички области с изключение
на четири. В края на септември в бюрата по труда са останали незаети 6939 работни места. Любопитното е, че има и
трайно незаети места, за които не идва подходящ кандидат повече от 3 месеца. Те са 1161, като преобладаващата част от
тях са за хора без квалификация (983 места). Отново, както през предходния месец, те са от сферата на преработващата
промишленост, от транспорта и от търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети.
√ Фирмите в туризма може да плащат данък реклама
Разделянето на България на 9 района скара общините
Служебният кабинет предлага фирмите от туристическия бранш да плащат своеобразен данък реклама. Новият налог ще
бъде изчисляван като процент от оборота на всяка отделна фирма. Това е заложено в концепцията за туристическо
райониране на България, пусната за обществено обсъждане.
Документът е дело на Министерството на икономиката и създава поредната възможност за привличане на пари за
клипове, брошури, шапки, топки и др. Така, освен от еврофондовете и от бюджета, средства за спорна реклама ще идват
и от самите туристически фирми. Предложението обаче срещна рязък отпор от страна на бранша, който остро
разкритикува идеята. Концепцията е съпътствана и от други скандали. Общините масово недоволстват от окончателното
разделяне на страната на 9 туристически района.
Според шефа на Института за анализи в туризма Румен Драганов идеята за данък реклама е директен удар по фирмите.
"Така пак ще има едни хора, които плащат, и други, които ще харчат парите по корупционни схеми. Говоря за начина, по
който се дават парите за реклама в последните години", обясни той и даде за пример похарчените пари за лого на
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България. "Рекламите и логото бяха създадени от хора, които не разбират от туризъм и се интересуват само от
собствените си джобове", заяви Драганов пред в. "Сега".
Концепцията предвижда България да се раздели на 9 туристически района - Дунав, Стара планина, Долината на розите,
Тракия, Родопи, Рила-Пирин, София, Варна-Северно Черноморие и Бургас-Южно Черноморие. Анкета на ведомството
сред кметове, министерства, фирми от бранша и др. обаче показва, че те не са напълно съгласни с това разделяне. Наред
с това се оказало, че част от запитаните не познават Закона за туризма или се затрудняват в тълкуването му.
Според анкетата 81% от запитаните не са съгласни с обхвата на районите. Най-негативно настроени са запитаните от
район Дунав - 38% от тях не одобряват обхвата на районите. Най-много критики пък е отнесъл район Розова долина. Те
били свързани с факта, че е малък като територия, а на експертни срещи в Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново дори
е бил окачествяван като "измислен". Нещо повече - част от участниците в срещите са заявили, че не е редно районът да
се свързва с "конкретно растение, което вече не е приоритетно и привлича посетители през ограничен период от време".
Не са били спестени критики и към Дунавския район. Експертите по принцип не поставят под съмнение самия район, но
критикуват неговия голям размер и го определят като "много разтегнат". Основният аргумент на критиците на района е
изобилието на много "нетуристически ареали".
Според Румен Драганов това, което прави Министерството на икономиката, е в разрез с концепцията на ЕС за развитието
на туризма. "Районите не бива да се раздробяват, а да се окрупняват. Културен и поклоннически туризъм има навсякъде.
Не можеш да кажеш, че ще развиваш такъв само в район Рила-Пирин, например", заяви шефът на Института за анализи в
туризма.
ПОД ЧЕРТАТА
Концепцията предвижда допълнителни разходи за разяснителна кампания на ползите за отделните райони. Пари ще са
нужни и за поддържане на "изнесени" офиси, които да играят ролята на туристически центрове. Не е ясно обаче колко
точно средства ще са нужни и откъде ще дойдат те.
Вестник Монитор
√ Борчовете й стигнаха 3,3 милиарда лева: НЕК с нови 250 млн. лв. загуба само за 3 месеца
Битовите клиенти с 10% по-ниско потребление за година
Националната електрическа компания (НЕК) е натрупала нови 250 млн. лв. загуба само за три месеца, става ясно от
финансовия є отчет. Това е станало в периода от края на юли до края на септември. Така към 30 септември финансовият
резултат на НЕК е отрицателен и е в размер на впечатляващите 425 млн. лв. В сравнение с деветмесечието на миналата
година загубата на НЕК се е увеличила с 275,2 на сто.
От държавната компания посочват, че основни причини за лошите резултати са водената ценова политика от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), задължението на компанията да купува повече скъп ток и
намаляването на продажбите на регулирания пазар, от който излизат все повече малки и средни компании. Според НЕК
компанията
поема всички финансови негативи и целия търговски риск
на електроенергийния пазар.
Общият спад на покупка на електроенергия от дружеството е 4% за година, сочи още докладът. От НЕК обясняват, че е
намаляло купуването на по-евтин ток от АЕЦ "Козлодуй" с 21,8 на сто. Така за регулирания пазар цената на микса на НЕК
се е увеличила, а броят на фирмите, решили да излязат на свободния пазар, се е увеличил със 75 на сто в сравнение с
деветмесечието на 2013 г. От НЕК отчитат още, че продадената електроенергия за битовите клиенти и за най-малките
фирми, които още са на регулирания пазар, до 30 септември е в размер 13 933 008 мвтч, или с 9,3% по-малко в сравнение
с продадените количества за същия период на предходната година.
Общо задълженията на НЕК към края на септември възлизат на 3,264 млрд. лв., което е ръст от 189 млн. лв. в сравнение с
година по-рано. От тях борчовете към свързани лица (от структурата на БЕХ) са за 1,757 млрд. лв. Увеличението в
сравнение с края на септември 2013 г. е със 100-ина милиона, но е променена структурата им, като са увеличени
дългосрочните. Само на производителите на ток НЕК дължи 911,6 млн. лв., което е с 312 млн. лв. увеличение на годишна
база.
БЕХ, който също поема негативите от състоянието на НЕК посредством заеми, които є предоставя, и цедиране на
дълговете им към свързани лица, също отчита влошаване на финансовия резултат към края на септември.
Печалбата на холдинга е паднала със 146 млн. лв.
в сравнение с година по-рано до 118 млн. лв. Влошеният резултат се дължи и на по-ниските приходи от дивиденти. Те са
паднали с 63% на годишна база до едва 87 млн. лв. Причината е по-ниската печалба, която отчитат всички дъщерни
дружества на БЕХ, и намалението на процента на отчисленията от 80% на 70%.
Вземанията на БЕХ от свързани лица отчитат сериозен ръст – с близо 46% в сравнение със сумата към края на миналия
септември. Така към края на това деветмесечие те възлизат на 1,473 млрд. лв. при малко над 1 млрд. лв. година по-рано.
За първите девет месеца БЕХ е отпуснал 53 млн. лева заеми на НЕК в добавка към вече предоставените заеми на
електрическата компания от 1,209 млрд. лв. За последните в средата на юли БЕХ и НЕК сключиха кредитно споразумение,
според което НЕК трябва да върне дължимата сума на холдинга за 10 г. при годишна лихва от 4,49%.
Другото сериозно закъсало дружество в структурата на БЕХ е „Булгаргаз“. За да влее ликвидност, БЕХ изкупи 120 млн. лв.
дългове на столичната топлофикация към „Булгаргаз” за синьо гориво. Въпреки това в края на септември се е наложило
холдингът да отпусне на „Булгаргаз” още 15 млн. лв. за закупуване на синьо гориво.
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Вестник Стандарт
√ Фалират КТБ в четвъртък
Плащат гарантираните влогове до края на ноември
До края на ноември ще бъдат изплатени гарантираните влогове до 196 000 лева на депозантите в Корпоративна
търговска банка. Още днес или най-късно във вторник сутринта БНБ ще подготви отчет за трезора, който да обхваща
времето до 31 октомври. Очаква се той да отчете отрицателен собствен капитал и това да доведе до законовото
задължение на Централната банка да отнеме лиценза до пет дни след обявяването на данните. Според банкови юристи,
ако във вторник БНБ обяви отчета, то в четвъртък лицензът на Корпоративна може да бъде отнет.
Не по-късно от 20 дни след решението на БНБ за отнемане на лиценза започва изплащането на гарантираните влогове.
Този срок от почти три седмици е предвиден, за да може Фондът за гарантиране на влоговете да събере нужните
средства. Преди дни неговият шеф Росен Николов обяви, че институцията е готова, което означава, че изплащането може
да започне и доста по-рано. Не са гарантирани средствата на държавата и общините, както и влоговете с индивидуално
договорени по-добри условия от тези, които банката публично предоставя. Вложителите с по-големи суми стават
кредитори на трезора. Те може да получат част от парите си, след като в банката влезе синдик и разпродаде активите на
трезора. След осребряването на имуществото или продажбата се погасяват задълженията към кредиторите в определен
ред, при недостиг на средствата те се разпределят по съразмерност.
В петък пък партиите в парламента се отказаха от спасяването на трезора и върнаха топката на БНБ. До обяд в петък
депутатите все още имаха намерение да се опитат да спасят трезора. Тогава обаче гуверньорът на БНБ Иван Искров
прочете в пленарна зала последното писмо на консорциума между ЕПИК, Оманския фонд и "Джемкорп". Условията,
поставени от него, възмутиха депутатите и особено лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Генерала събра парламентарната си
група. Тя реши да оттегли точката, която предвиждаше удължаване на срока и предоставяне на възможност БНБ да
получи още малко време за преговори с инвеститора. След като Искров прочете кореспонденцията, Борисов я нарече
"нагло писъмце".
В неделя обаче НПО "Ние гражданите" излязоха със специална декларация, в която настояват главният прокурор Сотир
Цацаров да провери шефа на БНБ Иван Искров, който според неправителствената организация е "изопачил
предложението на тройния фонд за оздравяване на КТБ".
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√ Валери Димитров: Най-добрата опция за КТБ е да бъде продадена
Според бившия председател на Сметната палата е реалистично изплащането на гарантираните влогове да се
осъществи до края на месеца
„Напълно реалистично е изплащането на гарантираните влогове в КТБ да се осъществи до края на месеца", посочва
бившият председател на Сметната палата проф. Валери Димитров в интервю за предаването „Конструкция” по БНР.
„Не смятам, че тези апокалиптични прогнози, които се чертаят, че, ако не се оздрави банката, ще се случи нещо много
страшно. Нищо страшно няма да се случи. Просто пазарът налага своите императиви и пазарът изхвърля
нежизнеспособни участници в него, категорично и безспорно“, добавя Димитров.
„Очевидно е, че тази банка, която се очерта като една политически и надзорно протежирана пирамида, няма място в
българската банкова общност“, обяснява професорът.
Според него най-добрата опция за банката е да бъде продадена. Тази опция предвижда тя да бъде продадена като
предприятие, като баланс на активи и пасиви, на друга банка. Най-добре е това да стане на търгов принцип, както
предвижда Законът за банкова несъстоятелност. По този начин производството може да приключи бързо и има надежда
при това производство конкуренцията при банки купувачи да доведе до по-добро удовлетворяване на вложителите.
Валери Димитров смята, че сегашните акционери трудно биха осъдили България, тъй като носят отговорност за съдбата
на банката.
√ Лекарският съюз иска повишаване на здравната вноска с 1% от догодина
Иска се и увеличение на цените на някои клинични пътеки
Повишаване на здравната вноска с 1% от догодина и увеличение на цените на някои клинични пътеки иска Българският
лекарски съюз (БЛС). Това съобщават от съюза във връзка с разглежданите предложения на съсловната организация за
Националния рамков договор (НРД) 2015.
От съсловната организация настояват бюджетната рамка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2015
година да бъде минимум в размера на отчетената дейност от Касата за тази година.
В осем пътеки от специалностите акушерство и гинекология, неонатология, кардиохирургия, микросъдова хирургия,
хирургично лечение на деца до 1 год. с вродени аномалии ще бъдат предложени някои изменения. Значителни са и
промените в алгоритмите на почти всички пътеки.
Пред НЗОК на ниво работни групи са представени и искания за повишение на цените на пътеки в акушеро-гинекология,
ортопедия, лъчелечение, гръдна хирургия и клинична токсикология. На този етап промените в цените не са дискутирани
на ниво УС на БЛС и Надзорен съвет на Касата.
БЛС ще настоява още за нормативни промени, чрез които методиките за остойностяване и заплащане, както и правилата
за разпределение на средствата, цени и обеми да станат отново част от НРД, да се възстановят арбитражните комисии
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чрез промени в ЗЗО, а държавата да заплаща в пълен размер здравно-осигурителните вноски за деветте категории
граждани, които осигурява.
√ НС реши да приеме евродирективата за бързо изплащане на гарантирани влогове
Депутатите окончателно се отказаха от предложението КТБ да бъде оздравявана
Народното събрание да приеме законодателни изменения, които да осигурят незабавно изплащането на гарантираните
депозити на вложителите в КТБ при условията, определени в правото на Европейския съюз. Това решиха депутатите след
дебата в НС за съдбата на Корпоративна търговска банка и разгледания доклад на Българската народна банка.
Депутатите решиха още Министерският съвет да подготви и да внесе в НС предложения за промени в пълно съответствие
с правото на ЕС на законите в областта на банковото дело, в това число Закона за Българската народна банка, Закона за
кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Точката от решението на временната бюджетна комисия в НС, която предвиждаше оздравяването на Корпоративна
търговска банка, отпадна в последния момент при гласуването в пленарната зала по настояване на ГЕРБ. Текстът гласеше,
че до 6 ноември парламентът трябва да гласува промени в Закона за кредитните институции, които да задължат БНБ да
предложи действия за оздравяване на банките, когато собственият им капитал стане отрицателна величина, като отчита
макроикономическия ефект и ефекта върху държавния бюджет.
Предложението за това дойде от ГЕРБ и беше подкрепено от 130 народни представители, 33 бяха „против“, а един се
въздържа.
С цел по-ефективна защита на публичния интерес и интереса на вложителите в КТБ, свързан с необходимостта да се
проследят извършените от акционери и администратори на банката, както и свързаните с тях лица, операции с активи,
имущество, финансови инструменти и парични трансфери, се препоръчва на БНБ да сключи договор с международно
юридическо лице, притежаващо опит в тази сфера, включително в разследване и проследяване на парични потоци при
неплатежоспособност, реши още парламентът.
"До края на ноември могат да бъдат изплатени гарантираните влогове в КТБ", заяви финансовият експерт на ГЕРБ и
председател на временната бюджетна комисия в Народното събрание Менда Стоянова. Тя поиска и промени в
законодателството, в това число и в Наказателния кодекс, с които да има цялостно и подробно транспониране на
европейското законодателство.
Според нея виновни за кризата с КТБ са не само ръководителите на банката, които са взимали абсолютно безотговорни
решения, някои от които граничат с престъпления, но и държавните институции, като БНБ, ДАНС и правоохранителните
органи.
Георги Кадиев от БСП обвини за ситуацията с КТБ и Министерството на финансите, и Комисията за финансов надзор. Той
се обяви за оставки в БНБ, ДАНС и останалите контролни органи.
По време на дебата депутатът от ДПС Йордан Цонев припомни, че с Делян Пеевски са внесли промени в Закона за
кредитните институции, с които да се разреши проблемът с КТБ и вложителите да имат максимално бърз достъп до
парите си, които са гарантирани. Той отново поиска да се разсекретят банковите тайни на всички хора на високи позиции,
защото за КТБ се говореше като за „банката на властта“.
Цонев припомни, че оттук нататък започва да действа Фондът за гарантиране на влоговете, той ще предложи на съда
синдик, който ще управлява процесите по придобиване на апетитните активи.
"Ние имаме съмнения, че сегашният директор на фонда е свързан с един икономически кръг, който има представители в
този парламент и той вече придобива депозити, негарантирани. Имаме точна информация за това, но водени от
принципа да не обвиняваме, преди да има точни извършени действия и факти, ще го направим тогава, когато това стане
факт”, коментира депутатът от ДПС.
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