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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Нова Телевизия 
 
√ Напрежение между синдикатите и финансовия министър 
Работническите организации критикуват актуализацията на бюджета 
Напрежение имаше между синдикати, работодатели и финансовия министър тази сутрин пред входа на Финансовото 
ведомство. 
Работодателите и синдикатите бяха поканени на среща със заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев. Темите 
за обсъждане са актуализацията на бюджета, КТБ и работата на тристранната среща при новата власт.  
Началото на срещата обаче беше горещо. На входа на министерството работодатели и синдикати се срещнаха с 
финансовия министър Владислав Горанов. Той отиваше към Министерския съвет, за да гласува актуализацията на 
бюджета, докато работодатели и синдикати тепърва се събираха, за да го обсъждат. Срещата доведе до напрежение 
между трите страни в социалния диалог. Финансовият министър се опита да намали напрежението, като призова 
синдикати и работодатели да не се притесняват и че ще имат възможност да изкажат мнението си между първо и второ 
четене.  
Пред медии работодатели и синдикати бяха категорични, че не одобряват актуализацията на бюджета. Според тях е 
недопустимо заложеният дефицит да е 3,7%. Той трябва да е не-повече от 3%, за да нямаме проблеми с Европа. 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ Синдикати и работодатели на първа среща във финансовото министерство 
Основна тема бяха актуализацията на бюджета, КТБ и работата при новата власт 
Актуализацията на бюджета, КТБ и работата при новата власт обсъдиха на неформална среща представители на 
работодателите и синдикатите и заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев. 
Минути преди срещата  финансовия министър Владислав Горанов увери работодателите и синдикатите, че  ще могат да 
изкажат мнението си по темата между първото и второто четене на бюджета в парламента. 
След срещата работодатели и синдикати бяха категорични, че не одобряват актуализацията на бюджета дори в новия й 
вид. Според тях е недопустимо заложеният дефицит да е 3,7 на сто и не бива да надхвърля 3%. 
Относно кризата с КТБ – мнението им е, че финансирането на фонда за гарантиране на влоговете  не трябва да бъде с 
държавни пари. 
 
ureport.bg 
 
√ Синдикати и бизнес против новата актуализация на бюджет 2014  
Синдикати и бизнес се обявиха срещу подготвената от новото правителство актуализация на бюджет 2014. Причината е, 
че са запознати с нея в последния момент, високият бюджетен дефицит от 3.7% и планът за държавене заем от над 2 
милиарда лева за Фонда за гарантиране на влоговете, който изплаща гарантираните влогове в КТБ до 100 000 евро. 
Профсъюзите: Поставят ни пред свършен факт 
От КНСБ обявиха, че промените са направени без консултация с тях, били са поставени пред свършен факт и не са успели 
да изложат предложенията си. 
„Ние ще участваме на тази среща, защото актуализация е нужна, но имаме някои съображения, които изложихме на 
Националния съвет миналия път – нищо от тях не е взето под внимание, а има недофинансирани дружества“, заяви по 
БНР зам.-председателят на КНСБ Николай Ненков. 
По думите му разликите между актуализацията на кабинета „Близнашки“ и предложената сега, са козметични. От КНСБ 
отчитат съкращаване на разходи по програмата за развитие на общините, но въпреки това бюджетният дефицит остава 
над 3%, което е разрешеният от ЕС праг. 
Бизнес: Без нов дълг през 2014 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал (АСБ) Васил Велев приемането на нов държавен дълг 
трябва да стане догодина, а не в рамките на 2014-а. Той предлага парите за попълване на Фонда за грантиране на 
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влоговете трябва да бъдат взети от фискалния резерв, който в момента е 8.8 милиарда лева, а догодина да бъде взет 
заем за попълване на недостига, при по-добри условия. 
От АСБ се противопоставят и на увеличаването на средствата за системата на МВР, която е „свръхфинансирана“. Те 
настояват за търсене на реформа, която да доведе до по-висока ефективност в разходите и ограничаване на персонала. 
Над 80% от средствата за МВР се „изяждат“ в буквалния смисъл – отиват за заплати. Въпреки съкращенията, предприети 
от вътрешния министър в кабинета „Орешарски“ – Цветлин Йовчев, все още има раздути щатове. 
Велев отчете липсата на внесен проект за бюджет за 2015 г. като нарушение на закона. 
Актуализацията на кабинета „Борисов“ е по-добра от тази на служебното правителство, но все още не отговаря на нашите 
изисквания, смята председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев. Той също смята, че бюджетният 
дефицит е твърде висок – 3.7%, а работодателите настояват да бъде под 3%. 
 „Продължава увеличаването на разходите, а императивно е записано в Закона за публичните финанси, че когато 
приходите намаляват, се намалят и разходите. За голямо съжаление разходите не само не намаляват, а се увеличават“, 
каза Данев и бе категоричен, че не може да приеме подобна политика за нормална. 
Министърът: Няма как, не сме виновни ние 
Министърът на финансите Владислав Горанов се съгласи, че бюджетният дефицит е твърде висок и България реално е 
заплашена от наказателна процедура по свръхдефицит от Европейската комисия. 
 „Нямаме никаква вина за така грешно съставения бюджет, но не искаме да прехвърляме неблагополучията от него 
догодина. Затова осъзнаваме, че е възможно да бъде стартирана процедура срещу България за свръхдефицит“. 
Той заяви, че ще обяснят в Брюксел от какво се е породил дефицът и ще бъдат предприети необходимите стъпки да бъде 
вкаран в рамката на 3%. Чух мнение от социалните партньори, че не са съгласни държавата да помогне на Фонда за 
гарантиране на влоговете, но моето мнение е, че за обществото това е най-евтиният вариант. Държавата да поеме дълга 
и да го предостави назаем на Фонда за гарантиране на влоговете, заяви Горанов. 
По думите му фондът е само един инструмент държавата да си изпълни ангажимента да гарантира изплащането на 
влоговете на българските граждани. Горанов заяви, че е възможно до края на годината да има нова емисия дълг на 
външните пазари. 
БСП ще внесе законопроект, с който ще предложи конкретни мерки за запазване на бюджетен дефицит под 3%, обяви 
лидерът на партията Михаил Миков. Според него има различни варианти за попълване на Фонда за гарантиране на 
влоговете, не непременно чрез заем от държавата. Един от тях бил да се вземат ресурси от частните пенсионни фондове. 
 
blitz.bg 
 
√ Бизнесмен: Парите за КТБ да се вземат от фискалния резерв 
Държавата да тегли заем догодина, поиска Васил Велев, шеф на Асоциация на индустриалния капитал 
Предстоящото актуализиране на държавния бюджет и все още незапочналата процедура за харчовете ни догодина стана 
обект на анализ и коментар от представители на българския бизнес. Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, а 
не до края на 2014-та, поиска председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в интервю по БНР. 
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”, каза той. 
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”, каза бизнесменът. 
Велев посочи като нарушение на закона факта, че до 31 октомври няма внесен проект за бюджет за 2015 година, както и 
това, че днес правителството ще разглежда проекта за актуализация на бюджета, без той да е преминал обсъждане със 
синдикатите и работодателите. /БЛИЦ 
 
e-novinar.com 
 
√ 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 
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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. 
 
bulevard.bg  
 
√ Васил Велев: В резерв има средства, за да се изпълнят ангажиментите по казуса КТБ  
Парите за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете да се вземат от фискалния резерв, допълни председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал 
Поемането на нов дълг трябва да стане догодина, а не до края на 2014-а, заяви в интервю за предаването "Преди всички" 
по БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Фонда за гарантиране на влоговете  
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. 
Бюджетът за 2015-а 
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. 
 
investor.bg 
 
√ Синдикати и работодатели не искат бюджетен дефицит над 3% 
Според тях ще бъде достатъчно ефективното съкращаване на разходите 
Дефицитът да не надхвърля допустимия праг от 3%, иначе ни грози наказателна процедура по свръхдефицит от 
Европейската комисия, заявиха представители на синдикатите и бизнес организации, цитирани от БНТ. Според тях ще 
бъде достатъчно ефективното съкращаване на разходите. 
Синдикатите и работодателите са се обединили и около мнението държавата да не увеличава размера на дълга, за да 
покрие разходите по гарантираните влогове в КТБ. 
Това е станало по време на импровизирана тристранна среща със зам.-финансовия министър Кирил Ананиев. 
Договорено е било част от предложенията им да бъдат обсъдени между първо и второ четене на актуализацията на 
бюджета в парламента. 
"Някак си се получава една аномалия как за половина година, дори по-малко от година, недостигът в приходната част 
стана над милиард. Ако това може да се преоцени и да се преструктурират някои разходи", заяви Николай Ненков, 
вицепрезидент на КНСБ. 
Бизнес и синдикати излязоха с обща идея и по казуса КТБ, която според тях ще спести тегленето на нов дълг, за да се 
покрият гарантираните влогове. 
"Тоест да бъдат пакетно предоставени депозитите в съответните банки, да бъдат гарантирани от фонда за гарантиране на 
вземанията, а на него да му се даде също гаранция без да се взима нов дълг", посочи Божидар Данев от БСК. 
"Т.е. те малко да поемат отговорност и солидарност, защото това не засяга само КТБ, а цялата банкова система", допълни 
Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ.  
Социалните партньори бяха единни, че тази актуализация е по-добра от изготвената от служебния кабинет, но поискаха 
да се съкратят допълнителните разходи, предвидени за ведомствата. От КТ "Подкрепа" поискаха и сериозни реформи. 
"Толкова е окършила държавата, каквито и кусури да търсим нещата са трагични. Пациентът е изключително тежко 
катастрофирал, потрошен е целия, безспорно че трябват операции, но първо трябва да спрем кръвоизлива и да му дадем 
кислород и болкоуспокояващи, след това да набиваме нови ставни пирони и да ковеме", коментира Константин Тренчев, 
президент на КТ “Подкрепа”. 
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Предстои редовно заседание на социалните партньори и по предстоящия бюджет за догодина. 
 
mediapool.bg 
 
√ Бизнесът и синдикатите недоволни от актуализацията на бюджета 
Представители на синдикални и бизнес организации не харесаха одобрения във вторник от новото правителство вариант 
за актуализация на бюджета и изразиха надежда мнението им да бъде чути между първо и второ четене на 
законопроекта в парламента. 
От Българската-търговско промишлена палата (БТПП) обявиха, че допълнителни пари за министерствата са дадени без 
наличието на информация какво ще се подобри в работата им. Както се вижда за някои от институциите планираните 
средства се отнасят за текущи разходи, което е показателно за неспазване на бюджетната дисциплина, допълват от 
организацията. 
Тя изразява и притесненията на бизнеса, че няма да се удържи 3-процентната граница на бюджетния дефицит, което 
означава отдалечаване от критериите за приемане в "чакалнята" на еврозоната - ERM II, и от положителните ефекти за 
българската икономика. 
БТПП счита, че увеличение на държавния дълг с 4.5 млрд. лв. който ще вземе правителството през тази година, до 8.9 
млрд.лв. и така ще се вдигне делът на държавния дълг в БВП до 28.4% , ще се отрази негативно на цялостната 
икономическа среда у нас. Според организацията това ще влоши международната оценка за България, което ще е лош 
сигнал за инвеститорите. Тя предлага вместо да взема нов борч, правителството да използва Фискалният резерв. 
Палатата приема само увеличението на парите за здравеопазване, "но с ясната позиция, че отпускането на допълнителни 
средства в нереформирани системи, без да е обвързано с конкретни реформи, в която и да е сфера, е с отрицателен 
резултат". 
От Българската стопанска камара (БСК) също са против поемането на нов дълг за още 2 млрд. лв. И БСК смята, че 
дфицитът трябва да бъде удържан до 3 на сто. Нейният изпълнителен председател Божидар Данев призова нужните 
пари за изплащане на гарантираните влогове в КТБ през Фонда за гарантиране на влоговете да се осигурят не чрез 
държавен дълг, както смята правителството на Бойко Борисов, а чрез краткосрочен заем от Фискалния резерв.  
Според него недостигът във фонда може да се попълни и с въвеждането на данък "транзакции“ между банковите 
плащания, тъй като банките трябва да попълнят този фонд. 
Въпреки че процедурата по съгласуване на актуализацията на бюджета в Националния съвет за тристранна 
сътрудничество преди одобряването й от кабинета не бе спазена, синдикатите и работодателите се надяват мнението им 
да бъде чуто между двете четения на текстовете в парламента. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Бизнесът и синдикатите са против промените в бюджета 
Държавата да не увеличава размера на дълга, за да покрие разходите по гарантираните влогове в КТБ. Около това 
мнение се обединиха синдикати и работодатели на импровизирана тристранна среща със зам.-финансовия министър 
Кирил Ананиев, съобщи БНТ. 
Днес новото правителство на първото си извънредно заседание одобри промените с леки корекции спрямо одобреното 
от служебното правителство "Близнашки". Предварително беше уточнено, че тристранката вече е обсъдила промените, 
предлагани от служебния кабинет, а работодателските и синдикалните организации са се изказали против и затова ново 
съгласуване на законопроекта не е необходимо.    
Представителите на компаниите и на работещите са възразили отново срещу увеличението на бюджетния дефицит с  над 
3 на сто, заради което може да последва наказателна процедура от Брюксел. 
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев и вицепрезидентът на КНСБ Николай 
Ненков предложиха търговските банки да проявят солидарност като поемат "пакетно" прехвърлените към тях депозити, 
които фондът да гарантира и така да не се поема нов дълг.  
На срещата е постигнато съгласие тези идеи да бъдат внесени между първото и второто четене в парламента. 
 
frognews.bg 
 
√ Бизнесът е против държавата да взима нов заем за 2 млрд. лева  
Без да се съобразят с мненията на работодателите и синдикатите, управляващите ще внесат актуализацията на бюджета 
за тази година в парламента. Въпреки че процедурата изисква текстовете да бъдат разгледани от съвета за тристранно 
сътрудничество, социалните партньори ще могат да дадат своите бележки едва между първо и второ четене. 
Бизнесът настоява да не се поема нов дълг от 2 млрд. лева, а синдикатите - да се намерят пари за най-
недофинансираните сектори. 
Дефицитът трябва да бъде удържан до 3 на сто, за да не се влезе в процедура по свръхдефицит, настояват социалните 
партньори. Въпреки това, синдикатите настояват за осигуряване на ресурс за недофинансираните сектори, предаде БНР. 
Работодателите искат да не се поема нов дълг, а нужният ресурс за Фонда за гарантиране на влоговете да бъде осигурен 
по друг начин. „С краткосрочен заем от Фискалния резерв е единият от начините. Вторият начин е държавата да 
гарантира издаването на облигационен заем от самия Фонд“, обясни почетния председател на БСК Божидар Данев. 
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Третият начин е да се предложи въвеждане на данък „транзакции“ между банковите плащания, тъй като банките трябва 
да попълнят този фонд, обясни още председателят на БСК. 
„Пациентът е изключително тежко катастрофирал, натрошен е целият. Безспорно ще трябват операции, но първо трябва 
да спрем кръвоизлива, да му дадем кислород и болкоуспокояващи. Това имам предвид като реформа, но преди това 
трябва да осигурим неговото оцеляване“, заяви и президентът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев. 
Въпреки че съгласувателната процедура за актуализацията на бюджета не бе спазена, синдикатите и работодателите се 
надяват мнението им да бъде чуто между двете четения на текстовете в парламента. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Вече няма област у нас, в която децата са повече от пенсионерите 
Продължават негативните демографски и социални тенденции на регионално ниво у нас. Това показва третото поред 
изследване на Института за пазарна икономика, обявено днес. 
През 2013 г. вече не е останала нито една област, в която децата под 15 г. да са повече от пенсионерите над 65-годишна 
възраст. В почти всички населени места населението намалява. Това изкривява и данните за трудовата статистика. 
Някъде се отчита намаляване на безработицата, но не е резултат от увеличаване на работните места, а заради по-
малкото жители. 
През последните години и в образованието и здравеопазването протичат по-скоро негативни тенденции, обясни 
Десислава Николова, координатор на изследването. През 2013 г. здравноосигурените лица намаляват от 87,3 на 86,1 на 
сто, а коефициентът на записване на децата в 5-8-и клас спада от 81 на 79,7 процента. Заетостта на населението над 15 г. 
пък остава под 40% в 7 области - Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Разград, Силистра и Търговище. 
На фона на завършването на магистрала “Тракия” са притеснителни и данните за спадащ дял на пътната настилка в 
добро състояние, каза Николова. Възприятията на хората за корупция пък се увеличават. Наблюдават се и сериозни 
дисбаланси в усвояването на европари от общините. В над 50 средствата от ЕС са под 100 лв. на човек, като сред тях се 
нареждат и областни центрове като Пловдив и Кюстендил. Шампион по усвояване на европари на човек е Габрово. 
Въпреки това и те не могат да задържат младите си хора, които предпочитат да се преместят, и областта се обезлюдява. 
С натрупване пък инвестициите продължават да са най-много в столицата, но през последните 3 г. има спад в нивото им. 
Изводът е, че регионите ни са закъсали, каза старши икономистът в ИПИ Петър Ганев. 
 
√ Финално: Орязаха 50,8 млн. лв. от разходите на министерствата 
С 50,8 млн. лв. са намалени разходите на министерствата с актуализацията на бюджета, която днес одобри 
правителството, спрямо вариантът, предлаган от служебния кабинет.  
Най-много пари от актуализацията ще получи МВР - 125,7 млн. лв.  
Като цяло разходите са увеличени с 278,9 млн. лв. Дефицитът по консолидираната програма ще е в размер на 3,7% от 
БВП. 
 
√ Поправка в закон ограничава гарантираните депозити в КТБ 
Правителството предлага поправка в закона за гарантиране на влоговете, която би трябвало да намали бройката и сумата 
на депозитите на фалиралата КТБ, които ще бъдат възстановени от фонда.  
Досегашният текст предвижда, че не подлежат на възстановяване депозити, които са с преференциална лихва към деня 
на отнемане на лиценза на банката. Това обаче в случая с КТБ, където през лятото квесторите намалиха всички лихви, 
дава възможност на хора, които са ползвали преференциална лихва да претендират, че техните депозити са гарантирани, 
обясни финансовият министър Владислав Горанов. 
Новият текст предвижда да не се изплащат влогове, които са били с преференциална лихва в деня на започване на 
квестурата. Горанов не можа да каже това как ще се отрази на очакваните 3,6 млрд лв. като стойност на гарантираните 
влогове. 
 
√ Всички със специални лихви в КТБ горят 
По предложение на финансовия министър Владислав Горанов кабинетът предлага поправка в закона за гарантиране на 
влоговете. 
Тя би трябвало да намали както бройката, така и общата сумата на депозитите в КТБ, които трябва да бъдат възстановени 
от фонда. Това съобщи министър Горанов след заседанието на кабинета. 
В момента законът не защитава депозитите с преференциална лихва към датата на отнемане на лиценза на банката. Има  
казус с КТБ обаче, защото дни след поставянето   под специален надзор квесторите намалиха и така изравниха всички 
лихви. Това създава възможност на хора и фирми, които са били с преференциална лихва, да претендират, че техните 
депозити са гарантирани, обясни мотивите за поправката Горанов. 
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Затова новият текст ще предвиди да не се изплащат влогове, които са били с преференциална лихва в деня на започване 
на квестурата. 
Горанов не уточни с колко ще намалее прогнозираната сума от 3,6 млрд. лв. като стойност на гарантираните влогове в 
КТБ и 55 млн. лв. в ТБ “Виктория”. 
Друга поправка в закона ще даде определение за това кои лица могат да ползват гарантирани влогове, и кои не, каза 
Горанов. Според него това ще премахне несигурността и различните тълкувания. В момента лицата, ползващи 
преференциални лихвени равнища, които са договорени индивидуално, нямат право да получат гаранция от фонда, 
защото вложенията им не са защитени. 
Както “24 часа” писа, една от юридическите бомби под КТБ е свързана именно с т.нар. преференциални депозити. 
Така, ако поправката бъде приета, “преценката за това дали депозитът е преференциален, или не, се насочва към датата 
на квестурата, а не към датата на отнемане на лиценза”, поясни Горанов. 
Той добави, че в проекта има и други текстове, засягащи отнемането на лиценза на КТБ. Една част от тези промени е 
свързана с гарантиране на механизма за осребряване на държавните ценни книжа, които са били в КТБ като гаранция за 
вложените в нея бюджетни средства, каза Горанов. 
Друга промяна ще даде право на повече от една банка да изплаща гарантираните влогове, за да няма опашки и нова 
паника, каза министърът. 
Освен това ремонтираният закон ще даде възможност с решение на МС да се подпомага гаранционният фонд, а не както 
досега - с решение на парламента. 
По повод предложението му ТБ “Виктория” да бъде продадена, Горанов обясни, че законът за банковата 
несъстоятелност, ще предвиди банка, обявена в несъстоятелност да бъде продавана не само като цяло предприятие, а и 
на части. 
 “Това предложение дойде от колегите от гаранционнияфонд, защото ще ги улесни в управлението на КТБ”, съобщи 
Горанов. 
Той обяви още, че хазната се е отказала от издаването на държавни гаранции за фонда, а ще използва само 
възможността за бюджетен заем на фонда. 
Владислав Горанов изрази и личната си позиция за това, че не трябва да се увеличава размерът на отчисленията, които 
банките правят във фонда, след като зад него стои държавата. 
До момента от докладите на БНБ е ясно само, че защитените влогове до 100 000 евро са за 3,6 млрд. лв., а 
негарантираните са за 2 млрд. лв. 
Междувременно от БНБ съобщиха, че въпреки публичните анонси при тях няма постъпила оферта с ясни финансови 
ангажименти за покупката на ТБ “Виктория”. 
Повод за това са тиражирани съобщения, че ЗК “Лев Инс” има интерес да купи банката, като не иска държавна помощ и 
поема изплащането на гарантираните депозити в нея. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Финансовото министерство предлага спешни промени в банковото законодателство 
Прецизират се текстове за изплащането на гарантираните влогове и банковата несъстоятлност 
Министерството на финансите е предвидило спешни промени в банковите закони заради фалита на КТБ. Те се отнасят 
основно до прецизиране на определянето кои влогове са привилегировани, както и до технологията на финансиране на 
недостига във Фонда за гарантиране на влоговете в България.  
Промените са внесени като преходни и заключителни разпоредби към актуализацията на бюджета и се предвижда да 
влязат в сила веднага след обнародването им. Те нямат общо с изготвения от служебния кабинет изцяло нов Закон за 
гарантиране на влоговете в банките, който по замисъл трябваше да влезе в сила от 2015 г. и да не се ползва при казуса 
КТБ. 
Привилегия със задна дата 
Основното предложение на финансовия министър Владислав Горанов е ясно да се разпише, че държавната гаранция на 
депозитите до 196 хил. лв. на едно лице в една банка няма да се прилага за придобилите права по влог в резултат на 
извършени и/или съобщени на квесторите, ликвидаторите или синдиците разпоредителни действия с влога в срока на 
действие на специалния надзор или след отнемане на лиценза. 
Това ефективно ще означава, че всички депозити, прехвърлени с цесия в последните месеци, няма да получат плащане 
от фонда. Тези сделки в голямата си част бяха предприети от вложители с над гарантираната сума в КТБ с цел да спасят 
поне част от вземанията си над 196 хил. лв. Чрез това решение се избягва възможността влоговете изкуствено да бъдат 
раздробени, за да попаднат в обхвата на гаранцията. Така сумата, която фондът трябва да изплати, може да намалее, ако 
има много клиенти, прехвърлили цялото си вземане от КТБ, а не само сумата над 196 хил. лв. 
Също така се предвижда и обстоятелствата, обуславящи изключенията, когато влоговете не са гарантирани, да са 
валидни към датата на отнемане на лиценза, а за привилегированите депозити - към датата на сключване на договора за 
влог. Това се налага, тъй като имаше тълкувания, че след като квесторите намалиха лихвите по всички депозити от 
началото на юли, привилегированите депозити вече реално не са такива и също трябва да бъдат изплатени. 
"Несигурността се поражда от това, че в закона е записано, че преценката кой се е възползвал от преференциални лихви 
се прави към датата на отнемане на лиценза. Съществува реален риск хора, които са ползвали преференциални лихвени 
условия, но през лятото лихвите им са били намалени, да тълкуват закона по такъв начин, че да имат претенции към 
фонда", обясни Горанов. 
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С мотив за оперативност се предлага и решението за дофинансиране на фонда със заем от бюджета да става с решение 
на Министерския съвет, а не на парламента. Затова в бюджета е предвиден и лимит до 2 млрд. лв. Другата промяна е да 
се предвиди възможност ФГВБ да плаща гарантираните влогове не само чрез една банка, а чрез повече институции. 
Намерението е в случая с КТБ, предвид големият й размер, да бъдат избрани няколко (по думите на председателя на 
бюджетна комисия Менда Стоянова - 10) банки. 
Може и на парче 
Друга промяна, която явно е движена от конкретен интерес, е предвидена в Закон за банковата несъстоятелност. Идеята 
е към възможността банката да се продаде от синдика като действащо предприятие и да бъде дадена възможност това 
да стане "като цяло или на части". Така се отключва възможност от КТБ да се обособят някакви части, за които има 
интерес и те да бъдат продадени на инвеститори - други банки или специално създадени за целта дружества с даден от 
БНБ банков условен лиценз. 
"С тази промяна се цели да се адресират случаите на несъстоятелност на големи банки, когато продажбата на 
предприятието като цяло на един купувач би ограничило възможностите и би довело до изкривяване на пазара", се 
казва в мотивите към проекта. 
 
√ МВФ ще прави анализ на финансовия сектор в България 
Макроикономическата стабилност не е достатъчна, посочват икономистите на фонда 
Експерти на Международния валутен фонд (МВФ) ще изготвят анализ на състоянието, в което се намира финансовият 
сектор в България. Поканата към тях е била отправена от местни институции, а резултатът от изследването се очаква да 
бъде готов най-рано в средата на следващата година. Това съобщи Гилермо Толоса, представител на фонда за България и 
Румъния при представянето на икономическо изследване за прехода, през който преминаха европейските държави през 
последните 25 години. Необходимостта от подобен преглед и анализ стана наложителна заради проблемите в банковата 
система през лятото, довели до отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка и масирано теглене на 
депозити от Първа инвестиционна банка. 
В представеното от фонда изследване става ясно, че достъпът до евтино финансиране и годините на по-бурен 
икономически растеж се разглеждат като основни причини за забавяне на реформите. Заключението за България е, че 
постигнатата макроикономическа стабилност не е достатъчна, за да продължи процесът на догонване на 
западноевропейския стандарт на живот. 
Без реформи няма растеж 
Изследването "25 години преход" разглежда пътя, през който преминават 22 европейски държави, пристъпили към 
модела на пазарна икономика в края на 80-те години. Основните тенденции, които авторите му открояват през този 
период, са активните реформаторски движения през 90-те години като реакция на икономическите рецесии, настъпили 
при скъсването със стария режим, както и последвалото им забавяне след разширяването на Европейския съюз. 
Резултатите от положените в началото на периода усилия се появявят през 2000 - 2007 г., когато много от страните се 
придвижват напред към целта, а именно да доближат стандарта на живот в Западна Европа. "Не видяхме държави, които 
пристъпиха към реформи и не последваха резултати. Няма и държави, които не реформираха, а постигнаха подобрение", 
каза при представянето на анализа Джеймс Роуф, един от авторите на изследването. 
Според него сред причините за настъпилото забавяне на реформите в Европа е била благоприятната икономическа среда 
с по-бурния растеж. През периода протече банкова експанзия, която направи кредита по-достъпен и евтин. Това също е 
охладило ентусиазма за реформи според експертите на МВФ. Те считат, че кризата е донесла по-слаби сътресения в по-
реформираните страни. В същото време в други държави е проличала необходимостта промените да продължат. 
"Икономическата стабилност е много важна, но не е достатъчна, за да подсигури доближаване към западноевропейските 
стандарти. За да се ускори този процес, трябва да се извършат структурни реформи", коментира Гилермо Толоса. 
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Джеймс Роуф, експерт на МВФ за Централна и Източна Европа: 
Не виждам промяна в България през последните 10 години 
Какво според вас може да върне България на пътя на реформите? 
- Не съм запознат в детайли с актуалната политическа обстановка, но се надявам, че новото коалиционно правителство, 
сформирано след изборите, ще е способно да постигне консенсус по въпроса за необходимостта от реформи. Мисля, че 
това се вижда ясно от всички. Сред основните проблеми, които трябва да бъдат разрешени, са корупцията и 
подсигуряването на среда за развитие на бизнеса. Връщайки се назад към това, което беше България преди 10 години, и 
онова, което тя е сега, аз не виждам абсолютно никаква разлика, което е депресиращо. Докато Варшава например не 
прилича на себе си и се промени драстично само за 10 години време. България изостава от останалите страни в региона 
и хората трябва да осъзнаят, че е нужна промяна. 
Какви външни фактори биха могли да окажат натиск за пристъпване към реформи в момента? Може ли стремежът към 
влизане в еврозоната да изиграе такава роля? 
- Да, смятам че еврозоната може да бъде катализатор за такива процеси по начина, по който присъединяването към 
Европейския съюз беше мощен двигател за реформи. Но трябва да се има предвид, че тук не е нужно държавите просто 
да изпълняват номиналните изисквания за влизане. Трябва реално да са готови за това, икономиките им трябва да 
подготвени и в достатъчна степен гъвкави, което се постига единствено със структурни реформи.  
Могат ли кредиторите да оказват натиск за реформи? Предполагам знаете, че България започна активно да търси 
финансиране през последната година. 
- По принцип да, но имайте предвид, че когато финансирането е достъпно и на ниски нива, то това отнема от стимулите 
за реформи. В момента пазарите са много ликвидни, лихвите са ниски, а инвеститорите търсят по-висока доходност, 
което прави финансирането достъпно, без кредиторите да изискват някакви по-съществени реформи.  
Кое според вас спря реформите в България? 
- Това, което повлия, не беше някаква специфична черта на България. Факторите са едни и същи в целия регион. На първо 
място беше подобрението на пазарната среда след присъединяването в Европейския съюз. Кредитът стана по-достъпен, 
позитивните последствия от направените преди това реформи започнаха да се виждат, периодът беше на силен 
икономически растеж, което охлади ентусиазма за реформи. В този период много страни се придвижиха напред към 
целта за изравняване на стандарта на живот с този в Западна Европа, а от един момент нататък промените вече не могат 
да са толкова резки и забележими. По-плавни са, но пак изискват полагането на големи усилия, за да се случат.   
Ако се положат основите на значителни реформи сега, има ли шанс България за връщане към онзи растеж отпреди 5-6 
години? 
- Представата за връщане към икономически растеж от средно 6% на година не е реалистична в момента, защото 
Западна Европа не се развива с такъв темп, а регионът е силно свързан с нея. Трябва еврозоната да се реформира и да 
започне да расте бързо, за да се пренесе тази тенденция и тук. 
Кое е различното в България след тези 25 години на преход в региона? 
- България е един от ярките примери за успешно постигната макроикономическа стабилност. Страната преодоля 
банковата криза през 90-те години, инфлацията, въведе валутен борд, дългът беше намален и овладян. Сега 
макроикономическата картина е много добра, но това не е достатъчно. Нуждаете се от структурни реформи. Да, ако я 
нямаше тази макроикономическа стабилност, щеше да бъде много по-лошо, но стабилността на показателите не е 
достатъчна, за да продължите напред. 
 
√ И новата актуализация на бюджета предвижда свръхдефицит 
Финансовият министър Владислав Горанов очаква "дупката" през 2014 г. да бъде 3.7% от прогнозния БВП 
България може да влезе в процедура по свръхдефицит, но въпреки това отрицателното бюджетно салдо през тази и 
следващата година ще остане над 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). На извънредно заседание на 
Министерския съвет беше одобрена нова актуализация на бюджета за 2014 г., която се различава минимално от тази, 
подготвена от служебния кабинет. Основната разлика е, че допълнителните разходи за министерствата са намалени с 51 
млн. лв., включени са спестените средства от публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на 
регионите", а заради фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) е отпаднала необходимостта да се увеличава 
таванът на държавно гарантирания дълг. 
Свръхдефицит 
Във варианта на актуализацията, предложен от финансовия министър Владислав Горанов, е заложен 3.7% дефицит на 
касова основа, или 2.992 млрд. лв. В тази сума са включени предвиденият и непредвиденият дефицит (2.4 млрд. лв.), 
допълнителните разходи за първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджетни средства (278.9 млн. лв.), 
дефицитът в Националния фонд (около 200 млн.), както и допълнителните 100 млн. за Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Според финансовия министър няма как през тази година дефицитът да бъде свит до 3%. "Има натиск върху сегашното 
правителство да се вместим в тези 3%, но това на практика означава натрупването на огромни просрочия към бизнеса, 
неразплащане за извършена работа или прехвърляне на дефицита към следващата бюджетна година", обясни Горанов. 
Той призна, че има риск да влезем в процедура по свръхдефицит, но въпреки това и през 2015 г. вероятно дефицитът ще 
е над 3%. "Ще обясним на колегите от Брюксел от какво се е породил този голям дефицит и ще предприемем стъпки 
максимално бързо да влезем в допустимите граници", каза още министърът. 
Горанов не пожела да коментира с какъв темп новото правителство ще свива дефицита, тъй като "още се работи по 
бюджета за 2015 г.". "Теорията показва, че годишната консолидация трябва да е 0.5%, за да не се увреди икономиката на 



9 

 

 

дадена държава", каза министърът. Той съобщи, че синдикалните и работодателските организации са твърдо против да 
се минава тази граница и те настояват да се използва фискалният резерв. Също така министърът заяви, че актуализацията 
не е представена предварително на социалните партньори, защото е нямало време. 
Същият дълг, ново предназначение 
Друг важен параметър на актуализацията е допълнителният таван на дълга. Той остава 4.5 млрд. лв., но 
предназначението на средствата се променя. Предвидени са 2.9 млрд. лв. за ликвидна подкрепа. Тъй като вече КТБ няма 
да се спасява, 2 млрд. лв. от парите са предназначени за покриване на недостига във Фонда за гарантиране на влоговете, 
а с 900 млн. лв. ще се плати настъпващият на 30 ноември падеж на дълга, с който през юни беше предоставена 
ликвидност на Първа инвестиционна банка (ПИБ). По първия въпрос Горанов обясни, че ще е по-евтино държавата да 
вземе заем, отколкото фондът. По повод помощта за банката министърът е категоричен, че в него момент се е знаело, че 
ПИБ няма как да върне цялата сума от 1.2 млрд. лв. за пет месеца, но правителството не е можело да емитира по-
дългосрочна облигация заради липса на достатъчен таван на дълга. 
Друга разлика в тази актуализация е предвидената възможност за поемане на външен дълг. Румен Порожанов 
възнамеряваше той да бъде пласиран само на вътрешния пазар. Сега се дава възможност за емисия на стойност до 4 
млрд. лв. Горанов е категоричен, че пазарът ще покаже кой вариант за набавяне на средства е най-удачен, и не изключва 
още през тази година да се излезе на външните пазари. 
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√ Разривът между Северна и Южна България се задълбочава 
Пазарът на труда постепенно се съживява, като в повечето области заетостта нараства, показва проучване на 
Института за пазарна икономика 

 
 
Разривът между Северна и Южна България продължава да се задълбочава, а броят на регионите с най-лошо социално-
икономическо състояние нараства. Това показват резултатите от анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), който 
за трета поредна година изготвя социално-икономически профили на 28-те области в страната съвместно с българската 
компания "Региостат". Проучването оценява представянето на регионите в осем категории – икономика, инфраструктура, 
данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. 
Възстановяването остава бавно 
Резултатите от изследването за 2014 г. сочат запазване на наблюдаваните и през предходните две години тенденции – 
възстановяването остава бавно, а областите в северната част на страната като цяло продължават да изостават спрямо 
тези в южната. Добрата новина е, че пазарът на труда постепенно се съживява, като в повечето области заетостта 
нараства, макар и да не достига равнищата отпреди кризата. Същевременно в голяма част от регионите това не се случва, 
като в седем от тях заетостта остава под критичния праг от 40% – Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Разград, Силистра и 
Търговище. Продължава да се влошава и демографската картина – през 2013 г. в страната вече няма нито една област, в 
която децата на възраст под 15 г. да са повече от хората на над 65-годишна възраст. 
"Регионалната политика в България не работи, а за съжаление нямаме основание да очакваме, че в следващия 
програмен период ще работи по-добре, тъй като е изградена на същите принципи както и в предния", коментира 
управителят на "Региостат" Александър Цветков. По думите различията между областите не намаляват, като в нито една 
сфера не е регистрирано икономическо или социално сближаване между отделните групи клъстери, обособени според 
изготвената от ИПИ типология (виж картата). 
Недостатъчни инвестиции 
Под равнищата от периода преди кризата остава и общата инвестиционна активност в страната. София продължава да е 
регионът, към който е съсредоточена най-голяма част от инвестициите, но дори и столицата отчита нетен отлив на 
чуждестранни капитали през последните години (2010 и 2011 г.). Анализът отчита и сериозни различия в способността на 
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отделните области да привличат инвестиции, която е в пряка връзка с БВП на човек от населението. До 2008 г. най-
атрактивни за инвеститорите са били областите със строителен бум – София, Варна, Бургас, Перник и София-област, а 
след 2009 г. към тях се присъединяват и големите индустриални центрове като Габрово, Стара Загора и Пловдив. Според 
главния икономист на ИПИ Десислава Николова фактор за това може би се е оказал и високият износ на промишлени 
стоки, който играеше ролята на основен двигател на растежа в годините след кризата. 
Друга продължаваща негативна тенденция е влошаването на средата за бизнес, регистрирано чрез проучване сред 
представители на 1680 фирми. Напредъкът в електронните услуги също остава бавен. "Местната администрация не 
полага осезаеми усилия за подобряването на бизнес средата", отбелязва Николова. Като възможно обяснение за това тя 
посочи политическата криза, която оказва влияние върху централната и местната власт. 
Липсата на стимули за предприемане на действия в тази посока е и финансовата зависимост на общините и регионите от 
централния бюджет. За повишаването на финансовата им независимост анализаторите от ИПИ препоръчват приемането 
на промени в подоходното облагане, с които една пета от приходите от подоходния данък да се връща в общините на 
принципа "парите следват личната карта" – т.е. според адресната регистрация на хората. По този начин местните 
бюджети ще зависят от заетостта и равнището на заплатите в отделните населени места, което ще стимулира 
привличането на инвестиции и насърчаването на предприемачеството. 
 
Вестник Монитор 
 
√ След поредната актуализация: 2,992 млрд. лв. дефицит в бюджет 2014 
Най-много пари отиват за МВР, здраве и социални плащания 
Дефицитът в бюджет 2014 ще бъде 3,7 на сто от брутния вътрешен продукт. Неговият размер ще достигне 2,992 млрд. 
лева, стана ясно вчера, след като правителството одобри актуализацията на Закона за държавния бюджет тази година и 
реши да оттегли от парламента внесения от служебния кабинет вариант. Прогнозите на финансовите експерти 
предвиждат дупката в хазната да достигне 1,063 млрд. лева очаква се недостигът от ДДС да бъде 670 млн. лв., от акцизи  
- 318 милиона, а от корпоративни данъци постъпленията ще бъдат със 79 млн. лева по-малко, съобщи финансовия 
министър Владислав Горанов. 
Сумата на необходимите допълнителните ресурси е намалена с 58 млн. лева спрямо разчетите на служебното 
правителство. Допълнителна икономия се прави и като се спират част от проектите по Програмата за растеж на 
регионите. 
Най-големият допълнителен разход в размер на 125, 7 млн. лева отива по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи. Средствата са необходими, за да се покрият привилегиите на служителите на вътрешно министерство. Очертава 
се недостиг и по сметките на Министерството на труда и социалната политика, за там са предвидени допълнителни 50 
млн. лева. За най-неотложни нужди на Министерството на здравеопазването се дават още 24,2 млн. лева, които с 
отблокиране на 5% от резерва на ведомството, може да достигнат 46 млн. лева. 
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството допълнително постъпват 16,4 млн. лева, от които 
13 млн. лева за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа 
Още 16,4 млн. лева ще бъдат дадени на Министерството на земеделието и храните за покриване на неговия недостиг. 
Включени са само разходи, които не трябва да остават, защото ще натежат като просрочени задължения в следващата 
година. ДФ "Земеделие" ще получи 70 млн. лева за национални доплащания за животни и за помощи на стопани с 
животни, болни от син език. 
На Висшия съдебен съвет ще бъдат отпуснати още 10 млн. лева, а по бюджета на Министерството на правосъдието се 
отпускат 5 млн. лева. За външно министерство са предвидени допълнително 3 млн. лева, дължими за командировки на 
служителите в чужбина. 
Чакаме процедура от Брюксел за превишените харчове 
Възможно е срещу България да бъде стартирана процедура за свръхдефицит, стана ясно вчера след представянето на 
актуализирания бюджет. Страната ни обаче ще предприеме необходимите стъпки максимално бързо националните 
публични финанси да бъдат вкарани в рамката на разрешените три процента дефицит. Експертите смятат, че по-нисък от 
планирания дефицит ще доведе до натрупване на огромни просрочия към бизнеса и прехвърлянето му за следващата 
бюджетна година, което от своя страна ще изкриви действителните резултати за стойността му. В този случай дори да 
покажем по-нисък дефицит на касова основа ЕК веднага ще го коригира с реалните разходи на начислена основа, които 
държавата е следвала да извърши. 
 
√ Пращаме декларацията за доходите с безплатен код 
Само с персонален идентификационен код (ПИК) може да се подават данъчните декларации на физическите лица от 
следващата година. Той ще се получава безплатно от данъчните служби. Това предвижда промяна в  Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, която беше одобрена вчера от кабинета. От 2004 г. у нас съществува възможността за 
пускане на данъчните декларации по нета, като това може да се прави само с използване на електронен подпис. През 
2014 г. 99% от декларациите за данъка върху добавената стойност са подадени с електронен подпис, 58 на сто от 
декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане също са стигнали до приходната агенция по този начин. 
Само 14 на сто от годишните данъчни декларации на физическите лица обаче са пуснати с електронен подпис. Причина 
за това са допълнителните разходи, които трябва да направи всеки решил да си кореспондира модерно с НАП, защото е 
нужно да се закупи електронен подпис и след това да се плаща периодично за неговата поддръжка. В същото време от 
години се поддържа възможността за достъп до личните данни на хората с ПИК, който се издава от НАП. 200 хил. лица 
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вече имат получен такъв. С промяната в закона всеки, който желае да получи такъв безплатен код, може да подава 
своите декларации само с него. 
Другата група промени е свързана с наличие на прозрачност на данъчно-осигурителната информация във връзка с 
налагане на режима на държавните и минималните помощи. Еврокомисията изисква, когато е отпусната държавна 
помощ, данъчната и осигурителната тайна да бъдат разкрити, за да се управляват прозрачно помощите. Необходимо е да 
се осъществява контрол за установяване на допустимостта на бенефициентите и акумулирането на помощта до 
позволените 200 хил. евро. 
 
Вестник Преса 
 
√ Две министерства в битка за концесиите 
Нефт, газ и злато отиват в енергетиката, икономиката ги иска 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), което предстои да бъде разделено на три ведомства, 
се тресе от люта битка за управлението на концесиите, научи „Преса“. Според ГЕРБ проучването и добивът на нефт, газ, 
строителни материали, дори злато трябва да бъдат в новото министерство на енергетиката, а според реформаторите - да 
останат под управлението на министър Божидар Лукарски. Имало и трети вариант - да се създаде нова агенция, която да 
е на пряко подчинение на Министерския съвет. 
Години наред добивът на полезни изкопаеми бе разкъсван между няколко структури. Скално-облицовъчните материали 
се контролираха от регионалното министерство, въглищата, нефтът и газът бяха в енергетиката, а металните руди - в 
екоминистерството. През март 2011 г. обаче бе създаден Единен орган за управление на подземните богатства под 
шапката на МИЕТ, който дава разрешения за търсене и проучване, сключва концесионни договори и събира дължимите 
такси. Приходите от концесионни такси за 2013 г. са в размер на 87,5 млн. лв. 
 „Очаквах подобна битка, тъй като апетитите към тази дейност са големи“, коментира бившият шеф на дирекция 
„Природни ресурси“ в МИЕТ Христо Казанджиев. Според него мястото на този орган е в бъдещото енергийно 
министерство, тъй като то винаги се е занимавало с добива на твърди и течни горива, а тези ресурси ще имат все по-
голяма тежест в бъдеще. 
В енергетиката е и мястото на трите държавни дружества, които извършват рекултивацията на старите мини, смята 
Казанджиев. Държавата трябва да ликвидира десетки стари рудници, галерии, насипи, хвостохранилища и обогатителни 
фабрики, които не работят. В момента управлението на тези обекти и рекултивацията им се движат от дирекция 
„Държавна собственост“ в икономическото министерство. 
Туризмът се връща в София 
Туризмът не само ще има свое министерство, но ще се управлява отново от София. Дирекцията, която ръководи сектора, 
бе преместена в Пловдив през 2012 г. по предложение на бившия финансов министър в правителството на ГЕРБ Симеон 
Дянков. 
В момента в дирекцията работят 36 експерти. Не е сигурно дали всички ще бъдат преназначени в новото ведомство, 
което ще се помещава на ул. „Батенберг“ №12 в столицата. 
Създаването на Министерство на туризма означава нов пресцентър, човешки ресурси, протокол, счетоводство, чистачки, 
шофьори, политически кабинет, което трябва да стане в рамките на бюджета на сегашното Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма. Това означава, че се очакват съкращения на квалифициран персонал или ще бъдат 
орязани други разходи. 
 
√ Актуализацията на бюджета залага 3,7% дефицит 
Предлагат се и допълнителни законодателни промени в контекста на отнетия лиценз на "Корпоративна търговска 
банка" АД. 
Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2014 г. и реши да бъде оттеглен внесеният от служебното правителство в парламента законопроект за 
актуализация на Бюджет `2014 г., предаде БГНЕС. 
Това е първата стъпка от стратегията на новото правителство за стабилизиране на публичните финанси. Като следваща 
стъпка в изпълнение на тази стратегия кабинетът изготви и одобри нов проект на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г., който 
надгражда оттегления предишен проект в две основни направления – предлага се стъпка за фискална консолидация по 
държавния бюджет и допълнителни законодателни промени в контекста на отнетия лиценз на "Корпоративна търговска 
банка" АД. 
Въпреки волята за ограничаване на разходите по държавния бюджет в рамките на годишния план, анализът към 
настоящия момент очертава сериозни проблеми, които не могат да бъдат решени без реформи в отделни системи. 
Отчетен е потенциалният риск от възникване на нови необезпечени задължения при по-рестриктивна политика по 
отношение на разходите до края на годината, което от своя страна е свързано с увеличение на дефицита, изчислен по 
методологията на Европейската система от национални и регионални сметки и с проблеми за Бюджет 2015. 
Настоящият законопроект до голяма степен доразвива този анализ на служебното правителство, като предвижда някои 
промени в рамката по разходите. Направените промени са израз на усилията за ограничаване на негативните ефекти 
върху бюджетната позиция, като при нейното изготвяне са отчетени, от една страна, недостигът за финансиране по 
отделните бюджети и причините за неговото възникване, а от друга, са търсени възможности за реализиране на 
допълнителни икономии в разходите при съобразяване с рисковете за възникване на просрочия. На база на този анализ 
част от необходимия ресурс за покриване на очерталия се недостиг ще бъдат осигурени чрез мерки за преструктуриране 
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и оптимизиране на разходи в бюджетни системи, където съществува възможност за това. Тази задача е изключително 
трудна при настоящата фаза на изпълнение на бюджета, когато до края на бюджетната година остават по-малко от два 
месеца и поетите до момента ангажименти за разходи могат да доведат до формирането на необезпечени или дори 
просрочени задължения. 
На база на извършения анализ сумата на необходимия допълнителен ресурс за финансиране на недостиг в бюджетните 
системи с най-големи проблеми е намален с 50,8 млн. лева. Освен това, в новата рамка по разходите е отразен ефектът 
от икономиите в частта на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" в общ 
размер на около 118,8 млн. лева. С това нетният ефект от необходимия допълнителен ресурс за обезпечаване на 
недостига за финансиране на поети ангажименти в някои системи и ефектите от идентифицираните възможности за 
реализиране на икономии в разходите по държавния бюджет се отразява в нетно увеличение на разходите по 
държавния бюджет с 278,9 млн. лв. (0,3% от прогнозния БВП). По този начин идентифицираните на база на анализа на 
разходите консолидиращи мерки посрещат голяма част от необходимия допълнителен ресурс за финансиране на 
недостиг в отделните бюджетни системи по държавния бюджет. 
В проекта на ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет с 1 340,7 млн. лв. (с 1,6% 
от прогнозния БВП) спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2014 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2014 г. става в 
размер на 2 676,9 млн. лв. (3,3% от прогнозния БВП). Основен принос за влошаването на салдото по държавния бюджет 
има неизпълнението на приходите (1,3% от прогнозния БВП), докато влиянието на разходите се изразява във влошаване 
на дефицита с 0,3% от прогнозния БВП. 
Освен по държавния бюджет, сериозно напрежение съществува и в други бюджетни системи, което допълнително 
влошава прогнозата за размера на дефицита по КФП за 2014 г. Влошаване на бюджетното салдо спрямо заложените 
параметри с разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. се очаква главно по сметките за средствата от Европейския съюз на 
Националния фонд и бюджета на НЗОК, и др. Отчитайки нетните ефекти от влошаването па дефицита по държавния 
бюджет, прогнозираното влошаване на бюджетното салдо по сметката за средства от Европейския съюз на Националния 
фонд, влошаването на салдото по бюджета на НЗОК и ефектите от спестяване в разходите до края на годината се 
предвижда влошаване на годишната прогноза за дефицита на касова основа по КФП до 3,7% от прогнозния БВП (2 992,7 
млн. лв.). В контекста на одобреното увеличаване на дефицита и осигуряването на надежден буфер за ликвидна 
подкрепа се поражда необходимост от поемане на нов държавен дълг, респективно промяна на предвидените дългови 
ограничения за 2014 г., които да позволят да бъде обезпечено допълнително дългово финансиране в размер до 4,5 
млрд. лв. в рамките на годината. Предвиденото ново дългово финансиране включва и предоставяне на заем на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките и ликвидна подкрепа за банки в размер до 2,9 млрд. лева. Посочените обстоятелства 
налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22,5 млрд. лв. (28,4% 
от прогнозния БВП). 
 
Вестник Сега 
 
√ Кабинетът си оставя буфер от 200 млн. лв. в разходите на министерствата 
Здравната и образователната реформа ще са приориретни през 2015 г. 
Макар да допуска завишаване на разходите на отделни министерства, новото правителство няма да премахне заложения 
лимит за харчовете на общо 45 първостепенни разпоредители с бюджет. До края на годината по закон те могат да 
изразходват планираните им бюджети на 90%. Сметките показват, че това осигурява на кабинета буфер в размер на 
около 216 млн. лв. Той ще позволи повече гъвкавост на правителството, а ако остане неизползван, ще доведе до 
намаление на дефицита по държавния бюджет. Това стана ясно след вчерашното първо заседание на новите министри. 
На него бяха гледани само две точки - предложен нов вариант за актуализация на държавния бюджет и пакет от промени 
в данъчните закони.  
Както "Сега" писа, актуализацията предвижда завишаване на бюджетите на 9 държавни органа с общо 397.7 млн. лв. - 
50.8 млн. лв. по-малко от предложените извънредни разходи от служебното правителство. Намалението идва от 
орязването на заложените от кабинета "Близнашки" допълнителни субсидии за транспорта, културата и отбраната, както 
и за фонд "Земеделие". Според финансовия министър Владислав Горанов министрите осъзнават тежкото състояние на 
държавата и са проявили разбиране за предприетите размествания. След заседанието вчера се разбра, че едно-
единствено министерство е успяло да си извоюва допълнителен жест - Министерството на здравеопазването. Наред с 
предвидената допълнителна субсидия в размер на 24 млн. лв. при актуализацията на бюджета, МЗ ще получи 
разрешение да харчи над общия лимит от 90%. Това ще му осигури допълнителни 19.4 млн. лв. Възможно е подобно 
разрешение до края на годината да получат и други министерства, но правителството е предпочело да не премахва 
буфера за всички. "Предпочетохме да оставим това ограничение, защото ще осигури повече гъвкавост на правителството. 
При някои министерства ще стигнем до тавана, но част от средствата могат да останат като буфер", коментира Горанов. 
Спестяването на част от разходите би довело и до намаляване на дефицита. 5% буфер има и по част от бюджетите на 
общините. 
Здравеопазването и образованието са сред секторите, при които задължително трябва да се предприемат мерки за по-
ефективно изразходване на разходите, коментира още Горанов по повод политиката на правителството в областта на 
публичните финанси. "В момента 28 болници чакат да бъдат лицензирани, вече са построени и просто чакат да се закачат 
към здравната каса. Не искам да профанизирам, но това е като при фотоволтаиците, където всеки строи, защото някой 
гарантирано плаща", даде пример Горанов. Според него един от начините да се ограничи разрастването на разходите на 
системата е налагането на националната здравна карта. Според новия финансов министър всеки лев разходи в областта 
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на средното образование са добра новина, но във висшето образование финансирането трябва да зависи от качеството в 
по-голяма степен.  
И в новата актуализация на бюджет 2014, както и в тази на служебния кабинет, заложеният план за приходите е намален 
с 1.061 млрд. лв. Наред с по-малкото пари за извънредни харчове на отделни министерства, разходите са оптимизирани 
и с други 118.8 млн. заради реализирани икономии в инвестиционната програма за растеж на регионите на кабинета 
"Орешарски". "Това води до спад на планирания дефицит по консолидираната фискална програма от 4% от БВП на 3.7%, 
да се надяваме, че дефицитът ще слезе и по-надолу", коментира Горанов. Според него дефицит от 3.7% наистина е висок, 
каквато критика отправят социалните партньори, но алтернативата е той изкуствено да се занижи с прехвърляне на 
разходи в 2015 г. и трупане на просрочени задължения към бизнеса. За догодина максималната стъпка за намаляване на 
дефицита ще е 0.5% под нивото от 2014 г., защото по-висока бюджетна консолидация може да натовари икономиката, 
коментира още Горанов. 
КРИТИКИ 
Заради липсата на конституиран нов национален съвет за тристранно сътрудничество новата актуализация на бюджет 
2014 вчера бе консултирана със социалните партньори на среща в работен формат във финансовото министерство. 
Основна критика на работодателите към проекта е надхвърлянето на максимално позволения по европейските правила 
дефицит от 3% от БВП, което би довело до стартиране на процедура по свръхдефицит и отдалечава България от 
влизането в чакалнята на еврозоната. Работодателите се разминават със синдикатите, които настояват за допълнителни 
разходи и за други системи въпреки свръхдефицита. Според тях Министерството на културата трябва да остане в списъка 
с ведомства, които ще получат допълнителни субсидии. Още пари са нужни за системата на средното образование, 
"Напоителни системи", БДЖ, като общо необходимите допълнителни средства стигат 80 млн. лв. по сметки на 
профсъюзите. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Продават КТБ на части 
Пускат нов дълг на международните пазари в размер до 3 млрд. лв. 
Корпоративна търговска банка (КТБ) ще може да се продава на части, а не само като цяло предприятие. Това предвиждат 
промени в Закона за банковата несъстоятелност, които ще бъдат направени заедно с актуализацията на бюджета и вчера 
бяха приети на първото заседание на новото правителство. Финансовият министър Владислав Горанов поясни, че това се 
прави "за по-лесното управление на процеса на евентуална бъдеща несъстоятелност на КТБ". Предложението е на Фонда 
за гарантиране на влоговете, въпреки че е внесено от МФ, изясни министърът. Така се избягва процедурата за продажба 
на КТБ на търг или публична продан, коментират финансисти. С промените в закона се уточнява и редът, по който 
бюджетните организации, чиито пари в КТБ са гарантирани с държавни ценни книжа, ще получат парите си. Срокът за 
това ще се определи от МС, но няма да е по-дълъг от 1 февруари 2015 г. 
Нови текстове в закона са предложени и за изясняване на влоговете, сключени по т. нар. преференциални или 
привилегировани лихвени условия. "Идеята е преценката по отношение на това кои лица имат право и дали те са 
ползвали преференциална лихва се насочва към датата на квестурата, а не към датата на отнемане на лиценза", поясни 
Горанов. С промените се дава възможност изплащането на защитените влогове да става през няколко, а не само през 
една банка. 
С актуализацията на бюджета се вдига и таванът на държавния дълг, който може да бъде пуснат на международните 
пазари - от 3,9 млн. лв. на 6,9 млрд. лв. А таванът на държавния дълг в края на годината се вдига с 4,5 млрд. лв. до 22,5 
млрд. лв. Освен това ще се даде възможност Министерският съвет да предоставя на Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките заеми от централния бюджет в общ размер до 2 млрд. лв. 
 


