Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия България Он Ер
√ Васил Велев: Настояваме премиерът и министрите да спазват закона за публичните финанси
Не само се закъснява с изготвянето на бюджета за 2015, но се върви и в грешна посока, коментира председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал
От Асоциацията на индустриалния капитал настояват министърът на финансите, премиерът и министрите да спазват
Закона за публичните финанси, да спрат да харчат и да ограничат разходите в рамките на постъпленията. По думите на
председателят на Асоциацията Васил Велев това не е невъзможно. Той подчерта, че от изнесените в отчет на
Финансовото министерство данни за изпълнение консолидираната фискална рамка към 30 септември е станало ясно, че
три месеца преди края на година е достигнат размера на заложения дефицит в абсолютния му размер. Притеснителното
по думите му е, че в оставащите месеци до края на 2014 се предвижда този дефицит да се удвои.
„Министерствата трябва да се ограничат в рамките на приходите“, категоричен е Велев. По думите му предвид
дефлационните процеси в икономиката със събраните средства могат да се извършат много повече дейности и допълни,
че спрямо миналата година, за деветмесечието на 2014 постъпленията са с четвърт милиард повече.
„Когато не се изпълняват приходите, трябва да се ограничат разходите, а не да се предлага увеличаване на разходите над
планираните. Тази грешна основа при проекта за актуализация на бюджета, срещу която възразиха всички социални
партньори, всички работодателски организации, вече е внесена в парламента, и някак обществото безкритично го
приема като някаква даденост“, коментира Велев.
Той подчерта, че притесненията на Асоциацията на индустриалния капитал са провокирани не само с това, че се забавя
изготвянето на бюджета за 2015, но и че се прави стъпка в грешна посока- а именно основният финансов закон за
следващата година да бъде изготвен върху проекта за актуализация на бюджета и ревизираните наскоро средносрочни
прогнози за ръст на финансовото министерство.
По думите на Велев ситуацията с КТБ неминуемо ще се отрази, както на банковия сектор, така и на реална икономика.
Той подчерта, че по-голямата част от членовете на Асоциацията очаква по-ограничен ръст в следващите години- от една
страна, заради кризата в Украйна и санкциите срещу Русия, и от друга- заради политическата нестабилност у нас и
случилото се с КТБ. По думите му обаче, очакваният по-ограничен ръст в следващите две- три години, „не е причина да се
планира по-голям дефицит от предвидения в Закона за публичните финанси, който е 2%, както и че за тази година не
трябва да надвишава 3%“.
Велев коментира още, че не е необходимо да се правят бюджетни разходи за КТБ, дори и при най-неблагоприятният
сценарий, към който по думите му се върви- а именно фалит. По думите му не е задължително това да се случи. - „Може
Фондът за гарантиране на вземанията да попълни чрез държавно гарантиран заем недостигащите му средства и да
влезе с тези 3.5 млрд. лв. При останалите влогове над гарантираните съответните облигационери и кредитори да
трансформират в акции своите вземания и по този начин не е необходимо банката да прекратява дейността си“, посочи
Велев.
Той допълни, че по този начин ще се минимизира отрицателният ефект върху икономиката като цяло и върху дейността
на конкретни предприятия, конкретно.
investor.bg
√ Велев: Върви се в грешна посока при създаването на Бюджет 2015
Три фактора ще влияят на икономическия ръст на страната – кризата в Украйна, политическата несигурност и
случващото се с КТБ, смята експертът
Върви се в грешната посока при създаването на базата за бюджета за 2015 година, коментира в ефира на телевизия
Bulgaria on Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той посочи, че има и закъснение по текстовете на Закона за публичните финанси, според които Министерството на
финансите трябва да внесе до 31 октомври в Народното събрание проекта на бюджета за следващата година.
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По-притеснителното за Велев обаче е, че базата за Бюджет 2015 ще бъде предложението за актуализацията на
финансовата рамка за тази година, която вече е внесена в Народното събрание. Препоръката на експерта е
министерствата да ограничат разходите си до размера на постъпленията, а не да ги увеличават.
„С тези приходи могат да се извършват много повече дейности предвид дефлацията. Като цяло за деветмесечието имаме
с четвърт милиард лева повече приходи, отколкото сме имали миналата година”, поясни още той, позовавайки се на
данните от изпълнението на бюджета на Министерството на финансите.
"Когато приходите в бюджета не достигат, се ограничават разходите, а не се увеличават над планираните", коментира
още Велев. Той посочи като пример разходите за сигурност и отбрана, които като процент са над средния в ЕС. Те могат
да бъдат преструктурирани и така да се увеличат разходите за друга важна сфера каквато е образованието.
Според него е възможно до края на годината да започнат и важните реформи в пенсионната система – увеличаване на
възрастта и уеднаквяването ѝ за мъжете и жените, ограничаване на ранното пенсиониране и спирането на „течовете” в
системата, каквито например са инвалидните пенсии.
За Велев са притеснителни и данните, които сочат, че към 30 септември като абсолютна стойност е бил достигнат
планираният дефицит за цялата 2014 година, а в следващите три месеца се очаква той да се удвои.
Председателят на АИКБ беше категоричен, че актуализацията на бюджета не може да бъде извинена с разходите, които
могат да се очакват във връзка със случващото се в КТБ. „В никакъв случай не е необходимо да се правят бюджетни
разходи, даже и при най-неблагоприятния сценарий (за КТБ – бел. ред), към който като че ли се отива”, каза той.
Васил Велев посочи обаче, че ситуацията около КТБ ще се отрази на банковата сфера и на икономиката като цяло.
Ситуацията около поставената под особен надзор банка е само един от факторите, заради които от АИКБ прогнозират поограничен ръст на икономиката.
Другите два фактора са кризата в Украйна, която ограничава износа на страната към Украйна, Русия и ЕС, и политическата
нестабилност, която оказва въздействие върху инвестициите. Кризата в Украйна забавя и европейската икономика, което
е причината за ограничаване на износа към традиционните търговски партньори, допълни председателят на АИКБ.
„Това не е причина да се планира по-голям дефицит от планирания в Закона за публичните финанси, който е 2%”,
категоричен беше обаче Велев и допълни, че дефицитът за тази година не бива да надвишава 3%, за да не бъде спрян
пътят на страната към еврозоната.
Вестник Банкеръ
√ Бизнесът с резерви към Бюджет 2015
Върви се в грешната посока при създаването на базата за Бюджет 2015 година, коментира пред телевизия Bulgaria
on Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той посочи, че има и закъснение по текстовете на Закона за публичните финанси, според които Министерството на
финансите трябва да внесе до 31 октомври в Народното събрание проекта на бюджета за следващата година.
По-притеснителното за Велев обаче е, че базата за Бюджет 2015 ще бъде предложението за актуализацията на
финансовата рамка за тази година, която вече е внесена в Народното събрание. Препоръката на експерта е
министерствата да ограничат разходите си до размера на постъпленията, а не да ги увеличават.
„С тези приходи могат да се извършват много повече дейности предвид дефлацията. Като цяло за деветмесечието имаме
с четвърт милиард лева повече приходи, отколкото сме имали миналата година”, поясни още той, позовавайки се на
данните от изпълнението на бюджета на Министерството на финансите.
"Когато приходите в бюджета не достигат, се ограничават разходите, а не се увеличават над планираните", коментира
още Велев. Той посочи като пример разходите за сигурност и отбрана, които като процент са над средния в ЕС. Те могат
да бъдат преструктурирани и така да се увеличат разходите за друга важна сфера, каквато е образованието.
За Велев са притеснителни и данните, които сочат, че към 30 септември като абсолютна стойност е бил достигнат
планираният дефицит за цялата 2014 година, а в следващите три месеца се очаква той да се удвои.
Председателят на АИКБ беше категоричен, че актуализацията на бюджета не може да бъде извинена с разходите, които
могат да се очакват във връзка със случващото се в КТБ. „В никакъв случай не е необходимо да се правят бюджетни
разходи, даже и при най-неблагоприятния сценарий за КТБ”, каза той.
Васил Велев посочи обаче, че ситуацията около КТБ ще се отрази на банковата сфера и на икономиката като цяло.
Ситуацията около поставената под особен надзор банка е само един от факторите, заради които от АИКБ прогнозират поограничен ръст на икономиката.
dnes.bg
√ В грешна посока се върви за Бюджет 2015, смята Васил Велев
"Политическата нестабилност се отразява на икономиката"
Върви се в грешната посока при създаването на базата за бюджета за 2015 година, коментира в ефира на телевизия
Bulgaria on Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той посочи, че има и закъснение по текстовете на Закона за публичните финанси, според които Министерството на
финансите трябва да внесе до 31 октомври в Народното събрание проекта на бюджета за следващата година.
По-притеснителното за Велев обаче е, че базата за Бюджет 2015 ще бъде предложението за актуализацията на
финансовата рамка за тази година, която вече е внесена в Народното събрание. Препоръката на експерта е
министерствата да ограничат разходите си до размера на постъпленията, а не да ги увеличават.
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„С тези приходи могат да се извършват много повече дейности предвид дефлацията. Като цяло за деветмесечието имаме
с четвърт милиард лева повече приходи, отколкото сме имали миналата година”, поясни още той, позовавайки се на
данните от изпълнението на бюджета на Министерството на финансите.
"Когато приходите в бюджета не достигат, се ограничават разходите, а не се увеличават над планираните", коментира
още Велев. Той посочи като пример разходите за сигурност и отбрана, които като процент са над средния в ЕС. Те могат
да бъдат преструктурирани и така да се увеличат разходите за друга важна сфера, каквато е образованието.
Според него е възможно до края на годината да започнат и важните реформи в пенсионната система – увеличаване на
възрастта и уеднаквяването ѝ за мъжете и жените, ограничаване на ранното пенсиониране и спирането на „течовете” в
системата, каквито например са инвалидните пенсии.
За Велев са притеснителни и данните, които сочат, че към 30 септември като абсолютна стойност е бил достигнат
планираният дефицит за цялата 2014 година, а в следващите три месеца се очаква той да се удвои.
Председателят на АИКБ беше категоричен, че актуализацията на бюджета не може да бъде извинена с разходите, които
могат да се очакват във връзка със случващото се в КТБ. „В никакъв случай не е необходимо да се правят бюджетни
разходи, даже и при най-неблагоприятния сценарий (за КТБ – бел. ред), към който като че ли се отива”, каза той.
Васил Велев посочи обаче, че ситуацията около КТБ ще се отрази на банковата сфера и на икономиката като цяло.
Ситуацията около поставената под особен надзор банка е само един от факторите, заради които от АИКБ прогнозират поограничен ръст на икономиката.
Другите два фактора са кризата в Украйна, която ограничава износа на страната към Украйна, Русия и ЕС, и политическата
нестабилност, която оказва въздействие върху инвестициите. Кризата в Украйна забавя и европейската икономика, което
е причината за ограничаване на износа към традиционните търговски партньори, допълни председателят на АИКБ.
„Това не е причина да се планира по-голям дефицит от планирания в Закона за публичните финанси, който е 2%”,
категоричен беше обаче Велев и допълни, че дефицитът за тази година не бива да надвишава 3%, за да не бъде спрян
пътят на страната към еврозоната.
money.bg
√ Не само се закъснява с Бюджет 2015, но и се върви в грешна посока
От Асоциацията на индустриалния капитал настояват министърът на финансите, премиерът и министрите да спазват
Закона за публичните финанси, да спрат да харчат и да ограничат разходите в рамките на постъпленията. Това заяви в
ефира на телевизия Bulgaria on Air председателят на Асоциацията, Васил Велев
По думите му, това не е невъзможно. Той подчерта, че от изнесените в отчет на Финансовото министерство данни за
изпълнение консолидираната фискална рамка към 30 септември е станало ясно, че три месеца преди края на година е
достигнат размера на заложения дефицит в абсолютния му размер. Притеснителното по думите му е, че в оставащите
месеци до края на 2014 се предвижда този дефицит да се удвои.
„Министерствата трябва да се ограничат в рамките на приходите", категоричен е Велев. По думите му предвид
дефлационните процеси в икономиката със събраните средства могат да се извършат много повече дейности и допълни,
че спрямо миналата година, за деветмесечието на 2014 постъпленията са с четвърт милиард повече.
„Когато не се изпълняват приходите, трябва да се ограничат разходите, а не да се предлага увеличаване на разходите над
планираните. Тази грешна основа при проекта за актуализация на бюджета, срещу която възразиха всички социални
партньори, всички работодателски организации, вече е внесена в парламента, и някак обществото безкритично го
приема като някаква даденост", коментира Велев.
Той подчерта, че притесненията на Асоциацията на индустриалния капитал са провокирани не само с това, че се забавя
изготвянето на бюджета за 2015, но и че се прави стъпка в грешна посока, а именно основният финансов закон за
следващата година да бъде изготвен върху проекта за актуализация на бюджета и ревизираните наскоро средносрочни
прогнози за ръст на финансовото министерство.
По думите на Велев ситуацията с КТБ неминуемо ще се отрази, както на банковия сектор, така и на реална икономика.
Той подчерта, че по-голямата част от членовете на Асоциацията очаква по-ограничен ръст в следващите години- от една
страна, заради кризата в Украйна и санкциите срещу Русия, и от друга- заради политическата нестабилност у нас и
случилото се с КТБ. По думите му обаче, очакваният по-ограничен ръст в следващите две - три години, „не е причина да
се планира по-голям дефицит от предвидения в Закона за публичните финанси, който е 2%, както и че за тази година не
трябва да надвишава 3%".
Велев коментира още, че не е необходимо да се правят бюджетни разходи за КТБ, дори и при най-неблагоприятният
сценарий, към който по думите му се върви - а именно фалит.
По думите му не е задължително това да се случи.
„Може Фондът за гарантиране на вземанията да попълни чрез държавно гарантиран заем недостигащите му средства и
да влезе с тези 3.5 млрд. лв. При останалите влогове над гарантираните съответните облигационери и кредитори да
трансформират в акции своите вземания и по този начин не е необходимо банката да прекратява дейността си", посочи
Велев.
Той допълни, че по този начин ще се минимизира отрицателният ефект върху икономиката като цяло и върху дейността
на конкретни предприятия, конкретно.
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√ Не само се закъснява с Бюджет 2015, но и се върви в грешна посока
Настояваме служебният кабинет да спазва Закона за публичните финанси, заяви председателят на АИКБ Васил
Велев
От Асоциацията на индустриалния капитал настояват министърът на финансите, премиерът и министрите да спазват
Закона за публичните финанси, да спрат да харчат и да ограничат разходите в рамките на постъпленията. Това заяви в
ефира на телевизия Bulgaria on Air председателят на Асоциацията, Васил Велев
По думите му, това не е невъзможно. Той подчерта, че от изнесените в отчет на Финансовото министерство данни за
изпълнение консолидираната фискална рамка към 30 септември е станало ясно, че три месеца преди края на година е
достигнат размера на заложения дефицит в абсолютния му размер. Притеснителното по думите му е, че в оставащите
месеци до края на 2014 се предвижда този дефицит да се удвои.
„Министерствата трябва да се ограничат в рамките на приходите", категоричен е Велев. По думите му предвид
дефлационните процеси в икономиката със събраните средства могат да се извършат много повече дейности и допълни,
че спрямо миналата година, за деветмесечието на 2014 постъпленията са с четвърт милиард повече.
„Когато не се изпълняват приходите, трябва да се ограничат разходите, а не да се предлага увеличаване на разходите над
планираните. Тази грешна основа при проекта за актуализация на бюджета, срещу която възразиха всички социални
партньори, всички работодателски организации, вече е внесена в парламента, и някак обществото безкритично го
приема като някаква даденост", коментира Велев.
Той подчерта, че притесненията на Асоциацията на индустриалния капитал са провокирани не само с това, че се забавя
изготвянето на бюджета за 2015, но и че се прави стъпка в грешна посока, а именно основният финансов закон за
следващата година да бъде изготвен върху проекта за актуализация на бюджета и ревизираните наскоро средносрочни
прогнози за ръст на финансовото министерство.
По думите на Велев ситуацията с КТБ неминуемо ще се отрази, както на банковия сектор, така и на реална икономика.
Той подчерта, че по-голямата част от членовете на Асоциацията очаква по-ограничен ръст в следващите години- от една
страна, заради кризата в Украйна и санкциите срещу Русия, и от друга- заради политическата нестабилност у нас и
случилото се с КТБ. По думите му обаче, очакваният по-ограничен ръст в следващите две - три години, „не е причина да
се планира по-голям дефицит от предвидения в Закона за публичните финанси, който е 2%, както и че за тази година не
трябва да надвишава 3%".
Велев коментира още, че не е необходимо да се правят бюджетни разходи за КТБ, дори и при най-неблагоприятният
сценарий, към който по думите му се върви - а именно фалит.
По думите му не е задължително това да се случи.
„Може Фондът за гарантиране на вземанията да попълни чрез държавно гарантиран заем недостигащите му средства и
да влезе с тези 3.5 млрд. лв. При останалите влогове над гарантираните съответните облигационери и кредитори да
трансформират в акции своите вземания и по този начин не е необходимо банката да прекратява дейността си", посочи
Велев.
Той допълни, че по този начин ще се минимизира отрицателният ефект върху икономиката като цяло и върху дейността
на конкретни предприятия, конкретно.
newshub.org
√ В ГРЕШНА ПОСОКА СЕ ВЪРВИ ЗА БЮДЖЕТ 2015, СМЯТА ВАСИЛ ВЕЛЕВ
"Политическата нестабилност се отразява на икономиката"
Върви се в грешната посока при създаването на базата за бюджета за 2015 година, коментира в ефира на телевизия
Bulgaria on Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той посочи, че има и закъснение по текстовете на Закона за публичните финанси, според които Министерството на
финансите трябва да внесе до 31 октомври в Народното събрание проекта на бюджета за следващата година.
По-притеснителното за Велев обаче е, че базата за Бюджет 2015 ще бъде предложението за актуализацията на
финансовата рамка за тази година, която вече е внесена в Народното събрание. Препоръката на експерта е
министерствата да ограничат разходите си до размера на постъпленията, а не да ги увеличават.
„С тези приходи могат да се извършват много повече дейности предвид дефлацията. Като цяло за деветмесечието имаме
с четвърт милиард лева повече приходи, отколкото сме имали миналата година”, поясни още той, позовавайки се на
данните от изпълнението на бюджета на Министерството на финансите.
"Когато приходите в бюджета не достигат, се ограничават разходите, а не се увеличават над планираните", коментира
още Велев. Той посочи като пример разходите за сигурност и отбрана, които като процент са над средния в ЕС. Те могат
да бъдат преструктурирани и така да се увеличат разходите за друга важна сфера, каквато е образованието.
Според него е възможно до края на годината да започнат и важните реформи в пенсионната система – увеличаване на
възрастта и уеднаквяването ѝ за мъжете и жените, ограничаване на ранното пенсиониране и спирането на „течовете” в
системата, каквито например са инвалидните пенсии.
За Велев са притеснителни и данните, които сочат, че към 30 септември като абсолютна стойност е бил достигнат
планираният дефицит за цялата 2014 година, а в следващите три месеца се очаква той да се удвои.
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Председателят на АИКБ беше категоричен, че актуализацията на бюджета не може да бъде извинена с разходите, които
могат да се очакват във връзка със случващото се в КТБ. „В никакъв случай не е необходимо да се правят бюджетни
разходи, даже и при най-неблагоприятния сценарий (за КТБ – бел. ред), към който като че ли се отива”, каза той.
Васил Велев посочи обаче, че ситуацията около КТБ ще се отрази на банковата сфера и на икономиката като цяло.
Ситуацията около поставената под особен надзор банка е само един от факторите, заради които от АИКБ прогнозират поограничен ръст на икономиката.
Другите два фактора са кризата в Украйна, която ограничава износа на страната към Украйна, Русия и ЕС, и политическата
нестабилност, която оказва въздействие върху инвестициите. Кризата в Украйна забавя и европейската икономика, което
е причината за ограничаване на износа към традиционните търговски партньори, допълни председателят на АИКБ.
„Това не е причина да се планира по-голям дефицит от планирания в Закона за публичните финанси, който е 2%”,
категоричен беше обаче Велев и допълни, че дефицитът за тази година не бива да надвишава 3%, за да не бъде спрян
пътят на страната към еврозоната.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Пенсиите ще растат с 2,4% от 1 юли догодина
Дефлацията няма да “изяде” увеличението на пенсиите през 2015 г. Най-вероятно ръстът от 1 юли ще е с 2,4% или средно
с около 7 лв. месечно. Това стана ясно от думите на служебният социален министър Йордан Христосков. По закон
повишението на пенсиите е равно на сбора от 50% от инфлацията и 50% от повишението на средния осигурителен доход
за предходната година.
Ако има дефлация, тя ще бъде игнорирана, за да не намалява повишението на пенсиите. Така увеличението ще се
формира само от ръста на средния осигурителен доход, който се очаква да е 4,8%, обясни Христосков. Той добави, че
Министерството на финансите също е на мнение, че дефлацията, която се очаква да бъде - 1,1%, не трябва да влиза във
формулата за актуализиране на парите за старост.
Ако бъдещите управляващи не се съобразят с мнението на служебния кабинет, увеличението на пенсиите ще е с 1,81,9%.
Повишението на парите за старост с 2,4% ще вдигне разходите на НОИ с около 100 млн. лв. до края на 2015 г.
Осигурителният институт вече прави разчети за бюджета за догодина, като взема предвид анонсираното увеличение на
минималната заплата от 340 на 380 лв. и на максималния осигурителен доход от 2400 на 2600 лв., каза Христосков.
Приоритетна задача пред новата власт ще е да реши при какви условия ще се пенсионират работещите първа и втора
категория труд (миньори, машинисти, летци), както и кой ще плаща професионалните им пенсии – дали НОИ или
професионалните фондове, добави той.
ПРОБЛЕМ
Не достигат 33 млн. лв.
Ако бюджетът за 2014 г. не се актуализира, плащането на помощи от социалното министерство до края на годината е под
риск. За ноември и декември не достигат 33 млн. лв. Средно на месец за помощи отиват 80 млн. лв.
Вестник 24 часа
√ Служебни министри: Парите свършиха
Държавата няма пари, за да гарантира основни социални дейности до края на годината. Това стана ясно вчера на
пресконференция на служебния вицепремиер Йордан Христосков и министрите на образованието Румяна Коларова, на
здравеопазването Мирослав Ненков, на културата Мартин Иванов и на спорта Евгения Раданова.
Най-спешната задача на следващите министри и на депутатите е да одобрят внесената от служебния кабинет
актуализация на бюджета, обявиха те.
Без актуализацията не достигат 33 млн. лв. за плащане на социалните помощи през ноември и декември, заяви
Христосков. Липсвали и 12 млн. лв. за осигуряване на хранителни пакети за най-бедните. С тази сума държавата трябва
да плати доставката, а след това да чака възстановяване на парите от Еврокомисията.
40 млн. лв. от актуализацията очаква здравното министерство, за да могат да работят психиатричните помощи, здравните
инспекции и спешната помощ, обясни министър Мирослав Ненков. За да може здравната каса да плаща на болниците и
те да работят до края на годината, тя трябва да получи 100 млн. лв. с актуализацията на бюджета на НЗОК.
Ако не бъде прието предложението на служебното правителство, до седмици ще започнат да спират работа театри и
опери, каза министър Мартин Иванов. Фондовете на музеите пък са нападнати от дървеници и влага, описа положението
той.
Следващият спортен министър трябва да осигури средства за довършване на спортната зала в Пловдив, подчерта Евгения
Раданова.
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√ Влизат в сила нови правила за микроклимата на работното място
От 1 ноември е в сила Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, , съобщиха от
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
С нея се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата - температура, относителна
влажност и скорост на движение на въздуха. Те са много близки до действащите досега стандарти, но е разписано
детайлно кога и как да се извършват измерванията, по силата на кои нормативни актове работодателят е длъжен да
прави това и т.н.
С Наредбата се въвеждат оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните се прилагат
в климатизирани помещения. Допустимите – в помещения, където поради технически или други причини не е възможно
да се осигурят оптималните норми на микроклимата – например в производства с голямо топлинно излъчване като
леярни цехове. Подробно е обяснено и какви мерки трябва да вземе работодателят при работа на открито.
В закрити помещения оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса, според
категория труд, а през топлия - между 18 и 25 градуса. По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък
труд. Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото – над 28
градуса. В Наредбата са определении и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може
да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса. Относителната влажност на въздуха може да варира
между 35% и 75% според периода и температурата в помещенията.
При работа на открито работодателят е длъжен да се събразява с подадените червени и жълти кодове за опасни
метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични
въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да
бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни
средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Всички тези мерки са
описани в Наредбата.
В нея са въведени още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно
натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за
климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10
градуса. Обяснено е подробно и как трябва да стават измерванията – в два последователни дни или в един, но когато
климатичните условия са най-неблагоприятни. Кога са най-неблагоприятните климатични условия се определя след
съгласуване с представителите на работниците и служителите. Пак с тях се определя и необходимостта от измервания на
параметрите на микроклимата, тъй като според наредбата те се правят само при необходимост. Това означава, че ако
температурите явно не са над или под оптималните стойности и работещите нямат оплаквания за студ или жега,
работодателят може и да не прави измервания.
Очакванията са Наредбата да улесни работодателите при изготвянето на оценката на микроклимата на работното място,
тъй като в един нормативен акт са събрани всички изисквания за това. Ако трябва да се спазва друг нормативен акт,
Наредбата препраща конкретно към него.
Контролната дейност на Главна инспекция по труда показва, че с всяка изминала година броят на работещите при
неблагоприятни условия на труд намаляват, в т.ч. и работещите при неблагоприятен микроклимат. През 2013 г.
работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, са 9,7% от заетите по трудови
правоотношения в проверените предприятия с данни за факторите на работната среда. За сравнение през 2012 г. те са
били 11,5%. Най-сериозен дял на работещи при неспазени хигиенни норми и изисквания през 2013 г. е констатиран в
предприятия от икономически дейности: „Добив на метални руди“, „Добив на въглища“, „Производство на основни
метали“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и други.
√ Предупреждения в социалните мрежи за сделки с пари в КТБ
До три дни БНБ трябва да обяви решението си да обяви във фалит затворената от лятото КТБ. Основание ще бъде
докладът на одиторите, който установи "дупка" в активите на банката в размер на 4,2 млрд. лв.
Решението ще бъде взето, след като се направи пълно осчетоводяване на обезценените в различна степен активи, накои
до 0%. Синдиците на банката трябва да оценят и признаят законността на всеки договор за цесия между депозанти и
кредитополучатели.
Очаква се Фондът за гарантиране на влоговете да започне изплащане на гарантирани депозити около 10 декември.
След като вчера "24 часа" съобщи, че сделки с негарантирани депозити и притежатели на кредити вече възлизат на 1
млрд. лв. в социалните мрежи полудяха. Появиха се предупредителни съобщения.
"Уважаеми съфорумци, пиша по повод многобройните цесии на длъжници към КТБ, които масово се търгуват по
кафенета и кьошета. Внимавайте и четете заедно с одитор и адвокат ОПР, баланс и ГФО на фирмата длъжник. В момента
фирмите на мустакатия правят всичко възможно да изкупят вземанията на вложителите от КТБ и да си нулират
кредитите. Току-що ми предложиха участие в схема за винарска изба...(тук е записано името на избата - бел. ред.), която
има 65 млн лв. задължения, а 5 млн. лв. годишни продажби и загуба от 11 млн. лв.", предупреди Райно Златаров.
Междувременно отново тръгна мълвата, че Комисията за финансов надзор и банковият надзор ще бъдат слети в едно
към БНБ. Според слуховете проектът дори бил внесен в парламента. Нито един депутат обаче вчера не потвърди тази
информация.
Владимир Карове: Роди се банков "тарикатлък"
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"През последните дни до мен стигат все повече сигнали за нов вид банков "тарикатлък" в духа на телефонните измами някои шефове на банкови клонове убеждават потенциални клиенти да местят своите депозити и кредити, тъй като
съответна друга банка била в лошо финансово състояние.
Особено популярна е станала тази "въдица за зарибяване" на клиенти от по-малки банки. Аз лично смятам това за
изключително неморална, неетична и безотговорна практика на банков служител и бих уволнил такъв човек веднага. А
като потребител бих наказал всеки служител на банков клон, който се опитва да ме излъже по такъв начин, като никога
не му стана клиент, като си изтегля депозита от неговата банка или информирам мои приятели за неговата липса на
етика и професионализъм.
Призовавам всички потребители да не местят депозитите и кредитите си според слухове и инсинуации на някои
конкуриращи се банкери, а редовно и съвестно да проверяват финансовото състояние. Това написа вчера на личната си
страница във фейсбук финансистът Владимир Каролев.
Той се включи и в спора в социалните мрежи и медийното пространство за това каква е реалната цена на един актив,
като подчерта, че тя става ясна едва при пазарна сделка с него. "След като по повечето сутрешни блокове минаха някои
хора с мисия да ни излъжат и направят на маймуни, можем вече спокойно да отидем на работа. Слънчев ден", пожела
финансистът на приятелите си.
Венцислав Димитров: Фалитът е скъп, ще струва 5 милиарда лева
Може да се окаже, че несъстоятелност на КТБ ще бъде най-скъпият вариант за държавата и държавната хазна и ще струва
поне 5 млрд. лева.
Този коментар по казуса направи бившият депутат от СДС Венцеслав Димитров пред БНР. Според него държавни и
общински фирми, които имат в сметки по над 196 хил. лв., ще ги загубят и държавата ще трябва да ги финансира отново.
"Като се обяви банка в несъстоятелност, се развалят всички бизнеси, които тя поддържа", отсече Димитров. Според него
все още имало вариант КТБ да бъде оздравена, но за целта трябвало да се покаже истинската оценка на активите на
банката, а не направената от квесторите.
Той смята още, че законът задължава да се представи план за преструктуриране за всяка банка в затруднение.
Димитров бе категоричен, че БНБ и МФ вече трябвало да имат готови поне 5-6 варианта за банката. "Ако бях аз, щях да
предложа - несъстоятелност, вариант 100% одържавяване, вариант 50% одържавяване", заяви икономистът.
Той коментира още, че след като се върви към фалит на КТБ, следва назначаването на синдик от Фонда за гарантиране на
влоговете.
Димитров прогнозира, че: "голяма част от активите ще бъдат продадени на безценица или ще погинат", тъй като и
синдиците няма да успеят да се справят с огромното количество отпуснати кредити със или без обезпечение.
√ Министър Ангелкова: До края на тази година няма опасност от загуба на средства по ОП „Транспорт“
До края на тази година няма опасност от загуба на средства по Оперативна програма „Транспорт“. Това заяви служебният
министър по транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова пред „Фокус”.
„В началото на моя мандат идентифицирахме пет високорискови проекта. В пътния сектор това са АМ "Марица" – лот 1 и
АМ „Струма“, лот 4”, добави Ангелкова.
„В жп сектора високорискови са рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас, проектът за модернизация на трасето
Септември – Пловдив и довършването на линията по направлението Димитровград – Свиленград”, коментира Ангелкова.
Тя подчерта, че към днешна дата след мерките, които служебния кабинет е предприел и засилването на контрола, се
вижда конкретен резултат на много от обектите. Ангелкова даде за пример железопътното трасе Пазарджик –
Стамболийски, което е част от проекта Септември – Пловдив.
„След първата проверка на място, положението бе толкова тежко, че обмисляхме прекратяване на договора. Днес, след
по–малко от два месеца, от 6% изпълнение, физическият напредък е достигнал около 15%, като почти е наваксан
първоначалният строителен график”, заяви Ангелкова и добави, че това показва, че строителят има желание да си
свърши работата професионално и да се справи с поетия ангажимент. „Налице е огромна мобилизация, работи се на 4
участъка едновременно, на 2 смени с удължено работно време, работещи на обекта са 100 човека и около 80 машини”,
каза още министър Николина Ангелкова.
√ Всеки пети не може да се пенсионира – няма стаж
Покачването на възрастта за пенсиониране не е универсална мярка и не може да продължава безпределно, въпреки че
подобрява състоянието на пенсионния фонд.
Това е основният извод в анализ на Националния осигурителен институт за пенсиите от 2000 до 2013 г. - периода след
реформата на осигурителната система. Документът бе публикуван малко след като служебният социален министър
Йордан Христосков обяви обсъжданите от консултативния му съвет идеи за нарастване на възрастта на пенсия, първо,
докато и мъже, и жени започнат да се пенсионират на 65 г., а след това - и нарастване до 67 години.
Ако се следват експертните и актюерските разчети, пенсионната система може да се самобалансира и да се избегнат
конюнктурните решения с кратковременна визия и с дългосрочни неблагоприятни финансови аспекти, допълват още
анализаторите на НОИ в изводите на документа.
Почти всеки пети българин вече не може да изпълни условията за пенсиониране главно заради нарастване на
изискванията за стаж паралелно с вдигането на възрастта.
През 2013 г. 17,1% от новите пенсионери за годината са се оттеглили от работа с недостатъчен стаж. Това означава, че
6464 души е трябвало да чакат до 65 години и 8 месеца възраст за пенсия, вместо да се пенсионират на нормалните 60
години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.
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Тези хора получават намален размер на пенсията, най-често минималният от 154,50 лв. месечно.
Броят на хората, които не могат да изпълнят условията за пенсиониране, нараства стремглаво от 2011 г., когато бе
премахната т.нар. точкова система. Тя позволяваше на хората да компенсират недостигащия им стаж с възраст, ако
изпълняват изискването за сбор точки от двете, но бе отменена с реформата на Симеон Дянков при управлението на
ГЕРБ.

Още през 2011 г., когато влиза в сила отмяната на точковата система, делът на тези, които не могат да се пенсионират
нормално, достига 13,5%, сочат предоставени на “24 часа” данни на НОИ. Година по-рано този вид нови пенсионери са
били 9,1%, а през 2009 г. са едва 7%.
Нарастването на броя на хората, които не могат да изпълнят изискванията за пенсиониране, се отразява както в
намаление на средния осигурителен стаж на новите пенсионери, така и в нарастване на средната възраст.
Ако през 2001 г. - първата година на пенсионната реформа, средният осигурителен стаж е бил 40,1 г., а средната възраст
56, 5 г., то през 2013 г. вече стажът е едва 38,1 г., докато възрастта е достигнала 61,2 г.
Въпреки покачването на изискванията за пенсия, в последните 13 години постоянно нараства продължителността на
получаването ѝ. През 2001 г. един човек е получавал пенсия средно 16,4 г., докато през 2013 г. продължителността на
живота в пенсия се е покачила на 22,5 г.
В голямата си част обаче нарастването на този показател се дължи на военни и полицаи, за които няма пределна възраст,
а само изискване да имат 27 г. стаж, от които 2/3 в системата на армията или МВР, обясняват експертите от НОИ. Те
получават пенсия от осигурителния институт средно по 25,9 г., докато за другите пенсионери тя е 22,3 г. (по данни за 2013
г).
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В същото време НОИ отчита и увеличение на разходите за пенсии на военни и полицаи до 7,7% от общите разходи за
пенсии през м.г. В началото на реформата за тези специални пенсии са отивали 5,8% от пенсионния фонд на НОИ.
Обратно - намаляват разходите за останалите трудови пенсии.
През 2000 г. за тях са отивали 87,3% от фонд “Пенсии”, докато през 2013 г. техният дял е спаднал на 75,1%. По номинални
разходи пък тези за пенсиите на военни и полицаи са се увеличили 4 пъти за 13-те години на реформата, докато за
останалите увеличението е 2,5 пъти.
През м.г. средната пенсия за осигурителен стаж и възраст е била 309, 18 лв., а тази на пенсионираните военни и полицаи
- 497, 59 лв. Разликата е близо 200 лв. в полза на специалните пенсионери, докато през 2000 г. те са вземали едва с около
50 лв. над останалите.

400 000 пенсионери са си отишли за 14-те години реформа. Инвалидите са се увеличили повече от 2 пъти
С 400 000 души са намалели пенсионерите в България за 14-те години на пенсионната реформа, става ясно от анализа на
НОИ. През 2000 г., когато правителството на Иван Костов започва промяната на системата, пенсионерите са били 2,069
млн., а през миналата година техният брой е паднал на 1,670 млн. души. Това е намаление с 1/5 на общия брой на
пенсионерите, отчитат от НОИ в анализа си.
Броят на пенсионерите е намалявал всяка година от 2000 до 2009-а, става ясно от данните на института. Леко увеличение
има през 2010 г. и 2012 г., но през 2013 г. техният брой намалява с 28 000 души.
На фона на общото намаление на пенсионерите обаче при тези от специалните ведомства - военни и полицаи, почти
няма промяна. През 2000 г. те са били 96 139 души. През 2013 г. пенсионираните военни и полицаи пък са 93 385 души,
или намаление с едва 2754 души.
В същото време обаче от НОИ отбелязват тревожния факт, че броят на хората с инвалидни пенсии се е увеличил повече
от два пъти. През 2000 г. инвалидни пенсии са получавали 208 438 души, а през миналата година хората с инвалидна
пенсия вече са 447 715.
Увеличението за 14 години е с 239 277 броя пенсии, отчитат от НОИ.
Тези данни означават, че почти всяка трета пенсия е за инвалидност. Причината обаче е, че такива пенсии се изплащат и
като добавка на нормални пенсионери, които имат освидетелстване от ТЕЛК.
За да се намали броят на инвалидните пенсии, служебното правителство предложи право на тях да имат само хора в
трудоспособна възраст, но не и възрастни пенсионери.
Вестник Капитал Daily
√ Лекарите настояват за постепенно вдигане на здравната вноска
Служебният министър Мирослав Ненков ги подкрепи
Постепенно увеличаване на здравната вноска с по 1 процентен пункт през година, докато достигне 12%. Това поиска на
61-вия си извънреден събор съсловната организация на лекарите – Българският лекарски съюз (БЛС). В понеделник
искането беше подкрепено и от служебния здравен министър д-р Мирослав Ненков.
Лекарският съюз иска също така императивно увеличаване на средствата и следващият бюджет на здравната каса за
2015 г. да бъде минимум в размера на отчетената дейност през тази година. Това означава с около 400 млн. лв. повече,
колкото беше и заложеният дефицит в бюджета на НЗОК.
Здравният министър обаче не беше толкова категоричен по въпроса за бюджета на касата. "Трябва да се работи в посока
повишаване на средствата, което може да идва и от увеличаване на здравната вноска, но само ако има реформи",
коментира д-р Мирослав Ненков по време на откриване на обновеното отделение по нефрология в Александровска
болница.
Лекарският съюз също настоява за пари срещу реформи, като първата стъпка от тях е държавата да плаща в пълен размер
средствата за осигурените от нея лица. В момента държавата плаща твърдата сума от 970 млн. лв. за общо 4.5 млн.
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пенсионери, деца, безработни, социално слаби, военнослужещи, магистрати и държавни служители. В същото време
осигурените в частния сектор около 1.6 млн. души внасят около 1.9 млрд. лв. здравни вноски и не успяват да ползват
напълно здравната система, тъй като основните й ползватели са именно осигурените от държавата с непълни вноски
лица.
"Повече пари в системата на здравеопазването отнякъде трябва да дойдат. Това е един от пътищата. Надявам се
следващото управление на министерството и този парламент да покажат на обществото, че са готови да организират подобре нашата система – организацията на харчовете, т.е. да се оптимизират харчовете. Икономията е вид печалба",
коментира Ненков, цитиран от mediapool.bg. В същото време председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов обясни пред
"Дарик радио", че за вдигане на вноската може да се мисли едва след като държавата стане абсолютно изряден платец,
и акцентира, че това ще става през година.
√ "Швейцарското правило" за пенсиите е под въпрос
При индексирането им ще бъде изключен един от двата компонента на автоматичния метод – дефлацията
България е на път да изостави "швейцарското правило" като метод за годишно индексиране на пенсиите за стаж и
възраст. По време на пресконференция в Министерския съвет вицепремиерът и министър на труда и социалната
политика Йордан Христосков заяви, че компонентът "дефлация" ще бъде игнориран от формулата. Той каза, че
"увеличение на пенсиите от 1 юли 2015 г. ще има при прилагане на "швейцарското правило", но реално без един от
двата параметъра във формулата това вече не е същият метод.
Почти "швейцарско правило"
Освен че Христосков иска да отмени един опит за въвеждане на що-годе обективен метод за индексиране на пенсиите за
стаж, той опровергава и самия себе си. Малко след поемането на поста служебен министър той заяви, че е привърженик
на автоматичните методи за индексиране. Така нареченото "швейцарско правило" е точно такъв метод. При
изчисляването се използват 50% от нарастването на средния осигурителен доход и 50% от промяната на индекса на
потребителските цени през предходната календарна година.
Според социалния министър игнорирането на дефлацията вече е обсъдено с Министерството на финансите, одобрено е
и дори е залегнало в базовия вариант на републиканския бюджет за 2015 г. "Това е по-благоприятният вариант. Но дори
и да не се игнорира дефлацията, увеличение на всички пенсии ще има", категоричен е министърът. Той обясни, че в
базовия вариант на бюджет 2015 е записано увеличение от 2.4%. Ако все пак новият парламент реши да промени
параметрите в държавния бюджет и в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и приложи правилото
както е, увеличението на всички пенсии ще е с малко под 2%.
"Швейцарското правилото" залегна в бюджета за 2014 г. и бе използвано при увеличението на пенсиите от 1 юли 2014 г.
Тогава се получи ръст от 2.7%. За тази година министърът очаква около 4.8% ръст на осигурителния доход, а прогнозата
на финансовото министерство е за дефлация от около 1.1% в края на 2014 г.
Актуализация на всяка цена
Социалният министър заяви категорично, че една от най-важните задачи на служебния кабинет е била подготвянето на
актуализацията на бюджета за 2014 г. "Ако бюджетът не се актуализира, има опасност да не могат да бъдат извършени
социалните плащанията за ноември и декември", каза Христосков. По неговите думи за различни видове социални
помощи до края на годината са необходими допълнително 33 млн. лв.
Министър Христосков очаква Европейската комисия (ЕК) да одобри оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси 2014 - 2020" до края на годината. "Около 8000 младежи ще започнат работа под формата на чиракуване и
стажуване до края на 2014 г. по схемата за младежка заетост. За това е необходимо да осигурим авансово 5 млн. лв.",
отбеляза Христосков. Той допълни, че министерството отчита намаляване на младежката безработица.
Новата оперативна програма "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" по всяка вероятност също
ще бъде одобрена от ЕК до края на 2014 г., но през следващите два месеца не може да се очаква финансиране от ЕК.
Вече има предложение за пакета от хранителни продукти, които хората трябва да получат до края на тази година. За този
първи транш на помощта са необходими авансово 12 млн. лв. от националния бюджет. През януари или февруари 2015 г.
ще има втори транш за още 18 млн. лв.
Приоритети
"Пред следващото правителство има два неотложни приоритета в осигурителната сфера", очерта министър Христосков.
Според него трябва да се вземе решение за условията, при които ще се пенсионират работниците от първи и втора
категория труд от 2015 г., и за източника за плащане на техните пенсии. По тези казуси Консултативният съвет по
оптимизацията на осигурителната система изработи и предложи няколко варианта. Те трябва да бъдат разгледани и
одобрени от следващия редовен кабинет.
Причина за гордост
Министър Христосков не пропусна и да си даде и добра оценка за свършеното в краткия мандат. "И през трите месеца
всички социални плащания за деца, майки и хора с увреждания, за енергийни помощи и медицински изделия бяха
извършени навреме", обясни той и коментира, че задачата на министерството е била да задържи безработицата на
приемливи нива. "При младежката безработица има намаление, освен това около 8000 младежи ще бъдат заети по
програмата "Младежка заетост", каза министърът.
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√ Ефектите КТБ върху депозитния пазар
Спестяванията се преразпределиха към чужди банки, лихвите останаха ниски, а фалитът на банката ще изтрие 1.7
млрд. лв.
Лятната банкова криза промени депозитния пазар. Ефектът КТБ е в три направления: преразпределение между банките,
завръщане на доверието на клиентите (при ниски лихви) и загуба на негарантирани депозити за милиарди в източената
банка. Масовите тегления в КТБ и паниката в ПИБ преместиха повече спестявания към банките с чужди собственици.
Лихвите по депозитите на фирми и граждани въпреки стреса останаха ниски и вече са средно около 2%, и за радост това
не е възпиращ фактор за вложителите, след като три поредни месеца парите им се връщат в банките. А лошата новина е,
че от банковата система скоро ще бъдат изтрити около 1.7 млрд. лв. депозити – сумата на негарантираните влогове в
КТБ. Което има и добър ъгъл - ще направи вложителите по-избирателни поне за кратко.
Депозити има
Данните от отчетите на банките към края на септември, публикувани от БНБ, показват, че има нарастване на
привлечените средства, като на практика парите на вложители се завръщат. Общото увеличение за третото тримесечие е
около 1.8 млрд. лв., като натрупаната сума достига 60.4 млрд. лв.
Данните към края на септември за банковата система по всички основни показатели са без тези за КТБ и дъщерната й ТБ
"Виктория". Така привлечените средства са с над 5 млрд. лв. по-малко, като това са извадените показатели на двете
затворени банки. От юнските данни обаче се вижда, че в оставащите банки депозитите се увеличават през тримесечието.
По отделни банки обаче се вижда, че завръщането на вложителите не е равномерно между играчите и пазарът бавно се
преразпределя.
Кой се свива
Най-ярка е промяната при ПИБ - от юни до септември 2014 г. тя е загубила още 439 млн. лв. от привлечените си средства,
показват данните от отчетите. Тя пострада най-много и при паниката на 27 юни, след събитията около КТБ. Голямата част
от свиването на привлечените средства в ПИБ е формирано от спада на депозитите на домакинства - с 247.8 млн. лв. При
фирмите намалението е със 126 млн. лв.
В отчета на банката за тримесечието до борсата пише, че "в условия на продължаващи предизвикателства в пазарната
среда ПИБ поддържа в достатъчен обем налични парични средства и ликвидни буфери". След юнските тегления беше
емитирана спешна целева емисия на ДЦК за 1.2 млрд. лв., които няколко банки изкупиха и така беше оказана държавна
подкрепа на ПИБ.
Емисията е с падеж 30 ноември. Тогава по неофициална информация ПИБ ще върне на държавата около 300 млн. лв., а
за останала част от емисията правителството ще трябва да емитира нов дълг, с който да изплати падежиращото си
задължение от 900 млн. лв. към банките. Срещу тази държавна подкрепа ПИБ изготви план за преструктуриране, който
беше даден в Европейската комисия за одобрение. Все още няма официално съобщение одобрен ли е и какво точно
планира ПИБ да преструктурира срещу дадените й пари.
Освен нея другите две банки, които отчитат намаление на средства от предприятия, са Инвестбанк и Централна
кооперативна банка (ЦКБ), които и през юни бяха сред потърпевшите. За разлика от предишното тримесечие Търговска
банка Д, Интернешънъл асет банк и БАКБ са си възстановили загубеното през юни, като през септември вече са с ръст.
При депозитите за домакинствата намаление отчитат Инвестбанк, Общинска банка, ПИБ, БАКБ, Ти Би Ай банк. В тази
група само ЦКБ е успяла да излезе с увеличение към септември. Но пък има нови попълнения в клуба на спадащите Общинска банка и Инвестбанк.
И кой расте
Ръстове са при чуждите банки, които бяха и печелившите през юни, както и към клонове на чужди банки като френската
BNP Paribas и гръцката Alpha Bank. Приток и през септември, както и през юни, има и към институциите, част от гръцки
групи. При фирмените депозити банките с най-големи номинални увеличения са Уникредит Булбанк (297.2 млн. лв.),
Райфайзенбанк (287.6 млн. лв.), Банка ДСК (281.8 млн. лв.). При домакинствата топ 3 е за Уникредит Булбанк (214.8 млн.
лв.), Сосиете женерал Експресбанк (169.6 млн. лв.), Банка ДСК (103.6 млн. лв.).
В съобщението на БНБ за състоянието на банковата система към края на септември се посочва, че "нивата на ликвидните
активи и на привлечените средства, които от 20 юни 2014 г. се наблюдават на дневна база, остават стабилни през целия
период. Тяхната динамика както за системата, така и на индивидуално ниво, показаха съхранено доверие".
През лятото бизнесът и домакинствата изтеглиха малко над 1 млрд. лв. от спестяванията си от банките, като имаше и
влагане на пари в сейфове, значително превалутиране на спестявания от левове в евро и превеждане извън страната.
Сега вероятно част от сумите са се завърнали.
Други обаче ще бъдат изгубени завинаги. В следващите седмици около 1.7 млрд. лв. депозити ще бъдат изтрити от
системата.
Това е сумата на негарантираните влогове в КТБ, които няма да бъдат изплатени при фалита на банката. Вложителите ще
могат да си получат средства от тях при осребряване масата на несъстоятелността на банката, което е продължителен
процес и с неясен резултат.
√ Печалбите на банките продължават да се свиват
През септември общият финансов резултат на системата е едва 57.9 млн. лв.
Поредно месечно забавяне на печалбите в банковата система показва статистиката на БНБ към края на третото
тримесечие. Според данните на централната банка през септември общият финансов резултат, реализиран от
действащите в момента на пазара 27 кредитни институции, е в размер на 57.9 млн. лв. Пет от тях - Банка Пиреос
България, Токуда банк, Българо-американска кредитна банка, Те-Дже Зираат банкасъ - клон София, и Ишбанк - клон
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София, са приключили деветмесечието на загуба. За сравнение - отчетената за август обща печалба в системата е била
66.2 млн. лв., а през юли – 80.6 млн.
Общо от началото на годината банките в страната са натрупали печалба от 613.4 млн. лв., което е с 40.5% повече спрямо
резултата им към края на деветмесечието на 2013 г. В изчисленията не са включени резултатите на поставените под
специален надзор от юни 2014 г. Корпоративна търговска банка (КТБ) и дъщерната й ТБ "Виктория", както и на МКБ
Юнионбанк, която от началото на март 2014 г. се вля окончателно в придобилата я през есента на 2013 г. Първа
инвестиционна банка. Дори и с тях ръстът на печалбата в системата би бил с над 30% по-висок спрямо година по-рано.
В публикуваните от централната банка данни към края на септември обаче липсва информация за финансовите
резултати на КТБ и на "Виктория" към края на деветмесечието. Такава от БНБ официално не оповестяват от поставянето
на двете институции под специален надзор. От отчетите за доходите на банковата система и на отделните групи банки,
публикувани през юни, юли и през август обаче, можеше да се изчисли каква е оперативната загуба на двете поставени
под специален надзор институции – съответно общо около 77 млн. лв., 143 млн. лв. и 413 млн. лв.
Намаляващи обезценки
Сравнително по-силният финансов резултат общо за сектора се дължи на инерцията, натрупана през първите две
тримесечия на 2014 г. От края на миналата година банковата система отчита годишни ръстове на печалбите си, като от
януари те са двуцифрени. Един от факторите за подобренията са намаляващите разходи на финансовите институции за
обезценки – към края на септември свиването им е с 3.44% на годишна база до 675.8 млн. лв. (виж таблицата).
Самите активи в системата нарастват с близо 1.3 млрд. лв. през септември и в края на деветмесечието достигат 81.7
млрд. лв. (без групата на КТБ).
Замръзнало кредитиране
Положителен ефект за запазването на печалбите в сектора оказва и продължаващото намаляване на разходите им за
лихви (близо 33% на годишна база към септември). То се дължи на постепенното понижаване на лихвите, които банките
предлагат за привличаните от тях средства от пазара. През последните години те достигнаха доста по-ниски равнища от
пиковите стойности, наблюдавани по време на депозитната война.
Същевременно обаче приходите на финансовите институции от лихви също продължават да се свиват (почти 14% помалко спрямо септември 2013 г.) в резултат на все още замръзналото кредитиране. Функция от стагниращия вече
няколко години кредитен пазар е и все по-осезаемото забавяне в отчитаните от банките постъпления от такси и
комисиони – в сравнение с година по-рано те нарастват с под 1%, докато разходите по това перо се увеличават с близо
5% към края на деветмесечието.
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√ Бизнес активността в еврозоната нараства с по-малко от очакваното
Цените на стоките са продължили да се понижават през октомври, очаква се ЕЦБ да не инжектира още ликвидност
Производствената активност в еврозоната през октомври е била леко по-висока от септемврийската, но малко под
предварителните очаквания. Това показва изследването за бизнес активността във валутния съюз чрез индекса на
мениджърските поръчки, предава Reuters.
Ниски цени
Съставният индекс на мениджърските поръчки (PMI) на компанията Markit, който изследва повече от 3000 компании в
еврозоната, през октомври отчете ръст до 50.6 спрямо септември, когато се задържа на 50.3. Въпреки това стойността му
е по-ниска от предварителните очаквания, според които индексът трябваше да се повиши до 50.7. Изминалият месец е
шестнадесетият пореден, през който нивото на индекса се задържа над нивото от 50, което разделя свиването от ръста,
пише Reuters.
Wall Street Journal посочва, че основната причина за ниския ръст на индекса е фактът, че бизнесът намалява цените. Това
става за втори пореден месец, което притеснява Европейската централна банка. Допълнително негативен ефект оказва
лекият производствен ръст в Германия - двигателят на растежа в еврозоната, и свиването на индустрията във Франция,
втората по големина икономика. При ниво на инфлация от 0.4% през октомври нараства натискът банката да започне
политика на ускорено стимулиране на икономиката.
Индексът на производството, който е добър индикатор за растежа в еврозоната, също отчита ръст спрямо септември (от
51.0 до 51.5), но отново нарастването е с по-малко, отколкото предварително очакваното ниво от 51.9.
Скромни очаквания за бъдещето
"Представянето на производството в еврозоната остана почти плоско в началото на последното тримесечие", посочва
Роб Добсън, старши икономист в Markit, цитиран от Reuters. "Затова едва ли производството ще доведе до сериозен ръст
на анемичния БВП на еврозоната", допълва експертът.
Последните данни за съставния индекс на мениджърските поръчки от този месец най-вероятно няма да са много подобри поради спада на поръчките, намаляването на складовите запаси и ръста на борсовите цени на готовите стоки.
Индексът на поръчките, който е подиндекс на съставния индекс на мениджърските поръчки, отбеляза незначителен ръст
от 0.2 през октомври, достигайки до едва 49.5 пункта.
"Може би най-притеснителната тенденция е спадът на новите поръчки, важен индикатор за производството в бъдеще,
който намалява за втори пореден месец", посочва Добсън. "Трудно можем да видим някакво значително подобряване
на представянето", завършва той.
Управителният съвет на Европейската централна банка ще се срещне в четвъртък, но не се очаква да се приемат
допълнителни мерки за увеличаване на ръста на икономиката и постигане на по-висока инфлация, посочва Wall Street
Journal. Централната банка понижи основния лихвен процент през юни и септември и започна програма на евтини заеми
за банките и изкупуване на облигации. През този месец институцията ще започне и програмата си за изкупуване на
обезпечени с активи ценни книжа.
Вестник Преса
√ Депутати обсъждат три варианта за КТБ
БНБ получи ново писмо от мистериозни инвеститори
Казусът с Корпоративна търговска банка продължава да е тема за размисъл сред депутати, въпреки че фалитът й вече
изглежда почти сигурен. В петък народните избраници се отказаха от варианта БНБ да представи оздравителен план за
банката, вместо да поиска ликвидация. Източници на „Преса“ разкриха, че в парламента се въртят поне три идеи за
бъдещето на закъсалия трезор.
Първата е банката да се оздрави с помощта на големите депозанти. Според одиторската оценка КТБ трябва да обезцени
кредити за 4,222 млрд. лв. Депутати предлагат държавата да запълни 60% от капиталовата дупка, а останалите 40
процента да се набавят от вложителите с депозити над гарантираните 100 хил. евро, които да вземат акции от банката
срещу парите си.
Вторият вариант е да се обяви фалит на финансовата институция, но със задна дата от 2-3 години. Това ще направи
сключените сделки за кредити и всички договори за цесии невалидни. Сега цесиите (изкупуване на депозити на половин
или по-ниска цена, с които се покриват кредити) облагодетелствали длъжници с проблемни заеми. Народни
представители имали и друга идея - синдиците при евентуален фалит на КТБ да бъдат задължени да преразгледат
цесиите, сключени, откакто банката е под специален надзор.
И днес БНБ запази мълчание за окончателния квесторски доклад, който ще стане основа-ние за фалит на КТБ. В
централната банка обаче е получено ново писмо от мистериозни инвеститори, които искат да спасяват трезора. То е
подписано от Никола Сукманджиев, но кой стои зад него не е уточнено. В писмото се предлага „спасителите“ да налеят
до 5,2 млрд. лв. в КТБ. Насреща обаче искат законодателни промени, участие и гаранции от българското правителство. „В
момента текат преговори с международна банка за евентуална допълнителна подкрепа и акционерно участие“, пише
Сукманджиев.
Фалитът на банката щял да струва поне 5 млрд. лева
Фалитът на КТБ ще струва поне 5 млрд. лв. Това заяви пред „Преса“ икономистът Венцислав Димитров. По думите му
държавните и общинските дружества, имащи над гарантираните 100 000 евро, ще ги изгубят безвъзвратно. Според
Димитров има различни варианти банката да бъде спасена и изрази учудването си от това, че управителят на БНБ Иван
Искров е предлагал само един.
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Фалитът на КТБ ще струва на държавата два пъти повече от оздравяването, обяви и издателят проф. Димитър Иванов.
Освен това този процес лавинообразно ще засегне цялата банкова система у нас, смята той. Иванов призна, че от години
е приятел с гуверньора на БНБ. Това е човек със силен характер, а сега явно е попаднал в някаква зависимост - може да
са пари, власт или дори смъртна заплаха, коментира той.
Според бизнесмена Иво Прокопиев идеята за спасяването на банката се е „изпарила“ с публикуването на одиторските
доклади. Офертата на оманския фонд е в стил „идеите наши, бензинът ваш“, каза Прокопиев.
√ НОИ спести 28,6 млн. лв. от майки и безработни
Към септември пенсионерите са 2 181 368 души - със 7007 души по-малко спрямо септември 2013 г.
С 28,6 млн. лв., или с 0,4% по-малко от плана са разходите на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Това сочат
данните на НОИ за изпълнението на бюджета на ДОО към септември. Икономията на средства е от отглеждане на дете и
от обезщетения за безработица. Има преразход спрямо плана от 16,6 млн. лв. (6,9%) при обезщетенията за болест и 2,3
млн. лв. (1,1%) при плащанията за бременност и раждане.
Към септември пенсионерите са 2 181 368 души - със 7007 души по-малко спрямо септември 2013 г. През деветте месеца
на 2014 г. са се пенсионирали 75 400 души - с 14 915 (24,7%) повече спрямо същия период на 2013 г.
√ България е на 48-мо място по просперитет
Нашата страна се изкачва с едно място нагоре спрямо миналата година и е по-напред от съседните Гърция и
Румъния
България е на 48-мо място в ежегодната класация за най-проспериращи страни в света, която беше публикувана от
британския научноизследователски център Legatum Institute.
Нашата страна се изкачва с едно място нагоре спрямо миналата година. България се класира по-напред от нашите съседи
Гърция и Румъния, които са съответно на 59 и 60-то места.
Общо в класацията са включени 142 държави. На първо място е поставена Норвегия, втора е Швейцария, а трета Нова
Зеландия. В първата десетка са още Дания, Канада, Швеция, Австралия, Финландия и Холандия и на десето място - САЩ.
В този рейтинг Китай заема 44-та позиция, а Русия – 68-а.
Класацията се определя съгласно 8 показателя, сред които са мощ на икономиката, състояние на системата на
националното здравеопазване и образование, сигурността на гражданите, социалните свободи, бизнес климат и система
за управление. На дъното на списъка фигурират Демократична република Конго, Чад и Централноафриканската
република, която е на последното 142-о място.
Вестник Сега
√ Социалните системи са пред блокаж заради липсата на пари
За втори път тази година е почти напълно изчерпан и резервът за справяне с бедствията
На фона на проточилите се политически пазарлъци около съставяне на правителство проблемите с издръжката на големи
социални системи стават все по-сериозни. С наближаването на края на годината натискът за разходи в чувствителни
сектори като социална политика и здравеопазване расте, а недостигът на средства може да се окаже по-голям от
прогнозираното. За втори път за тази година е почти напълно изчерпан и резервът за справяне с бедствията. По всичко
личи, че актуализацията на бюджет 2014 ще се забави и разплащания ще се правят на пожар в последните дни на
годината.
За пореден път пред спешна нужда от пари е изправен здравният сектор. Министерството на здравеопазването, което
според предложената актуализация на бюджета трябва да получи извънредна субсидия от 24.2 млн. лв. (за финансиране
на психиатричната помощ, спешната помощ, лечението в отдалечени болници), вече говори за дупка в бюджета си в
размер на 40 млн. лв. Служебният министър Мирослав Ненков вчера предупреди, че без осигуряването на тази сума и
отпускането на 100 млн. лв. за актуализацията на бюджета на здравната каса системата ще спре да функционира. "Никак
няма да му е лесно на следващия министър", прогнозира Ненков при отчета си за свършеното в рамките на мандата на
служебния кабинет. Не се разбра дали тези сметки включват просрочените задължения на министерството към
държавни и общински болници, които в средата на годината възлизаха на 141 млн. лв.
Пред трудности е изправено и социалното министерство, което чака 50 млн. лв. от актуализацията на бюджет 2014. Вчера
служебният министър на социалната политика Йордан Христосков съобщи, че няма осигурено финансиране за пакетите с
храна за бедните. Тези средства се предоставят авансово от държавния бюджет и впоследствие се възстановяват от
Брюксел. За 2014 г. са нужни 12 млн. лв., които няма как да се възстановят от ЕК до края на годината. Право на достъп до
тази програма имат хората, които получават помощи за отопление, като пакетите обикновено се раздават в началото на
октомври. Отделни политици като представителите на АБВ вече повдигат въпроса за раздаване на коледни добавки към
пенсиите.
На червено два месеца преди края на годината започна да свети и резервът за превенция и покриване на щети от
бедствия. Бюджетът за тази дейност бе завишен от 70 млн. лв. на 120 млн. лв., но и допълнителният ресурс е на път да
свърши. В доклад до Министерския съвет служебният министър на вътрешните работи Йордан Бакалов е поискал за
покриване на щети за бедствия да бъдат отпуснати нови 19 910 247 лв. Предвижда се по-голямата част от тях да отидат
към общините, а 894 309 лв. ще бъдат отпуснати за покриване на разходи на министерствата. След този пореден транш в
резерва ще останат едва 7 280 093 лв. От началото на годината до момента за справяне с последиците от бедствия са
изразходвани 92 809 660 лв.
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Макар и всички партии да декларират нужда от актуализация на бюджета, този въпрос не се оказа толкова спешен. Той
бе изместен първо от развитието на случая с КТБ, а сега се отлага и заради сформирането на правителство. Парламентът
ще трябва спешно да приеме и промени в данъчните закони, както и проектобюджет за 2015 г. Проектът за бюджет
трябваше да бъде внесен до края на октомври в Народното събрание, но тепърва ще се публикува и съгласува с
министерствата. Служебното правителство вече обяви, че няма да внася този закон.
НЕДОСТИГ
От недостиг се оплакват и други системи. Още към края на септември МВР е почти напълно изчерпало бюджета си за
други плащания към персонала, в който се включват и обезщетенията за напускане. Тук са изхарчени 122 млн. лв. при
годишен бюджет от 132 млн. лв. За МВР в актуализацията на бюджета е предвидена допълнителна субсидия от 125.7
млн. лв. Служебният министър на културата Мартин Иванов предупреди, че до края на годината недостигът в системата
щял да стигне 10 млн. лв., а ако не се осигурят средства, театрите ще затворят до "седмица-месец". Държавата отпуска
финансиране на база всеки продаден билет. За момента за културното министерство в предложената актуализация на
бюджета са предвидени 4 млн. лв. допълнителна субсидия.
√ Тайнствен инвеститор обещава 5.2 млрд. лева за КТБ
БНБ още не казва каква е капиталовата "дупка" на закъсалата банка
Нов кандидат-спасител на КТБ се появи вчера, три дни след като в петък депутатите определиха като неприемливо
предложението на консорциума с участие на Оманския фонд и обявиха банката за неспасяема. Агенциите Money.bg и
News.bg публикуваха факсимиле на писмо с входящ номер в БНБ с дата 3 ноември, внесено от тайнствена група
инвеститори, които изразяват готовност да преговарят за спасяване на Корпоративна банка. Новите кандидати били
готови да рекапитализират КТБ в размера, определен от БНБ, и можели да осигурят до 5.2 милиарда лева. Ще разчитаме
на допълнителна държавна помощ при условия на допустимост според европейското законодателство", пише в писмото.
В него се посочва още, че се водят преговори с международна банка за евентуална допълнителна подкрепа и
акционерно участие. От името на тайнствените инвеститори като председател на групата се е подписал Никола
Сукманджиев. При справка в Гугъл под това име излиза български емигрант, дипломат, който живее в Малта, а в
момента е консул на Малта в Русия. Не е ясно дали това е представителят на инвеститорите или става дума за
съвпадение на имена.
Междувременно "Ние, гражданите" - сдружение на вложителите в КТБ, поиска главният прокурор Сотир Цацаров да
започне разследване на дейността на Иван Искров като гуверньор на БНБ, както и на целия Управителен съвет на
Централната банка. Вложителите твърдят, че на заседанието на парламента в петък Искров е излъгал за условията на
офертата на Оманския държавен фонд, ЕПИК и "Джемкорп". От "Ние, гражданите" обясниха, че трите фонда не са
предлагали да участват в дружество с държавата само с активи, а са били готови да внесат 950 млн. евро, или 1.85 млрд.
лв. Според комитета на вложителите обаче Искров с манипулативно изказване довел до обрат в позицията на
депутатите.
Централната банка още не е огласила най-важната информация за КТБ - "изяден" ли е собственият капитал на банката от
загуби. В средата на септември БНБ нареди на квесторите до 31 октомври да внесат "отчет за капиталовата адекватност
на КТБ". До снощи резултатът не бе обявен. Междувременно до медиите бе разпратено факсимиле на писмо от нови
кандидат-спасители на КТБ. В писмото, внесено в БНБ, МС, парламента и подписано от Никола Сукманджиев, се твърди,
че група инвеститори имат готовност да налеят над 5 млрд. лева за акционерен капитал и ликвидност в застрашената от
фалит банка. А от движението "Ние, гражданите" призоваха прокуратурата да се заеме с управителя на БНБ Иван Искров.
На 16 септември наред с удължаването на срока на специалния надзор на КТБ и банка "Виктория" (ТБВ) обяви още
няколко важни решения. Едното от тях предвиждаше в периода 28 октомври - 20 ноември да бъде дадена възможност
на акционери и други кандидат-инвеститори да внесат предложения за осигуряване на капитал и ликвидност - на база
резултата от оценката за състоянието на КТБ и докладваното съотношение за капиталова адекватност". Данни за
капиталовата адекватност дори и в момента няма, а БНБ не само че не покани потенциални инвеститори, а направи
всичко възможно да компрометира и отблъсне единствения сериозен кандидат - консорциума на Оманския държавен
фонд, "Джем корп" и ЕПИК. В петък гуверньорът Иван Искров запозна депутатите с офертата на консорциума, като
допусна някои "неточности" в представянето и акцентира на нейната неизпълнимост, което накара политиците да се
откажат от идеята да се даде още един шанс за спасяването на КТБ.
"Преди да се направи ясна оценка на качеството на активите и капиталовата адекватност на КТБ, не е възможно да бъдат
взети икономически обосновани и правно обвързващи решения за бъдещето на банката", обяви БНБ през септември.
Централната банка нареди на квесторите до 20 октомври да представят оценката на активите, откъдето изскочиха
бомбастичните 4.22 млрд. лева обезценки, а до 31 октомври да внесат "отчет за капиталовата адекватност на КТБ" на
база изготвената пълна оценка на активите и след извършване на съответни счетоводни операции".
Квесторите досега чинно изпълняват указанията на БНБ - и като резултати, и като срокове. Следователно отчетът трябва
да е в БНБ от петък. Не е ясно обаче на каква основа стъпва осчетоводяването на резултатите, при положение че наетите
одитори не са правили одити в КТБ и ТБВ, а само са консултирали квесторите. Както стана ясно, в договорите си за КТБ и
ТБВ "Делойт", "Афа" и "Ърнст енд Йънг" са направили изричното уточнение, че техните доклади не могат да служат за
счетоводни цели.
Ето защо се появиха съмнения за това има ли право БНБ да вземе решение за отнемане на лиценза на Корпоративна
търговска банка на база на квесторските доклади. Трябва да се направи реален одит, за да се стигне до осчетоводяване,
а до момента са извършени само консултантски услуги", обясни пред "Сега" един от отстранените директори на КТБ Илиан Зафиров. По негови думи съгласно договора, сключен с трите одиторски фирми, услугите няма да представляват
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одит или друг ангажимент, извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти или Международните
стандарти за ангажименти за извършване на преглед. "Съответно ние (одиторите) няма да изразим мнение или каквато и
да е друга форма на сигурност по счетоводни въпроси, финансови отчети или друга финансова информация или
вътрешни контроли, като част от услугите", се казва в договора. До поставянето под надзор КТБ бе на печалба, а към 31
юни за шестте месеца квесторите обявиха загуба в размер на 65 млн. лева - изцяло заради заделени към края на юни
провизии за обезценки в размер на 95.9 млн. лева.
√ Научният фонд пак отложи класирането на нови проекти
Служебният министър на образованието предлага нов правилник на институцията
Радостта от новата конкурсна сесия, обявена от фонд "Научни изследвания" в средата на юни, засега се отлага. След две
нулеви години във финансирането на научни проекти учените и изследователите ще трябва да изчакат до 17 ноември,
става ясно от съобщение на сайта на фонда. Тогава трябва да бъдат обявени резултатите от новата сесия за финансиране
на научни проекти. Според информацията в съобщението срокът се е удължил заради забавянето на рецензии на
чуждестранни оценители и очакването на други 150 рецензии, които са изпратени на хартиен носител. Липсата дори
само на една от тях не позволява приемане на окончателното класиране, се посочва в официалното съобщение.
За участие в този конкурс са подадени 763 проектни предложения, от които допуснати до оценяване са 729. Делът на
недопуснатите е около 4%, сочат данните на фонда. Това е второ отлагане на срока, в който трябваше да бъде обявено
класирането. При обявяването на конкурса в средата на юни беше посочен краен срок за подбор и преценка на
проектите 30 септември, а срок за сключването на договорите - 30 октомври. Впоследствие класирането се отложи за 30
октомври. Бюджетът за тази сесия е 11.5 млн. лв.
В очакване на новото класиране на вниманието на научната общност е публикуван проект на нов правилник на ФНИ. Той
трябва да влезе в сила от 1 януари 2015 г. В него за първи път се прави опит дейността на институцията да стане
прозрачна, въвеждат се и нови изисквания към членовете на изпълнителния съвет и управителя. Например, че
представителите на научната общност - 10 души, в 11-членния изпълнителен съвет трябва да са хабилитирани лица,
които са били ръководители на успешно приключени научни проекти - национални или международни, да са били
научни ръководители на успешно защитили докторанти, както и да не са навършили пенсионна възраст - 65 години за
доценти и 68 години за професори. Държавата ще бъде представена само от експерт от Министерството на
образованието и науката.
Управителят на фонда също трябва да има положителен опит в управление на проекти или да е бил на ръководни
длъжности в научни организации или висши училища. Това ще ограничи назначаването на случайни за науката хора,
които имат опит в управлението на зеленчукова борса, но не и на научна институция, каквито случаи имаше в
предходните години. В проекта за правилник за първи път са разписани разпоредби, с които фондът се задължава да
работи прозрачно - решенията на Изпълнителния съвет се публикуват в интернет, а ежегодно до 1 февруари на
министъра се предоставя отчет, който също е публичен.
НОВОСТ
За първи път в правилника на фонда се определят датите за обявяване на отделните конкурси за научни проекти.
Подробно са разписани и процедурите за оценяване на проектите, за сключването на договорите с класираните научни
колективи и за наблюдението и оценката на финансираните проекти.
Вестник Стандарт
√ Строителството се свива с 10%
Строителството продължава за отчита спад. Строежът на 600 жилищни сгради с 1715 жилища в тях и с 219 хил. кв. м обща
застроена площ е започнало през третото тримесечие на годината, обявиха от НСИ. В сравнение със същия период на
миналата година започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 12,7%, жилищата в тях - с 9,5%, а разгънатата им
застроена площ пада с 25,2%. През периода юли-септември 2014 г. е започнало строителството на 22 административни
сгради/офиси с 21 хил. кв. м РЗП. На годишна база броят на започнатите административни сгради пада с 47,6%, но
тяхната РЗП нараства с 30,2%. Спад има и при издадените разрешителни за строеж - с 11,4% при жилищните и със 7,1%
при административните сгради.
investor.bg
√ Наредба определя допустими температури на въздуха в офиса
В закрити помещения оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса
Нова наредба определя минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата на работното място температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Те са много близки до действащите досега
стандарти, но е разписано детайлно кога и как да се извършват измерванията и по силата на кои нормативни актове
работодателят е длъжен да прави това.
Това е заложено във влязлата в сила от 1 ноември Наредба за минималните изисквания на микроклимата на работните
места, съобщиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
С Наредбата се въвеждат оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните се прилагат
в климатизирани помещения. Допустимите – в помещения, където поради технически или други причини не е възможно
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да се осигурят оптималните норми на микроклимата – например в производства с голямо топлинно излъчване като
леярни цехове.
Подробно е обяснено и какви мерки трябва да вземе работодателят при работа на открито. В закрити помещения
оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса, според категория труд, а през
топлия - между 18 и 25 градуса. По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък труд.
Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото – над 28
градуса.
В Наредбата са определении и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3
до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса. Относителната влажност на въздуха може да варира между
35% и 75% според периода и температурата в помещенията.
При работа на открито работодателят е длъжен да се събразява с подадените червени и жълти кодове за опасни
метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични
въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да
бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни
средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.
Въвеждат се и още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно
натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за
климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10
градуса.
Обяснено е подробно и как трябва да стават измерванията – в два последователни дни или в един, но когато
климатичните условия са най-неблагоприятни. Кога са най-неблагоприятните климатични условия се определя след
съгласуване с представителите на работниците и служителите. Пак с тях се определя и необходимостта от измервания на
параметрите на микроклимата, тъй като според наредбата те се правят само при необходимост.
Очакванията са Наредбата да улесни работодателите при изготвянето на оценката на микроклимата на работното място,
тъй като в един нормативен акт са събрани всички изисквания за това.
Контролната дейност на Главна инспекция по труда показва, че с всяка изминала година броят на работещите при
неблагоприятни условия на труд намаляват, включително и работещите при неблагоприятен микроклимат.
През 2013 г. работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, са 9,7% от заетите по
трудови правоотношения в проверените предприятия. За сравнение през 2012 г. те са били 11,5%. Най-сериозен дял на
работещи при неспазени хигиенни норми и изисквания през 2013 г. е констатиран в предприятия от икономически
дейности: „Добив на метални руди“, „Добив на въглища“, „Производство на основни метали“, „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и други.
√ Асенов: Обединение на НАП и Агенция "Митници" крие големи рискове
Ограничаването на корупцията в митниците става след последователни и методични действия, смята бившият
директор на Агенция "Митници"
Рисковете пред обединението на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” са големи и са
свързани основно с напасването на митническия и данъчния контрол. Това каза в ефира на БНР бившият директор на
Агенция „Митници” Асен Асенов.
Философията на контролните дейности на двете агенции е съвсем различна, обясни още той.
Неговият коментар е по повод идеята за сливане на двете приходни агенции, появила се отново в публичното
пространство. За това се заговори в последните дни на правителството на Пламен Орешарски, като финансовият
министър Петър Чобанов определи, че става дума за дългосрочна реформа на системата. През миналия месец отново се
заговори за планирани действия в тази насока, които бяха отречени от финансовото министерство.
Обединението на НАП и Агенция "Митници" е било задълбочено анализирано и дискутирано още през 2007 година,
посочи Асенов. Тогава обаче е бил приет модел на сепарирано управление на двете приходни агенции.
„Аргументите за това са много”, каза той и допълни, че все още няма официална концепция на финансовото
министерство как точно да бъде реализирано обединението на НАП и Агенция „Митници”. Асенов посочи още, че липсва
експертна оценка за въздействието на реализацията на такъв проект.
„Един от ключовите аспекти (в тази концепция – бел. ред) би трябвало да е какви са рисковете, защото в една нестабилна
политическа обстановка, недобра икономическа обстановка за страната, се подлагат на стрес и двете системи”, обясни
той.
Предварителните нагласи са да има вливане на Агенция „Митници” в структурите на НАП, обясни още експертът. Но само
една от функциите на Агенция „Митници” е приходната – събирането на мита, ДДС при внос и акцизи. Митническата
администрацията обаче изпълнява много други дейности, които не са присъщи на данъчните – осигуряване на
сигурността на границата, борбата с трафика на наркотици и оръжия, контрол на стоките с възможна двойна употреба,
защита на интелектуалната собственост и т.н.
Асенов направи прогноза и за събираемостта на приходите от Агенция „Митници”, според която приходите от мита ще
бъдат в рамките на предварителните прогнози – около 136 млн. лева. Приходите от акцизи ще бъдат с около 100 млн.
лева повече от 2013 година, но ще се разминат с предварителните очаквания с 200 млн. лева.
Предвижданията в Бюджет 2014 година са НАП и Агенция „Митници” да съберат приходи от ДДС в размер на общо 8,28
млрд. лева. Досега и двете агенции са събрали по около 2,7 – 2,8 млрд. лева.
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Митническата администрация е с висока степен на риск по отношение на корупционните практики, въпреки
предприетите мерки от присъединяването ни към Европейския съюз, обясни още Асенов по повод последната акция по
задържане на митничари с подозрения за участие в корупционни схеми.
Неговата препоръка е действията, които се взимат за ограничаване на корупцията да бъдат последователни и методични,
както и да не зависят от конюнктурни решения на ръководството на Агенцията.
√ В. Димитров: Фалитът на КТБ може да се окаже най-скъпият вариант
Несъстоятелността на банката може да коства 5 млрд. лв. на държавата, смята бившият депутат от СДС
Може да се окаже, че несъстоятелност на КТБ ще бъде най-скъпият вариант за държавата и държавната хазна и ще струва
поне 5 млрд. лева. Този коментар направи бившият депутат от СДС Венцеслав Димитров пред БНР.
Държавните и общинските предприятия, които имат над 196 хил. лева в банката, при несъстоятелност ще ги загубят и
държавата ще трябва отново да ги финансира, припомни икономистът. „Като се обяви една банка в несъстоятелност се
развалят всички бизнеси, които тя поддържа”, обясни той.
По тази причина ще има и голям брой хора, които ще загубят работата си заради фалит на предприятия, чиито средства
са в банката, прогнозира Димитров.
Според него все още има вариант поставената под особен надзор КТБ да бъде оздравена, но за целта трябва да се
покаже „истинската оценка на активите на банката”. Одитите, които са направени, не са по сега действащата методика,
която се прилага за другите банки, категоричен беше Димитров.
Едва след това ще се види каква е обезценката на активите, допълни той.
„По закон БНБ е длъжна да представи план за преструктуриране за всяка една банка, която изпадне в затруднение”,
обясни още бившият депутат от СДС. Според него централната банка и Министерството на финансите вече е трябвало да
изготвят няколко варианта какво ще се случи с банката.
„Ако бях аз, щях да предложа няколко варианта - несъстоятелност, вариант 100% одържавяване, вариант 50%
одържавяване плюс онова предложение (на консорциума между EPIC, Оманския фонд и Gemcorp - бел. ред.), което беше
направено и което не е чак толкова лошо”, допълни Димитров.
Икономистът коментира, че ако се стигне до варианта с несъстоятелност, Фондът за гарантиране на влоговете ще назначи
синдик на КТБ, който ще разпродаде имуществото й. Той обаче прогнозира, че „голяма част от активите ще бъдат
продадени на безценица или ще погинат”, тъй като и синдиците няма да успеят да се справят с огромното количество
отпуснати кредити със или без обезпечение.
Според Димитров след изплащането на гарантираните депозити Фондът може и да продаде КТБ "като предприятие", но
не очаква това реално да се случи.
Отражението върху цялата икономика от евентуален фалит на КТБ няма да е благоприятно, а хората, които имат
депозити над гарантираните суми вероятно ще ги изтеглят и изнесат в чужбина или ще ги инвестират в недвижими
имоти, прогнозира още Венцеслав Димитров.
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