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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българско национално радио 
 
√ В. Велев: Парите за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете да се вземат от фискалния резерв 
Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, а не до края на 2014-а, заяви в интервю за предаването "Преди всички" 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му парите за попълване на Фонда за 
гарантиране на влоговете трябва да бъдат взети от фискалния резерв, който в момента е 8,8 млрд. лева, а заемът за 
попълването му да бъде взет догодина при по-изгодни условия. Велев бе категоричен, че най-добрият начин за 
попълване на Фонда е чрез директен заем от държавата, както е записано в актуализацията на бюджета. 
Това е най-бързият и възможно най-работещият начин, тъй като сега да взема заем, държавно гарантиран, самият Фонд 
няма технологично такова време. Във фискалния резерв има достатъчно средства, за да се изпълнят ангажиментите на 
държавата по този казус. Тези пари трябва да бъдат взети от фискалния резерв, след това той да бъде попълнен, но не е 
непременно необходимо това да става на Коледа, може да стане и в следващата година. Не е толкова спешно 
притрябвало да се емитира голям дълг при неизгодни условия. Ние издаваме някаква ситуация на притиснати в ъгъла и 
от там се оскъпява този заем.  
Според Велев, за да се ограничи дефицитът, трябва да се ограничат разходите на министерствата и да се пренасочат 
средства там, където има недостиг:  
Ние сме категорично против да се увеличават средствата за системата на МВР. Системата на МВР е префинансирана. 
Трябва да се търси реформа, която да води по-ефективно разходване на средствата, ограничаване на персонала в 
системата на МВР. Ние имаме най-много служители в сигурността на глава от населението в целия ЕС.  
Велев посочи като нарушение на Закона факта, че до 31-ви октомври няма внесен проект за бюджет за 2015-а година, 
както и това, че днес правителството ще разглежда проекта за актуализация на бюджета, без той да е преминал 
обсъждане със синдикатите и работодателите.  
Цялото интервю с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев чуйте от звуковия файл. 
 
Вестник Сега 
 
√ В. Велев: Фондът за гарантиране на влоговете трябва да се попълни от фискалния резерв 
"Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, а не до края на 2014-а", заяви пред БНР председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му, парите за попълване на Фонда за гарантиране на 
влоговете трябва да бъдат взети от фискалния резерв, който в момента е 8,8 млрд. лева, а заемът за попълването му да 
бъде взет догодина при по-изгодни условия. Велев бе категоричен, че най-добрият начин за попълване на Фонда е чрез 
директен заем от държавата, както е записано в актуализацията на бюджета. 
"Това е най-бързият и възможно най-работещият начин, тъй като сега да взема заем, държавно гарантиран, самият фонд 
няма технологично такова време. Във фискалния резерв има достатъчно средства, за да се изпълнят ангажиментите на 
държавата по този казус. Тези пари трябва да бъдат взети от фискалния резерв, след това той да бъде попълнен, но не е 
непременно необходимо това да става на Коледа, може да стане и в следващата година. Не е толкова спешно 
притрябвало да се емитира голям дълг при неизгодни условия. Ние издаваме някаква ситуация на притиснати в ъгъла и 
от там се оскъпява този заем", коментира Васил Велев. 
Според него, за да се ограничи дефицитът, трябва да се ограничат разходите на министерствата и да се пренасочат 
средства там, където има недостиг. "Ние сме категорично против да се увеличават средствата за системата на МВР. 
Системата на МВР е префинансирана. Трябва да се търси реформа, която да води по-ефективно разходване на 
средствата, ограничаване на персонала в системата на МВР. Ние имаме най-много служители в сигурността на глава от 
населението в целия ЕС", допълни той. 
Велев посочи като нарушение на закона факта, че до 31 октомври няма внесен проект за бюджет за 2015 г., както и това, 
че днес правителството ще разглежда проект за актуализация на бюджета, без той да е преминал обсъждане със 
синдикатите и работодателите. 
 

http://bnr.bg/post/100483738/vvelev-parite-za-popalvane-na-fonda-za-garantirane-na-vlogovete-da-se-vzemat-ot-fiskalnia-rezerv
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√ Васил Велев: Поемането на нов дълг може да стане догодина 
Фондът за гарантиране на влоговете трябва да се финансира от фискалния резерв, счита председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал 
Парите за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) трябва да бъдат взети от фискалния резерв, 
защото това е най-бързият начин да се случи това, вместо тепърва да се търси нов държавно гарантиран заем, заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР. Той напомни, че към 
края на септември фискалният резерв е в размер на 8,8 млрд. лева.  
Същевременно Велев предлага заемът за попълването му да бъде взет догодина при по-изгодни условия. „Няма пречка 
да стане през 2015 г., ако в резерва има 8,8 млрд. лева. Някои от харчовете в началото на годината може да  се отложат за 
февруари и март. Не е спешно да се емитира голям дълг при неизгодни условия, а това може да се получи винаги, когато 
се бърза при вземане на кредити. Инвеститорите искат по-голяма премия, а оттам ще се оскъпи и заемът“, заяви още 
Велев. 
Според него трябва да се търси ограничаване на дефицита в рамките на 3% от БВП за тази година и да се ограничат 
разходите на ведомствата. Припомняме, че проектът на актуализацията предвижда дефицитът в бюджета в края на тази 
година да възлиза на 3,7% от БВП (3,6% в проекта на служебното правителство). 
„И за тази година дефицитът може да е под 3%, а за следващата следва да е под 2% от БВП, както повелява Законът за 
публичните финанси. Имаме планиран ръст на БВП, крайно време е да се започва с тези реформи, които да водят до 
ефективно разходване на публичния ресурс, ограничаване на харчовете за администрацията и до програмно 
бюджетиране“, заяви още председателят на АИКБ. 
За да се ограничи дефицитът, трябва да се ограничат разходите на министерствата и да се пренасочат средства там, 
където има недостиг, смята още той. 
„Ние сме категорично против да се увеличават средствата за системата на МВР. Системата на министерството е 
префинансирана. Там трябва да се търси реформа, която да води по-ефективно разходване на средствата, включително и 
ограничаване на персонала в системата на МВР. Ние имаме най-много служители в сигурността на глава от населението в 
целия ЕС“, заяви той. 
Същевременно Велев посочи, че е нарушение на Закона фактът, че до 31-ви октомври няма внесен проект за бюджет за 
2015-а година, както и това, че правителството ще разглежда днес проекта за актуализация на бюджета, без той да е 
преминал обсъждане със синдикатите и работодателите (т. нар. Тристранен съвет).   
Припомняме, че преди броени дни в ефира на телевизия Bulgaria on Air Велев изказа критика за предложението за 
актуализацията на финансовата рамка за тази година на служебното правителство. "Когато приходите в бюджета не 
достигат, се ограничават разходите, а не се увеличават над планираните", коментира още Велев и заяви, че се върви в 
грешната посока при създаването на базата за бюджета за 2015 година.  
В позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България от края на октомври пък се твърди, че дефицит от 1,5% в 
Бюджет 2015 е постижим и под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит, по-голям от 2% от БВП. 
 
dariknews.bg  
 
√ Велев: Липсата на финансова дисциплина ще ни накара да съжаляваме за Дянков  
Свиване на бюджетния дефицит и намаляване на допълнителните разходи в министерствтата с най-големи проблеми с 
около 50 милиона лева, предвижда новият вариант на актуализация на бюджета, който ще бъде внесен от кабинета 
"Борисов", на мястото на проекта, подготвен от служебния кабинет. 
Утре финансовият министър Владислав Горанов ще се срещне с работодатели и синдикати, за да обсъдят новия проект. 
Прогнозите в него сочат неизпълнение на приходите по държавния бюджет в размер на 1,61 млрд. лева, което е 1,3 
процента от прогнозирания брутен вътрешен продукт. 
Като най-съществен е посочен проблемът с недостига на средства в МВР, като необходимите допълнителни разходи за 
издръжка на системата за тази година са в размер на над 125 милиона лева. Търсят се още около 50 милиона лева за 
социалното министерство, 24 милиона за здравното, и над 16 милиона за регионалното министерство. 
"Нямаме промяна в позицията, ще трябва да се сведе бюджетният дефицит до 3% и това е управляем процес, просто 
трябва да спре да се харчи от министерствата", коментира пред Дарик Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
"Категорично против сме увеличаване бюджета на МВР - като не им харесва законът, благодарение на който трябва да 
изхарчат тези 125 млн., да променят закона. Не може да се харчи, при недосъбиране на приходите, повече от 
планираните разходи, при условие, че имаме дефлация. Като цяло имаме повече събрани приходи от миналата година, 
но много по-малко от планираните", добави той. 
Васил Велев коментира и допълнителните пари, нужни за социалните плащания и за здравното министерство: 
"Да се направят икономии в администрацията и да се съберат тези допълнително нужни пари. В края на годината 
настъпва една надпревара в бюджетните учреждения за изхарчване на бюджета, защото иначе се губят парите. И се 
правят ненужни разходи, само и само да не се върнат парите. Тази доброта на поредица финансови министри и липсата 
на финансова дисциплина ще ни накара да съжаляваме за Симеон Дянков". 
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√ Васил Велев: Поемането на нов дълг може да стане догодина 
Фондът за гарантиране на влоговете трябва да се финансира от фискалния резерв, счита председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал 
Парите за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) трябва да бъдат взети от фискалния резерв, 
защото това е най-бързият начин да се случи това, вместо тепърва да се търси нов държавно гарантиран заем, заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР. Той напомни, че към 
края на септември фискалният резерв е в размер на 8,8 млрд. лева. 
Същевременно Велев предлага заемът за попълването му да бъде взет догодина при по-изгодни условия. „Няма пречка 
да стане през 2015 г., ако в резерва има 8,8 млрд. лева. Някои от харчовете в началото на годината може да  се отложат за 
февруари и март. Не е спешно да се емитира голям дълг при неизгодни условия, а това може да се получи винаги, когато 
се бърза при вземане на кредити. Инвеститорите искат по-голяма премия, а оттам ще се оскъпи и заемът“, заяви още 
Велев. 
Според него трябва да се търси ограничаване на дефицита в рамките на 3% от БВП за тази година и да се ограничат 
разходите на ведомствата. Припомняме, че проектът на актуализацията предвижда дефицитът в бюджета в края на тази 
година да възлиза на 3,7% от БВП (3,6% в проекта на служебното правителство). 
„И за тази година дефицитът може да е под 3%, а за следващата следва да е под 2% от БВП, както повелява Законът за 
публичните финанси. Имаме планиран ръст на БВП, крайно време е да се започва с тези реформи, които да водят до 
ефективно разходване на публичния ресурс, ограничаване на харчовете за администрацията и до програмно 
бюджетиране“, заяви още председателят на АИКБ. 
За да се ограничи дефицитът, трябва да се ограничат разходите на министерствата и да се пренасочат средства там, 
където има недостиг, смята още той. 
„Ние сме категорично против да се увеличават средствата за системата на МВР. Системата на министерството е 
префинансирана. Там трябва да се търси реформа, която да води по-ефективно разходване на средствата, включително и 
ограничаване на персонала в системата на МВР. Ние имаме най-много служители в сигурността на глава от населението в 
целия ЕС“, заяви той. 
Същевременно Велев посочи, че е нарушение на Закона фактът, че до 31-ви октомври няма внесен проект за бюджет за 
2015-а година, както и това, че правителството ще разглежда днес проекта за актуализация на бюджета, без той да е 
преминал обсъждане със синдикатите и работодателите (т. нар. Тристранен съвет).   
Припомняме, че преди броени дни в ефира на телевизия Bulgaria on Air Велев изказа критика за предложението за 
актуализацията на финансовата рамка за тази година на служебното правителство. "Когато приходите в бюджета не 
достигат, се ограничават разходите, а не се увеличават над планираните", коментира още Велев и заяви, че се върви в 
грешната посока при създаването на базата за бюджета за 2015 година.  
В позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България от края на октомври пък се твърди, че дефицит от 1,5% в 
Бюджет 2015 е постижим и под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит, по-голям от 2% от БВП. 
 
infostock.bg 
 
√ Фискалният резерв има достатъчно средства за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете 
Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, а не до края на 2014-а, заяви в интервю за БНР председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му парите за попълване на Фонда за гарантиране на 
влоговете трябва да бъдат взети от фискалния резерв, който в момента е 8,8 млрд. лева, а заемът за попълването му да 
бъде взет догодина при по-изгодни условия. 
Велев бе категоричен, че най-добрият начин за попълване на Фонда е чрез директен заем от държавата, както е записано 
в актуализацията на бюджета. 
"Това е най-бързият и възможно най-работещият начин, тъй като сега да взема заем, държавно гарантиран, самият фонд 
няма технологично такова време. Във фискалния резерв има достатъчно средства, за да се изпълнят ангажиментите на 
държавата по този казус. Тези пари трябва да бъдат взети от фискалния резерв, след това той да бъде попълнен, но не е 
непременно необходимо това да става на Коледа, може да стане и в следващата година. Не е толкова спешно 
притрябвало да се емитира голям дълг при неизгодни условия. Ние издаваме някаква ситуация на притиснати в ъгъла и 
от там се оскъпява този заем", обясни Велев. 
Според него, за да се ограничи дефицитът, трябва да се ограничат разходите на министерствата и да се пренасочат 
средства там, където има недостиг: "Ние сме категорично против да се увеличават средствата за системата на МВР. 
Системата на МВР е префинансирана. Трябва да се търси реформа, която да води по-ефективно разходване на 
средствата, ограничаване на персонала в системата на МВР. Ние имаме най-много служители в сигурността на глава от 
населението в целия ЕС." 
Велев посочи като нарушение на Закона факта, че до 31-ви октомври няма внесен проект за бюджет за 2015-а година, 
както и това, че днес правителството ще разглежда проекта за актуализация на бюджета, без той да е преминал 
обсъждане със синдикатите и работодателите. 
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√ В. Велев: Парите за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете да се вземат от фискалния резерв 
/КРОСС/Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, а не до края на 2014-а, заяви в интервю за БНР председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му парите за попълване на Фонда за гарантиране на 
влоговете трябва да бъдат взети от фискалния резерв, който в момента е 8,8 млрд. лева, а заемът за попълването му да 
бъде взет догодина при по-изгодни условия. Велев бе категоричен, че най-добрият начин за попълване на Фонда е чрез 
директен заем от държавата, както е записано в актуализацията на бюджета. 
Това е най-бързият и възможно най-работещият начин, тъй като сега да взема заем, държавно гарантиран, самият фонд 
няма технологично такова време. Във фискалния резерв има достатъчно средства, за да се изпълнят ангажиментите на 
държавата по този казус. Тези пари трябва да бъдат взети от фискалния резерв, след това той да бъде попълнен, но не е 
непременно необходимо това да става на Коледа, може да стане и в следващата година. Не е толкова спешно 
притрябвало да се емитира голям дълг при неизгодни условия. Ние издаваме някаква ситуация на притиснати в ъгъла и 
от там се оскъпява този заем, коментира Велев.  
Според него, за да се ограничи дефицитът, трябва да се ограничат разходите на министерствата и да се пренасочат 
средства там, където има недостиг. Ние сме категорично против да се увеличават средствата за системата на МВР. 
Системата на МВР е префинансирана. Трябва да се търси реформа, която да води по-ефективно разходване на 
средствата, ограничаване на персонала в системата на МВР. Ние имаме най-много служители в сигурността на глава от 
населението в целия ЕС, каза той. 
Велев посочи като нарушение на Закона факта, че до 31-ви октомври няма внесен проект за бюджет за 2015-а година, 
както и това, че днес правителството ще разглежда проекта за актуализация на бюджета, без той да е преминал 
обсъждане със синдикатите и работодателите. 
 
news.bg 
 
√ Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, убеден Васил Велев 
Парите за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете трябва да бъдат взети от фискалния резерв. Това смята 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, цитиран от БНР. Той посочи, че фискалният 
резерв в момента е 8,8 млрд. лева. Велев предлага заемът за попълването му да бъде взет догодина при по-изгодни 
условия. 
Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, а не до края на 2014-а, убеден е Васил Велев. Той е категоричен, че 
най-добрият начин за попълване на Фонда е чрез директен заем от държавата, както е записано в актуализацията на 
бюджета. 
По думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал това е най-бързият и възможно най-работещият 
начин, тъй като сега самият фонд няма технологично време да взима държавно гарантиран заем. 
 „Във фискалния резерв има достатъчно средства, за да се изпълнят ангажиментите на държавата по този казус", убеден 
е Васил Велев. Според него тези пари трябва да бъдат взети от фискалния резерв, след това той да бъде попълнен, но не 
е непременно необходимо това да става на Коледа, може да стане и в следващата година. Не е толкова спешно, смята 
още Велев. 
 
nakratko.bg 
 
√ Бизнесът е доволен, че вече има свое министерство 
Бизнесът е доволен, че вече има свое министерство, което ще се занимава със специфичните проблеми на регулиране на 
икономиката. Това коментира за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Малкият и 
средният бизнес по принцип са приоритет във всяка инкономика, но едрият бизнес желае да види по-добро регулиране 
и намаляване на административния натиск, посочи Велев: 
Малкият и средният бизнес, той е бизнесът, който има нужда от насърчаване и подкрепа. Там конкуренцията е в най-
голяма степен действащ фактор. Ние бихме желали да видим намаляване на административните прегради и пречки, за 
инвестиции, за развитие на едрия бизнес. Иновациите, насърчаване на експорта до реиндустриализацията - това не е 
клише, а важна задача. 
Предприемачите от малкия и средния бизнес очакват новото икономическо министерство да разработи система за 
прилагане на политики към техните фирми, заяви председателят на Националното сдружение на малкия и среден бизнес 
Елеонора Негулова: 
Моделът е сбъркан. Не е достатъчно да се декларира и да се разбира, че малкият бизнес е гръбнакът на българската 
икономика. Всъщност начинът, по който той се подпомага и начинът, по който му се дава възможност да се реализира 
потенциала - това е, което липсва. Малкият бизнес е основният работодател в страната. Осигуряваме работа на над 65 
процента от заетите. Всъщност сме и най-големият данъкоплатец като сектор на българската икономика. И, всъщност - да 
се намери начин да се обединяват ресурсите на бизнеса и на публичната власт, за да се върви напред. 
Представители и на малкия, и на едрия бизнес посочиха, че откриват и добри страни във факта, че икономическият 
министър Божидар Лукарски е юрист. 
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Вестник Труд 
 
√ Горещите "картофи" за властта в социалния сектор 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Бюджет, е-карта и реформи при джипито 
Иска или не новото правителство ще трябва да се захване с проблемите в здравеопазването от втората за годината 
актуализация на бюджета на НЗОК. А за да не изпадне в същата ситуация догодина, много добре трябва да напише 
финансовите разчети за 2015 г. Т.е. със сигурност се налага да се заделят повече средства за болниците (през 2014-а те 
изначално тръгнаха да лекуват с 200 млн. лв. по-малко), но за да се харчат ефективно, най-сетне трябва да се въведе 
електронното здравеопазване. Добрата новина е, че новият министър д-р Петър Москов го е поставил на първо място в 
екшън плана си. Паралелно с това трябва да върви реформа в доболничната помощ, защото, ако тя работеше добре, 
нямаше да имаме по 2 млн. хоспитализации годишно. Абсурд е за корекция на диабетна терапия или за болки в корема 
да се влиза в болница, както е сега. 
С ефективна доболнична помощ няма да имаме 2 милиона хоспитализации годишно 
Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 
Председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването и директор на столичната „Св. Анна": 
Новата власт трябва да стартира едновременно реформи в доболничната, болничната и спешната помощ. Но да се 
акцентира върху доболничната и как да се транжират пациентите в спешно състояние. Паралелно да върви внедряването 
на електронната здравна карта, после да се мисли за една или повече каси. 
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 
Председател на Центъра за защита правата в здравеопазването 
На първо място да е въвеждането на електронната здравна карта. После - промени в лекарствената политика, като се 
повиши достъпът на пациентите с хронични заболявания - примерно да се покриват не 25%, а 75% от цената на 
медикаментите им. Не на последно място - промени и спешната помощ. 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Промени в образованието - веднага или да не почват 
Българското образование се нуждае от драстична промяна - на философията, модела на преподаване, учебните 
програми, учебниците. То трябва да знае какво поколение иска да се възпитава и каква реализация на всеки човек 
гарантира. В противен случай ще продължим да си говорим за падащото качество на обучението, за университетите 
пирамиди и за наука, в която вечно няма пари. 
Българските ученици се нуждаят от равен достъп до знания и умения, които да им гарантират просперитет в XXI век, а не 
къс хартия под формата на диплома. Няма нужда и от университети, които се борят за всеки студент, за да оцелят, но 
студентът учи 5 г., за да стане продавачка или шофьор. 
В науката няма нужда от закони, които произвеждат всеки втори в професор. Промяната обаче не става с празни 
стратегии и политически обещания. 
Науката има нужда от силен бизнес, на който да се осигуряват технологии и изобретения 
АКСИНИЯ КАЗАКОВА 
Учител в столичното основно училище „Тодор Минков" 
В много от учебниците се усеща академичният стил, твърде труден за усвояване на децата, а всеки предмет е претоварен 
от специфична терминология. По отделни предмети е струпана прекалено много фактология - проблем на всички 
образователни нива. Формата на учебниците да се обновява на определен период от време. 
ОЛЕГ ЙОРДАНОВ 
Старши изследовател от Института по електроника в БАН 
Реформата трябва да преструктурира съществуващите вузове в малък брой мултидисциплинарни изследователски 
университети. Необходимо е да има държавна поръчка, приоритетно финансиране за научните специалности и звена за 
развойна дейност към институтите на БАН и изследователските университети. 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Ранното пенсиониране е най-трудното решение 
Ранното пенсиониране на работещите с първа и втора категория труд е най-спешната задача за решаване пред новия 
социален министър Ивайло Калфин. Поне досега, въпреки горещите дискусии и многото говорене по темата, решаването 
на този въпрос винаги се е отлагало. Това е и най-трудната задача на социалния министър. Останалите неотложни 
въпроси за решаване са определянето на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход, за които 
работодателите и синдикатите винаги са на различно мнение. Както и разбира се, цялостната пенсионна реформа, която 
в предишния мандат на ГЕРБ така и не можа да бъде проведена. Дори само законадателни решения за реформата, пак 
ще са успех. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ  
Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Пенсионната реформа е сред неотложните задачи, които трябва да намерят законодателно решение до края на 2014 г. В 
НСТС трябва да се обсъдят въпросите за минималните осигурителни доходи, минималната заплата и да се вземе 
решение. Според нас най-ниското възнаграждение през 2015 г. следва да бъде запазено на нивото от тази година (340 
лв.) или да има минимален ръст. 
ДИМИТЪР МАНОЛОВ 
Вицепрезидент на КТ „Подкрепа" 
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Ранното пенсиониране е най-неотложният проблем. Този въпрос винаги така се „обсъжда", че накрая да не ни стига 
времето и се взема едно и също решение - да се отложи. Винаги нещата се замазват, така че да не ни остава друга 
възможност, освен да удължим срока, след който професионалните фондове ще започнат да плащат пенсии. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Кабинетът обсъжда актуализацията на бюджета 
Първото заседание на новоизбраното правителство ще се проведе от 10.00 часа. Това съобщиха от правителствената 
информационна служба. 
Кабинетът ще разгледа проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г. и 
промени в данъчните закони. 
Министърът на финансите Владислав Горанов е поканил представители на социалните партньори, за да обсъдят нов 
вариант за актуализация на бюджета, тъй като внесеният от служебния кабинет проект ще бъде оттеглен и ще се работи 
по нов, стана ясно вчера. 
С новия законопроект ще се направи усилие да се свие прогнозирания дефицит. Прогнозите за неизпълнение на 
приходите по държавния бюджет се очертават в размер на 1 610 800 хиляди лева, което е 1,3% от прогнозирания брутен 
вътрешен продукт /БВП/. Признава се съществуването на натиск при разходите в някои бюджетни системи, което изисква 
и осигуряването на допълнителен ресурс, за да не се позволи възникването на нови просрочени задължения в края на 
годината. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Оспорваме размера на платените депозити в КТБ до една година 
След повече от 5 месеца чакане вложителите в КТБ с депозити до 196 хил. лв. скоро ще могат да си получат парите. От 
Фонда за гарантиране на влоговете в банките вече обявиха, че изплащането на средствата ще започне от 4 декември. А 
за да няма безкрайни опашки, ще бъдат използвани 5 или 6 банки. 
Кои точно са те ще стане ясно 7 работни дни преди да започне изплащането. Това означава, че от гаранционния фонд ще 
обявят обслужващите банки до 25 ноември. Дотогава трябва да стане ясно и какво точно ще бъде разпределението на 
вложителите по банки. То ще бъде направено на базата на последните цифри в ЕГН-то или в БУЛСТАТ за фирмите. 
Специален график за изплащането на депозитите няма да има. След обявената начална дата всеки ще може да отиде, 
когато му е удобно, за да си получи парите. 
Назначените квестори в КТБ или синдиците трябва да подготвят през следващите дни списък с необходимата 
информация за вложителите. От него трябва да става ясно каква е дължимата сума, която всеки трябва да получи. Ден 
преди да започне изплащането на депозитите те трябва да представят списъка на гаранционния фонд и на обслужващите 
банки. Всеки ще има право да получи и писмено удостоверение за сумата, която ще му бъде изплатена. Това обаче не е 
задължително условие за получаване на парите. 
Ако някой смята, че има гарантиран депозит, но не е включен в списъка или не е съгласен със сумата, която ще му бъде 
изплатена, може да си потърси правата. В такава ситуация човек първо трябва да подаде писмено възражение до 
квесторите или синдиците на КТБ. Това трябва да стане в срок до 1 година от деня, в който е започнало изплащането на 
депозитите. Квесторите или синдиците трябва да дадат своето становище до 7 дни след получаване на възражението. 
Ако не го вземат под внимание, гражданите могат да си потърсят правата по съдебен ред. 
За да получат средствата си, хората трябва да носят само лична карта или паспорт. Ако става въпрос за фирмен влог, 
законният представител на фирмата трябва да представи документ за самоличност и ЕИК или БУЛСТАТ. 
В случай че става въпрос за фирма, която не е вписана в Търговския регистър, трябва да бъде представено и 
удостоверение за регистрация. Гражданите и представителите на фирмите трябва да подпишат и декларация, че не са 
свързани с хора от ръководството или собствеността на КТБ. 
Гаранционният фонд ще изплаща сумите по влоговете до 196 000 лв. на всеки един вложител в банката. При изчисляване 
на сумата за изплащане ще се събират средствата по всички сметки на дадено лице в банката. 
Главницата и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на КТБ също се събират. Всички депозити ще се 
изплащат в левове по обменните курсове на БНБ. 
Ако едно и също лице има и депозит, и кредит в КТБ, дългът му ще се приспадне от размера на гарантирания влог. 
И промоционалните влогове са гарантирани 
Промоционалните депозити, които КТБ публично е предлагала на своите клиенти, са гарантирани, съобщават от Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките. Изключение има само за т.нар. привилегировани влогове, при които банката 
индивидуално е договорила с клиентите си по-добри условия от пазарните. 
На сайта на гаранционния фонд са изброени промоционалните влогове на КТБ, които са гарантирани по закон, стига да са 
били сключени при официалните лихвени условия за продуктите. Сред тези продукти са Преференциален безсрочен 
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депозит, Безсрочен депозит “Плюс", Срочен депозит “4x4", Безсрочен депозит “Евролев” и др. От фонда припомнят още, 
че влоговете на местните и централните власти не са гарантирани по закон. 
Кредитите ще се изплащат по план 
Кредитополучателите в Корпоративна търговска банка трябва да продължат да плащат заемите си при условията и 
сроковете, предвидени в договорите за кредит и в погасителните планове, посочват юристи. 
Ако кредитополучателите на плащат навреме дълговете си, синдиците са в правото си да предприемат действия за 
принудителното им събиране по съдебен ред. Целта е да бъдат събрани максимална част от вземанията на КТБ. От 
събраните суми ще се изплащат задълженията към кредиторите на банката, припомнят юристите. 
Големите вложители може да загубят част от лихвите 
Лихвите по големите депозити над гарантирания размер се начисляват до окончателното им плащане. Редът, по който те 
ще бъдат изплатени, обаче е различен. Той зависи от периода, за който са начислени, обясни адвокат Валя Гигова. 
“Лихвите, начислени до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, се плащат 
едновременно с главницата по депозитите - след плащане на обезпечените кредитори и след разноските по 
несъстоятелността”, каза тя. Лихвите, които са начислени след датата на откриване на производството по 
несъстоятелност, обаче се плащат, след като банката изчисти всичките си останали задължения. “До изплащане на лихви, 
начислени след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, едва ли ще се стигне”, смята 
Гигова. 
Лихвите по гарантираните депозити ще бъдат изплатени заедно с главницата към датата на отнемането на лиценза на 
банката. 
 
√ Липсата на краен срок за плащане на депозитите е в полза на вложителите 
Интервю с адвокат Валя Гигова 
-Госпожо Гигова, от 4 декември започва изплащането на гарантираните депозити в КТБ. Има ли проблем с това, че в 
Закона за гарантиране на влоговете не е фиксиран срок за приключване на изплащането? 
-Законът за гарантиране на влоговете урежда началния момент, от който следва да започне изплащането на влоговете – 
20 работни дни от датата на отнемане на лиценза на банката, като в изключителни случаи този срок може да бъде 
удължен до 10 дни. 
Краен срок законът не предвижда, а и такъв не е необходим. Всеки вложител за да получи плащане трябва да отиде в 
определената от Фонда за гарантиране на влоговете банка, чрез която ще се изплащат гарантираните депозити. Липсата 
на краен срок в закона е в полза на вложителите – те трябва да бъдат спокойни, че когато и да отидат в банката след 
началния момент, определен от Фонда, ще могат да получат парите си. Подробностите относно начина на изплащане на 
гарантираните депозити са уредени в специална Наредба на БНБ, а и Фонда за гарантиране на влоговете в банките е 
длъжен да даде подробни указания, когато обяви банките, чрез които ще се изплащат дължимите суми. 
-Как стои въпросът с лихвите, които се начисляват по депозитите на вложители в банката? До кога по закон би следвало 
да се начисляват лихви? 
-Лихви по депозитите се начисляват до окончателното им плащане, но поредността на удовлетворяването на лихвите е 
различна съобразно периода, за който са начислени. 
Лихвите, начислени до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, се плащат едновременно 
с главницата по депозитите – след плащане на обезпечените кредитори и след разноските по несъстоятелността. 
Лихвите след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, се изплащат на практика след 
пълното плащане на всички останали задължения на банката. До изплащане на лихви, начислени след датата на 
решението за откриване на производство по несъстоятелност, едва ли ще се стигне. 
Лихвите по гарантираните депозити подлежат на изплащане по реда на Закона за гарантиране на влоговете, когато те,  
заедно с главницата по депозита, не надвишават сумата ото 196 000 лв. към датата на отнемане на лиценза на банката. 
-Променя ли се нещо за кредитополучателите от КТБ след отнемането на лиценза на банката? 
-Лицата, които имат задължения по сключени договори за кредит, трябва да продължат да ги изплащат при условията и 
сроковете, предвидени в договорите за кредит и погасителните планове. Ако кредитополучателите не плащат 
своевременно задълженията си, синдиците на банката трябва да предприемат действия за принудителното им събиране 
по съдебен ред, защото от събраните суми по кредитите ще се изплащат задълженията към кредиторите на банката. 
Когато вземанията по кредитите бъдат продадени в хода на осребряване на имуществото на банката, кредитор на 
лицата, изтеглили кредити ще станат купувачите на тези вземания. 
-По последни данни цесиите между вложители и кредитополучатели в КТБ са близо 1,2 млрд. лв. Какви са изискванията 
по закон за осъществяването им? 
-С договорите за цесия между вложители и кредитополучатели на КТБ се прехвърлят парични вземания на вложители в 
КТБ. 
Паричните вземания по дефиниция са прехвърлими, освен ако законът или договорът не забраняват това. В 
законодателството няма забрана за прехвърляне на вземания по депозити в банка, а такива обичайно няма и в 
договорите за депозит. 
Прехвърлянето на вземания по депозити в КТБ не разкрива каквито и да било особености. Всеки вложител може да 
прехвърли вземането си, както в периода на особения надзор, така и след отнемане на лиценза на банката от БНБ и по 
време на производството по несъстоятелност. Кризата с КТБ продължи твърде дълго и не можем да виним хората, че 
сами започнаха да търсят решение на проблемите си. Интерес от цесиите имат както кредитополучателите, така и 
вложителите в КТБ, особено тези, чиито вземания надхвърлят прага на гарантираните депозити. При цесията 
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вложителите получават сега и веднага конкретна сума пари като цена на прехвърленото си вземане. Обичайно тази цена 
е значително по-малка от размера на депозита, но се получава веднага, а освен това при евентуална несъстоятелност на 
банката вложителите с негарантирани депозити е малко вероятно да получат парите си изцяло. С цесията 
кредитополучателите пък придобиват вземане срещу банката, за което плащат значително по-малко от номиналния 
размер на вземането. По този начин си осигуряват възможност вместо ефективно да платят задължението си към КТБ по 
получен кредит, да го погасят чрез прихващане с придобитите от тях вземания, за които са платили по-ниска цена. 
-От кога такива сделки се считат за влезнали в сила? Има ли специален ред за тяхното признаване? 
-Принципно прехвърлянето на вземането се извършва със самия договор за цесия, освен ако страните не са уговорили 
друго. Понеже банката е длъжник по прехвърленото вземане и не е страна по договора цесия, законът изисква цесията 
да й бъде съобщена, за да има действие за нея – в крайна сметка банката като длъжник трябва да знае на кого да плати. 
Не е необходимо цесията да бъде призната или одобрена по някакъв специален ред – например да бъде одобрена от 
квесторите, от БНБ или от синдика, за да има действие. Достатъчно е извършеното прехвърляне да бъде съобщено на 
длъжника КТБ. 
-При какви обстоятелства дадена цесия може да бъде счетена за недействителна? Може ли цесиите направени по време 
на специалния надзор да бъдат счетени за недействителни? 
-Като всеки договор, цесията може да бъде обявена за недействителна на общите основания, на които всеки договор би 
могъл да бъде обявен за недействителен. Законите не предвиждат специални основания за недействителност на 
договорите за цесия, с които се прехвърлят вземания срещу банка, включително и за цесии, извършени в периода на 
специалния надзор. В разглежданите случаи страни по договора за цесия са вложителите, които са кредитори на Банката, 
и кредитополучатели, които са длъжници на банката. Самата банка КТБ не е страна по договора за цесия. Поради това и 
договор за цесия, с който вложител прехвърля вземането срещу банката, не може да бъде обявен за недействителен на 
специалните основания, предвидени в Закона за банковата несъстоятелност. Защото тези основания за недействителност 
по принцип касаят извършени от банката сделки, а не сделки между трети лица. 
-Има ли рискове от извършените цесии и прихващания за кредиторите на банката? Може ли да бъде увреден техният 
интерес? 
-Цесиите на вземания по депозити в КТБ не може да увреди кредиторите на банката, защото при цесията се променя 
само лицето, на което банката дължи. 
Вземанията по депозити, обаче, се прехвърлят най-често на длъжници на КТБ – нейни кредитополучатели, като целта е 
кредитополучателите с придобитите вземания да могат да погасят своите задължения към Банката не чрез плащане, а 
като направят прихващане. Прихващането е нормален и законен способ за погасяване на едно задължение, когато едно 
лице има към друго както задължение, така и вземане – не може да искаме да плати своето задължение, но като 
кредитор да чака в бъдеще да му бъде платено. 
Когато вместо да бъде платен изцяло един кредит той бъде погасен от кредитополучателя чрез прихващане с вземане, 
придобито в резултат на извършена цесия, това прихващане при определени условия би могло да увреди останалите 
кредитори на банката. 
Защото ако кредитополучателят плати задължението си, платените пари ще влязат в масата на несъстоятелността и ще 
служат за удовлетворяване на всички кредитори съобразно предвидената в закона поредност. Прихващането може да 
наруши този ред и да ощети други кредитори на банката при определени от Закона за банковата несъстоятелност 
условия. Това са случаите, при които длъжник на банката придобива вземане, след като е знаел, че банката е 
неплатежоспособна. Очевидно това придобиване на вземане е направено с единствената цел длъжникът вместо да 
плати кредита си, да го прихване. Именно тези прихващания Законът за банковата несъстоятелност обявява за 
недействителни. 
-Затова ли е важно от кога точно ще бъде обявена датата на неплатежоспособност на КТБ? 
-Началната дата на неплатежоспособност и датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност 
нямат значение за действителността на сключените договори за цесия. Дори вземането да е придобито след началната 
дата на неплатежоспособност, включително след решението за откриване на производство по несъстоятелност, това 
вземане ще подлежи на удовлетворяване в производството по несъстоятелност. 
Датата на неплатежоспособността и датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, обаче, имат 
значение за действителността на извършените прихващания с насрещни вземания. 
Прихващането е едностранен акт и има за резултат погасяване на двете насрещни задължения до размера на по-
малкото. Изявлението за прихващане може да бъде направено както от КТБ, така и от лице, което едновременно е 
длъжник и кредитор на банката. 
Ако прихващането е извършено от КТБ след началната дата на неплатежоспособността на банката, то ще бъде 
недействително освен за тази част от сумата, която кредиторът би получил при разпределението на имуществото на 
банката. 
За да може кредитор на КТБ валидно да извърши прихващане е необходимо както вземането, така и задължението му 
към банката да са възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Т.е. когато 
вземането срещу КТБ е придобито чрез цесия, тази цесия трябва да е извършена преди датата на решението за 
откриване на производство по несъстоятелност, за да може кредиторът да извърши прихващане с това вземане. Дори и в 
този случай, обаче, прихващането може да бъде обявено за недействително, ако кредиторът е знаел към момента на 
придобиване на вземането и задължението, че банката е неплатежоспособна. Понеже знанието се доказва трудно, за да 
улесни доказването при съдебен спор законът предполага знание у всеки, който е придобил вземането или 
задължението след датата на отнемане на лиценза на банката от БНБ. Затова цесиите, извършени след датата на 
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отнемане на лиценза от БНБ, макар да прехвърлят валидно вземанията срещу КТБ, няма да дават възможност за валидно 
прихващане с насрещни задължения към КТБ. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Пробват да спестят 200 млн. лева, за да остане дефицитът под 3 милиарда 
Новото правителство е готово с актуализация на бюджета, при която се прави опит за спестяване на около 200 млн. лв. от 
разходите на министерствата спрямо варианта, който през октомври подготви служебното правителство. 
Вчера проектът, изготвен от финансовото министерство през почивните дни, бе пуснат за съгласуване, обясни 
финансовият министър Владислав Горанов. Преди това той бе обсъден работно и на среща на министрите. На нея бе 
поканена и шефката на парламентарната комисия по бюджет Менда Стоянова. 
Министрите са помолени сами да видят кои разходи могат да прехвърлят за догодина, без от забавянето да произтичат 
неустойки, санкции, да се начисляват лихви или да се застрашат важни функции на държавата. В противен случай щяло 
да се наложи механично орязване, разказаха членове на кабинета след срещата при премиера Бойко Борисов. 
488,5 млн. лв. бяха отпуснати за допълнителни харчове на ведомствата във варианта за актуализация на служебното 
правителство. В последните си дни пък министри от служебния кабинет предупредиха, че ако не получат исканите пари, 
има опасност да спре изплащането на социални помощи, да затворят болници и театри. 
През уикенда вътрешният министър Веселин Вучков обясни, че предвидените 120 млн. лв. допълнително за МВР не са 
достатъчни и дефицитът на вътрешното ведомство ще е 160-170 млн. до края на годината. 
Около 30 млн. лв. не достигат за изплащане на социалните помощи през ноември и декември, каза служебният социален 
министър Йордан Христосков. 
Именно прекомерното раздуване на разходи във варианта на служебното правителство бе причина синдикатите и 
работодателите да не одобрят актуализацията на Румен Порожанов. 
“Предвидили сме намаляване на някои разходи, защото до края на годината остават 30-35 дни”, обясни вчера 
финансовият министър Владислав Горанов. Така дефицитът в актуализацията е свален на 3,7% вместо предвидените от 
служебното правителство 4%. Като сума дефицитът ще е под 3 млрд. лв. вместо предвидените от бившия финансов 
министър Румен Порожанов 3,152 млрд. лв. 
Новият вариант за актуализация на бюджета запазва тавана на външния дълг, който може да поеме правителството тази 
година. Той е нови заеми до 4,5 млрд. лв. 
“Тази сума ще осигури финансирането на дефицита и ще подпомогне фонда за изплащане на гарантираните влогове”, 
обясни Горанов. Фондът има нужда от 1,6 млрд. лв., за да успее да изплати всички гарантирани влогове от фалиралата 
миналата седмица КТБ. 
Актуализацията на бюджета обаче има големи шансове да се издъни, ако до края на годината не пристигнат от Бюрксел 
700 млн. лв. плащания по оперативна програма “Околна среда”, обяви още Горанов. 
Тази сума трябва да ни бъде разплатена за екопроекти, които вече са финансирани от бюджета, след като правителството 
на Пламен Орешарски поиска временно спиране на програмата заради злоупотреби. В последните си дни служебното 
правителство обяви, че Еврокомисията ще ни изплати 700 млн. лв. Има опасност обаче тези пари да бъдат платени чак 
догодина. “Имаме уверение, че тази сума ще бъде платена до края на 2014 г. В задачите на министъра на околната среда 
е да осигури това да се случи”, каза вчера Горанов. 
Целта на правителството е актуализацията на бюджета да бъде приета от Министерския съвет още вдругиден. Веднага 
след това ще бъде внесена в Народното събрание, за да може да се гласува максимално бързо, обясни министърът на 
финансите. Процедурно това може да стане за две седмици и реално правителството да разполага с актуализиран 
бюджет в последния месец на годината. Според Горанов обаче кабинетът има готовност за поемане на допълнителния 
дълг и по-рано. Целта е средствата да бъдат осигурени преди 4 декември, когато трябва да започне изплащането на 
влоговете в КТБ. 
“Има нужда от актуализация на бюджета и покриване на определени разходи, за да не спре държавата”, обясни и 
шефката на временната комисия по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова. Според нея предложената от 
служебното правителство актуализация отразява вярно положението в държавата и промяната   от кабинета на Бойко 
Борисов било процедурно. Актуализацията на служебния кабинет е била изтеглена от Народното събрание ден преди 
избора на новото редовно правителство. 
 
√ Ще изплащат защитените влогове в КТБ без такси 
Фондът за гарантиране на влоговете преговаря с търговски банки да изплащат защитените суми в КТБ без такса, 
съобщиха за "24 часа" източници от фонда. 
Това означава, че когато притежателят на влог поиска сумата да бъде преведена в друга, избрана от него банка, или 
изплащане на дължимото, трезорът няма да събира такса за превода, която зависи от размера на превода. 
Според шефката на временната комисия за КТБ Менда Стоянова от ГЕРБ с изплащането на защитените депозити ще 
бъдат ангажирани поне 10 банки оператори, за да няма опашки и условия за нова банкова паника. Имената им ще бъдат 
съобщени до 25 ноември на сайта на фонда и в пресата. 
Източници от финансовото министерство пък съобщиха, че се обмисля вариант цесии с участието на държавни компании 
да бъдат анулирани преди да се произнесе синдик. Причините били две. Първата е, че някои от дружествата оставили 
пари в КТБ в нарушение на постановлението, което ги задължава да държат до 25% от портфейла си в една банка. 
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Втората, по-важна причина е, че юристи и финансисти смятали, че признатите от синдиците цесии ще се отразят върху 
масата на несъстоятелността, а от това ще загуби Фондът за гарантиране на влоговете. Освен че ще изплаща 
гарантираните депозити, той ще осребрява активите на банката, за да погасява вземанията на кредиторите. 
Съветниците на финансовия министър Владислав Горанов били категорични, че при сделки с цедиране на депозити 
фондът губи, защото след погасяване на кредита чрез прихващане срещу депозит, той няма да получи нито лев от 
кредитополучателя. А липсващите пари трябва да набави държавата - или чрез пряк заем за фонда, или чрез държавни 
гаранции за нови заеми, които да емитира фондът. 
Миналия петък бившият служебен министър на икономиката Васил Щонов обяви, че държавни и общински компании 
активно участват в цедиранията.  
Финансисти смятат, че скритият подтекст за влизане в такива схема носи заплахата избрани частни лица да получат статут 
на кредитор на държавна компания. Това можело да ги постави в привилегировано положение спрямо останалите 
кредитори.  
Софийският градски съд образува вчера дело по иска на БНБ за обявяване на КТБ в несъстоятелност. Поема го съдия 
Калина Илиева, командирована в СГС от 3 юли м.г. Илиева е избрана чрез компютърна програма за случайно 
разпределение измежду 21 съдии. Делото ще бъде насрочено до 14 дни. 
БНТ пък съобщи, че събирането на документите по делото за екстрадиране на Цветан Василев в България е към края си. 
Предстои съдът да се произнесе. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Износът ни за Украйна намаля с 65% 
Външната търговия на червено с 5,8 млрд. лв. 
Китайски стоки за 1,25 млрд. внесени у нас за девет месеца 
България е на минус с 5,8 млрд. лв. във външната си търговия, показват предварителните данни на националната 
статистика за вноса и износа до края на септември. В сравнение със същия период на миналата годината 
външнотърговското ни салдо се е влошило, като дупката между експорта на наши стоки и услуги и импорта на вносни се 
е увеличила с още 870 млн. лв. В проценти това прави ръст от 17,5 на сто. 
Вносът на стоки през първите девет месеца на годината е скочил с малко – 0,5% на годишна база, като е стигнал 37,7 
млрд. лв. В същото време износът ни намалява с 2,1% до 31,8 млрд. лв. 
Само за септември новините за експорта са положителни 
като те се дължат на увеличението на продажбите на наши стоки и услуги в страни извън ЕС. Износът за трети страни 
отбелязва ръст от 15,6%, благодарение на което общият експорт нараства с 3,6 на сто до 3,9 млрд. лв. През същия месец 
вносът е скочил с 2,4% до 4,61 млрд. лв. 
През първите девет месеца на годината основните търговски партньори на страната ни извън Общността са били Турция, 
Сингапур, Руската федерация, Китай, бившата югославска република Македония и Сърбия. Те формират 53,2% от износа 
за трети страни. 
Заради вноса на енергийни суровини страната ни е на най-голям минус от търговията си с Русия. Към 30 септември 
отрицателното салдо е 5,156 млрд. лв. В сравнение със същия период на 2013 г. обаче то се подобрява чувствително – с 
1,1 млрд. лв. За сметка на това 
България удвоява дефицита в търговията си с Китай 
и към края на септември той стига 503 млн. лв. Вносът на китайски стоки у нас е скочил до 1,25 млрд. лв. при наш експорт 
от 748 млн. лв. 
Три пъти по-голямо на годишна база е отрицателното ни външнотърговско салдо с Украйна, като към края на 
деветмесечието то възлиза на 615 млн. лв. Основната причина е драстично спадналият ни износ за Украйна – със 65% в 
сравнение с деветмесечието на 2013 г. 
На търговията с трети страни се пада близо половината от дефицита във външната ни търговия. Като цяло експортът на 
наши фирми за трети страни е намалял с 8% до 11,9 млрд. лв. към края на септември. Вносът също спада с 2,9 на сто до 
14,8 млрд. лв. 
В рамките на ЕС Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия остават основните търговски партньори на 
България. На тях се падат 72% от износа ни за държавите членки. Към края на август той се е увеличил с 2,6% до 17,5 
млрд. лева. Вносът у нас за същия период е скочил с 3,5% до 20,1 млрд. лв. Най-много стоки от януари до август сме 
внесли от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. 
 
√ 220 наши компании в конкурса за най-добра БГ фирма 
220 български фирми се борят за приза „Най-добра българска фирма на годината”. Вече приключи етапът за регистрация 
на участниците в конкурса и до 14 ноември всеки желаещ може да гласува за своята любима компания в категорията 
„Награда на публиката”. Гласуването се извършва на сайта на конкурса – www.naidobrafirma.bg, съобщиха от Fibank 
(Първа инвестиционна банка), които са организатори. 
Това е третото издание на конкурса и според организаторите броят на регистриралите се фирми през тази година се е 
увеличил двойно в сравнение с миналата година. Официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса 
ще бъде на 19 ноември 2014 г., от 19 часа, в Софийска градска художествена галерия. 
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√ Кредитите за бизнеса с 3% ръст 
С 3% са скочили кредитите, отпуснати на бизнеса през третото тримесечие на годината, в сравнение със същия период на 
миналата година. В сравнение с предходното тримесечие ръстът е с 0,3 на сто. 
За година банките са раздали с 638 млн. лв. повече заеми за предприятията. Изключвайки овърдрафтите, кредитната 
активност при фирмите е с 2,5% по-висока спрямо година по-рано. 
Най-големи са сумите, които банките са раздали на компаниите, опериращи с недвижими имоти и на тези в 
преработващата промишленост, съответно – с близо 23 пъти и с 89% повече. Следват секторите строителство, енергетика, 
административни дейности и селско стопанство. Заемите за дружествата в хотелиерството и търговията намаляват в 
сравнение с третото тримесечие на миналата година. 
При домакинствата търсенето на кредити при домакинствата намалява с 0,3% в сравнение с предходните три месеца и 
расте с минималните 0,1% на годишна база, съобщи investor.bg. За същия период търсенето на потребителски заеми е 
преобладавало над жилищните. В периода от юли до септември сумата на отпуснатите потребителски заеми нараства с 
60,2 млн. лв., или с 0,83% на годишна база, до 7,358 млрд. лв., а на жилищните – с 21 млн. лв. до 8,83 млрд. лв. За 
сравнение, през второто тримесечие сумата на жилищните заеми бе с 61,9 млн. лв. по-малка, а банките отпуснаха с 5,7 
млн. лв. повече потребителски кредити. 
В крайна сметка общият кредит в икономиката се увеличава с 0,1% на тримесечна и с 2% на годишна база до 54,748 
млрд. лв. 
 
Вестник Преса 
 
√ Горанов предлага с 50 млн. лв. по-евтин вариант за актуализация 
Прогнозите за неизпълнение на приходите по държавния бюджет се очертават в размер на 1 610 800 хиляди лева, 
което е 1,3% от прогнозирания брутен вътрешен продукт 
Министърът на финансите Владислав Горанов кани утре представители на социалните партньори, за да обсъдят нов 
вариант за актуализация на бюджета. 
Внесеният от служебния кабинет проект ще бъде оттеглен и ще се работи по нов, съобщи БНР. В мотивите, с които се 
оттегля внесената актуализация се подчертава, че надграждането ще е в две посоки - фискална консолидация и 
допълнителни законови промени в контекста на отнетия лиценз на КТБ. 
С новия законопроект ще се направи усилие да се свие прогнозирания дефицит. Прогнозите за неизпълнение на 
приходите по държавния бюджет се очертават в размер на 1 610 800 хиляди лева, което е 1,3% от прогнозирания брутен 
вътрешен продукт /БВП/. Признава се съществуването на натиск при разходите в някои бюджетни системи, което изисква 
и осигуряването на допълнителен ресурс, за да не се позволи възникването на нови просрочени задължения в края на 
годината. 
Като най-сериозен се посочва проблемът с недостига в МВР. Анализът сочи, че не съществува възможност за 
оптимизиране и ограничаване на разходите на това министерство, с което да се посрещне очертаващия се недостиг. 
Необходимият допълнителен ресурс за издръжка на системата за тази година е 125 700 милиона лева, от които 110 
милиона лева за разходи за персонал. 
Недостигът при финансирането на социални плащания по бюджета на социалното министерство е 50 милиона лева, от 
които 36 милиона лева за помощи за домакинствата, програми за заетост, гарантиране и изплащане на социални 
помощи в системата на социалното подпомагане. 
За здравното министерство трябват 24 милиона лева, за регионалното над 16 милиона лева, също толкова и в 
земеделското ведомство. 
По бюджета на ВСС липсват 10 милиона лева, а в правосъдното министерство още 5 милиона лева. 
На базата на извършения анализ от новото правителство, сумата за необходимия допълнителен ресурс за финансиране 
на недостиг в бюджетните системи, с най-големи проблеми, е намален с над 50 милиона лева спрямо плановете на 
служебния кабинет. 
 
√ Износът за ЕС се увеличава 
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които 
формират 71.7% от износа за държавите – членки 
През периода януари - август 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.6% спрямо същия период на предходната 
година и е в размер на 17.5 млрд. лева, съобщиха от НСИ. 
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 
71.7% от износа за държавите - членки на ЕС. През август 2014 г. износът за ЕС намалява с 3.5% спрямо същия месец на 
предходната година и е в размер на 2.3 млрд. лева. 
Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2014 г. нараства с 3.5% спрямо същия период на предходната 
година и е на стойност 20.1 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, 
Италия, Румъния, Гърция и Испания . 
През август 2014 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 12.4% спрямо същия месец на 
предходната година и е в размер на 2.5 млрд. лв. по цени CIF. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - август 2014 г. е отрицателно и е 
на стойност 2 607.4 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт 
и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 798.9 млн. лева. 
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При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем 
месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и 
восъци от животински и растителен произход" (21.6%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Безалкохолни и 
алкохолни напитки и тютюн" (20.2%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (16.3%). 
При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (8.4%) е отчетено в сектор "Разнообразни готови продукти, н.д."2, а 
най-голямо намаление (16.9%) се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход". 
 
Вестник Сега 
 
√ Плоският данък може да е първото изпитание за кабинета 
Вицепремиерът Ивайло Калфин заяви, че АБВ ще подкрепи БСП за отмяната на 10-процентния налог 
Плоският данък може да е сред първите изпитания на новото правителство. Социалният вицепремиер и министър на 
труда Ивайло Калфин обяви, че АБВ ще подкрепи БСП за отмяната на 10-процентното облагане на всички доходи, защото 
това присъства и в програмата на хората на Георги Първанов. Левицата вече внесе такъв законопроект и ако се стигне до 
гласуването му, това ще е първата разделителна линия в коалицията 2+2. Реформаторите са против промени, но 
Патриотичният фронт иска плосък данък за фирмите и прогресивно облагане за гражданите. В парламента "Атака" и ББЦ 
също са за отмяната на плоския данък, а ДПС иска плоският данък да остане. Дори и с гласовете на АБВ обаче силите са 
така разпределени, че ГЕРБ, Реформаторите и ДПС могат да удържат статуквото. 
Пенсионната реформа е другото предизвикателство пред кабинета на Борисов, което се очертава да раздели ГЕРБ и 
Реформаторите от левия им вицепремиер. По-специално става дума за увеличаването на възрастта за третата най-масова 
категория труд. Калфин все по-ясно намеква, че ще иска още една година замразяване на цялата пенсионна реформа. 
Според действащото законодателство, прието от предишното управление на ГЕРБ и замразено от БСП за тази година, от 1 
януари 2015 г. възрастта и стажът трябва да се увеличат с по 4 месеца за трета категория труд. 
"Възрастта за трета категория е добър пример как не се прави пенсионна реформа. Възрастта беше наложена от ГЕРБ, 
следващото правителство замрази за известно време увеличаването й... Щом всяко следващо правителство започва 
наново да променя правилата, значи тя не е добре направена", обяснява пред "24 часа" Калфин. Той вече заяви, че иска 
да постигне широк обществен консенсус как трябва да продължи цялостната пенсионна реформа. За условията за 
пенсиониране на работещите тежък труд - първа и втора категория труд - има съгласие да бъдат замразени сред 
институциите и депутатите. Това означава, че миньорите, пилотите и др. ще продължат да получават ранните си пенсии 
само от НОИ, а възрастта им няма да расте, както е заложено сега, с шест месеца от 1 януари. 
Разлом се очертава и по въпроса за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции - договорът за свободна 
търговия между ЕС и САЩ, който се подготвя в момента. Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин смята, че в 
сегашния му вид споразумението не би било полезно нито за Европа, нито за България и ще навреди на слабите 
икономики като българската. Външният министър Даниел Митов обаче е безусловен поддръжник на договора. 
ИДЕНТИЧНОСТ 
"Дясно правителство - даже участниците в кабинета вече не го наричат така, така го наричат само журналистите", 
коментира пред бТВ Ивайло Калфин на въпроса за това, че е единственият ляв министър в десния кабинет. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ "Булгаргаз" увеличава цената на газа за 1-во тримесечие на 2015 г. 
София. Прогнозната цена на природния газ за І-во тримесечие на 2015 г. е 615,92 лв./хм3 (без акциз и ДДС). 
Увеличението е с 12,48 лв./хм3 (2,07 %) в сравнение с прилаганата през ІV-то тримесечие на 2014 г. цена. Това съобщиха 
от пресцентъра на "Булгаргаз". 
Прогнозната цена отчита тенденциите в съотношението лев/долар, цените на алтернативните на природния газ горива 
на международните пазари и изискванията на нормативните актове за регулиране на цените, се казва в съобщението. 
Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за цената на природния газ за І-во трим. на 2015 г., ще бъде оповестено 
при внасяне на предложението в ДКЕВР на 11.12.2014 г. 
В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български 
Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени 
за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация, пише още в писмото на "Булгаргаз". 
 
Вестник Класа 
 
√ Вложители в КТБ завеждат колективен иск срещу България в Страсбург 
Групата КТБalive настоява и за информация относно транзакции от 100 000 000 в рамките на 11 минути на 20 юни 
2014 г. 
До 10 дни вложители в Корпоративна търговска банка завеждат колективен иск срещу България в Страсбург и 
Люксембург. Групата КТБalive настоява и за информация от БНБ и КТБ за транзакции от 100 000 000 в рамките на 11 
минути на 20 юни 2014 г., денят, в които банката затвори, съобщи Дарик радио. Вложители в КТБ обещаха възмездие и 
заливане на страната с искове. До 19 ноември ще бъде готов колективният иск, който ще бъде подаден в Страсбург и 
Люксембург. Според Божидар Томалевски, председател на ПП „Другата България" и представител на групата КТБalive, 
имало е две нарушения в периода след затварянето на банката. „Това е трансфер от 100 млн. в рамките на 11 минути на 
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20 юни, в същия ден, когато са били спрени всякакви транзакции на вложители. По същия смисъл и логика Силвия 
Кромър можеше да си изтегли парите. Питам с какво тези транзакции и техните бенефициенти са по-мили на БНБ, 
отколкото всички други вложители. Искаме да знаем кои са привилегированите вложители и бенефициенти", коментира 
той. „Друго нарушение, което са направили, е било на 26 юни. Фондът за гарантиране на влоговете е бил третиран по 
различен начин от другите вложители. Имаме презумпцията от това, че независимо, че е фонд за гарантиране на 
влоговете, неговите пари са също толкова гарантирани, колкото и парите на гарантите вложители. Или наблюдаваме 
двоен стандарт за едни, а за други да не може", обясни Томалевски. Силвия Кромър, вложител със сума над 
гарантираната, смята, че лицензът на банката е отнет на базата на догадки. „Те отнемат лиценз на банка без никакъв 
заверен одит. Без никакви цифри, без нищо. По служебен, измислен път", каза тя. Другата седмица ще бъде подписан и 
договор с компанията CCI, на която вложителите разчитат да повдигне завесата около КТБ. 
 
investor.bg 
 
√ М. Димитров: Въвеждане на прогресивното облагане ще бъде много сериозна грешка 
Реформаторският блок ще предложи доброволно увеличаване на пенсионната възраст, заяви депутатът 
Въвеждането на прогресивното облагане, включително и за личните доходи, ще бъде много сериозна грешка, заяви в 
студиото на Bulgaria on Air Мартин Димитров от Реформаторския блок (РБ). 
Според него в близките месеци ще предстои сериозен сблъсък с левите политики. „БСП и АБВ искат да отменят плоския 
данък, а той е част от добрата бизнес среда. Приходите от плоския данък постоянно растат, като той увеличава в най-
лошия случай приходите на средностатистическо семейство със 100 лв. на година“, заяви Димитров. 
По думите му няма държава в света, която да е въвела плосък данък и след това да се е отказала от него, а за малки 
отворени икономики това е много успешен вариант.  
Димитров е и против въвеждането на прогресивен данък за личните доходи. Според него по времето, когато той 
действаше в България, това е водело до огромна сива икономика. „Ефектът на плоския данък направи криенето на 
данъците неизгодно за гражданите“, заяви той. 
По отношение на планираното за днес гласуване на нов вариант за актуализацията на бюджета Димитров коментира, че 
прави впечатление, че има по-скромен облик по отношение на бюджетния дефицит.  
„Първите действия на финансовия министър са правилни - без намаляване на разходите не може да постигнем 
финансова стабилност“, заяви още депутатът. И припомни, че още при първия дебат за възможната актуализация на 
бюджета в средата на годината РБ е поискал намаление на разходната част като сигурен път за стабилизиране на 
финансите на страната. Тогава обаче предложението не е било прието от кабинета на Орешарски. 
„Стъпката за актуализацията ми изглежда разумна. По-голямо предизвикателство е обаче бюджетът за 2015 г.“, заяви 
още Димитров и добави, че заради надхвърлянето на българските и европейските граници от дефицит Брюксел ще 
започне наказателна процедура. „Затова е много важно през 2015 г. дефицитът да бъде под контрол, за да се създаде 
добра инвестиционна среда“, поясни още икономистът.  
Мартин Димитров призова също така министрите да бъдат икономични и да орежат неефективните разгоди, а 
администрациите да станат по-ефективно работещи. 
„Не може в една разклатена финансово държава да продължава да се харчи и да се искат постоянно пари. Това 
правителство ще е реформаторско, ако се харчат по-разумно средствата“, добави той. 
По отношение на другата разделителна линия с АБВ – по повод пенсионната реформа, Димитров заяви, че в пенсионния 
сектор има скрит дефицит. „Тези разходопокривни схеми са ефективни, когато икономиката работи. Нашата идея е до 
известна степен революционна – доброволно увеличаване на пенсионната възраст. Тоест, ако някой реши сам да работи 
по-дълго, това ще му увеличи пенсията. Това ще е естествен начин чрез стимули да се увеличи пенсионната възраст“, 
добави той. 
Същевременно Димитров поясни, че РБ е против увеличаването на пенсионната вноска с 1 процентен пункт. 
„Никой не увеличава прякото облагане, когато търси икономически растеж. Това ще влоши средата и ще увеличи сивата 
икономика“, поясни икономистът. И завърши с извода, че това правителство ще бъде успешно, ако бъде 
дясноцентристко. 
Припомняме, че Мартин Димитров влезе в парламента с преференциален вот в софийския 24 многомандатен 
избирателен район. Той бе вносител на десетки законодателни поправки в 40-то и 41-то Народно събрание, по-важните 
от които бяха за въвеждането на плосък данък от 10% за личните доходи и въвеждането на 10% корпоративен данък, 
както и за намаляване на осигурителната тежест. 
 
√ КЗК препоръча стъпки за подобряване конкуренцията при свободните професии 
Комисията препоръча за по-добра бизнес среда премахването на минимални цени за услугите на архитекти и 
инженери 
20 становища, чиято цел е да бъде подобрена конкуренцията при свободните професии, е издала Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) през последните години, съобщават от самата институция. 
Мерките са били насочени към различни области на икономиката, като например премахването на минимални цени на 
услугите, предоставяни от хора, упражняващи свободни професии, или изискванията за задължително членство в дадена 
организация за да може да бъде практикувана дадена професия. 
При изготвянето на препоръките от Комисията са се основавали на принципите, заложени в доклади и проучвания на 
Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и в другите държави на 
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ЕС. Регулациите в сферата на свободните професии понякога водят до ограничаване на възможностите на 
упражняващите свободни професии да се конкурират свободно, отбелязват от КЗК. 
Така са направени предложенията за премахването на минималните цени за услугите на архитектите, инженерите в 
инвестиционното проектиране, одитори, ветеринари и при упражняващите творческа дейност като свободна професия. 
От КЗК определят фиксирането на минимални цени като едно от най-тежките нарушения на конкуренцията на пазарите и 
те не са гаранция за качество на предоставяната услуга. 
Често като условие за практикуването на дадена свободна професия се изисква задължително членство в професионална 
организация, посочват още КЗК. Но това изискване би могло да е необходимо само с оглед ефективното осъществяване 
на регулаторни и контролни функции, възложени от държавата на съответната организация, обясняват още от 
регулатора. 
От КЗК са предложили още и намаляване на изискванията за упражняване на свободна професия, като например 
намаляване на стажа по специалността, необходим за придобиване на ограничена правоспособност за самостоятелно 
изработване на проекти при инженери и архитекти, премахване на изискването само магистър фармацевт да има право 
да е собственик на аптека, както и да отпадне изискването на три години професионален опит за управител на 
ветеринарна клиника. 
По този начин се намалява и неоправданото ограничаване на участниците на пазара, смятат от КЗК. 
През тази година от регулатора се произнесоха и по казус, свързан с преводаческите услуги. Според законодателството 
само агенции, но не и физически лица, могат да извършват легализирани преводи, но от регулатора предупредиха, че 
това изистване ограничава конкуренцията на пазара.  
По отношение на нотариусите на свободна практика от КЗК препоръчаха да отпадне ограничението те да могат да 
кандидатстват за работа само в три съдебни окръга, както и за премахване на възрастовите ограничения и изискването те 
да бъдат български граждани. 
КЗК намира също така, че е необходима отмяна на забраната за стажант, асистент или заместник ветеринарен лекар да 
открие професионална практика в радиус от 30 километра от кабинета или клиниката, където е работил. 
През последните години са били издадени препоръки още за отпадане на забраната за реклама при нотариусите, 
отпадане на изискването за офис, техника и персонал за преводачите на легализирани преводи, както и премахване на 
забраната за съвместяване на дейността на архитект с тази на строител, строителен предприемач или консултант. 
 
√ Бюджетният дефицит достига 1,77 млрд. лева към края октомври 
Номиналното влошаване спрямо година по-рано е с 1,332 млрд. лева 
Дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на октомври е 1,775 млрд. лева, или 
2,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това показаха последните данни, представени от Министерство на 
финансите (МФ) в понеделник. 
Постигнатото равнище към края на десетия месец надхвърля прогнозните 1,4723 млрд. лв (1,8% от БВП). За сравнение 
дефицитът към 31. 10. 2013 г. бе в размер на 443 млн. лева, което означава, че на годишна база показателя се влошава 
номинално с 1,332 млрд. лева. 
Според данните на МФ на база оперативни данни и оценки приходите и помощите по КФП за десетте месеца на 2014 г. 
са в размер на около 24,004 млрд. лева, или 77,3% от годишните разчети. Приходите по КФП към края на месец октомври 
нарастват с около 253 млн. лева (1,1%) спрямо отчетените за същия период на миналата година. 
Същевременно общата сума на данъчните постъпления (в това число приходите от осигурителни вноски) към края на 
месец октомври възлиза на около 19,151 млрд. лева. Сумата представлява 78,7% от годишните разчети за годината при 
80,8% изпълнение на актуализираните разчетите към края на октомври 2013 г. 
Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с около 3,7%, което 
значително изостава спрямо планирания ръст с разчетите към Закона за държавния бюджет за 2014 г. 
Неданъчните приходи са в размер на около 2,978 млрд. лева, или 85,8% изпълнение на годишните разчети. 
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (включително тези от фондовете на Европейския съюз) пък са в размер 
на 1,876 млрд. лева, или 58% от разчета за годината. 
От МФ отбелязаха още, че разходите по КФП (в това число и вноската на страната в бюджета на ЕС) към 31.10.2014 г. на 
база на оперативни данни и оценки са в размер на 25,779 млрд. лева – 79,3 % от годишния разчет. 
Спрямо октомври 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 6,5%, което се дължи основно на ускореното усвояване 
на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Ръстът 
при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-
високи здравноосигурителни плащания през 2014 г. 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 743 млн. 
лева.   
 


