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Вестник 24 часа 
 
√ Защитени са депозити в КТБ, които са били в официалния й бюлетин 
Гаранционният фонд обяви всички гарантирани влогове 
Всички депозити, които са били обявявани в публичния бюлетин на КТБ, са защитени, съобщиха от Фонда за гарантиране 
на влоговете. 
Гаранции има и за притежателите на депозитни продукти, които вече не се предлагат официално, уточняват още оттам. 
Специално изброени от институцията като попадащи в списъка с гаранции са “Преференциален безсрочен депозит”, 
“Безсрочен депозит Плюс”, “Срочен депозит 4х4”, “Безсрочен депозит „Евролев”, “ Стандартен срочен депозит” и 
“Преференциален депозит с издаване на депозитен сертификат”, който е поименен. 
От фонда са категорични, че защитата на офицално обявени от всяка банка продукти продължава дори и когато те вече 
не се предлагат. Основанието е, че договорите по тях са били сключени при стандартните, официално обявени лихви. 
Уточненията са заради обявени преди ден намерения на правителството да промени Закона за гарантиране на 
влоговете, заради правен казус с гарантирани депозити в КТБ. Причината пък е, че при влизането си в затворената банка 
на 20 юни квесторите отмениха всички преференциални лихви по влогове и ги изравниха с обичайните за останалите 
клиенти на банката. Това направи спорна защитата на влогове от 20 юни до 6 ноември, когато БНБ отне лиценза на КТБ.  
Банкери припомниха за “24 часа”, че за да бъде защитен един депозит, той трябва да отговаря едновременно на две 
условия. Първото е размерът му да е до законово определените 100 000 евро или 196 000 лв. Второто условие е в 
договора да няма привилегировани лихвени условия. 
И от фонда за гарантиране на влоговете вчера изрично уточниха, че изключването от гаранция се отнася за влогове с 
привилегировани лихвени условия. Такива са влогове с индивидуално договорени по-добри лихвени условия от тези, 
които банката публично предоставя на вложителите си. 
26 души са в списъка за синдици на Корпоративна, трима отпадат по правилата 
23 са потенциалните имена на синдици, които могат да управляват КТБ. Те са предложени от БНБ. От тях Софийският 
градски съд, в който е разпределено делото за несъстоятелност, трябва да назначи двама. Съдът обаче може и да не се 
съобрази със списъка и да предпочете хора извън списъка. (Виж в таблицата вляво имената на всичките 26 в списъка-
бел.ред.) 
Двама от тях вече не могат да бъдат избрани, защото са квестори на КТБ, а един отпада, тъй като БНБ го назначи за 
квестор на ТБ ”Виктория”. Преди да избере синдици, съдът трябва да направи проучване, тъй като законът за банковата 
несъстоятелност е поставил ограничителни условия пред избора - синдик не може да е човек, който има търговски, 
финансови, делови, или други материални интереси в банката. Забрана пред избора има и за кредитори на банката, 
както и за половинките им или роднини по права и по съребрена линия. “24 часа” вчера се свърза с част от хората в 
списъка. Всички поискаха да не бъдат цитирани. 
Един от тях обясни, че в списъка влизат само хора, държали изпит първо изпит за синдици и одобрени от правосъдното 
министерство. 
Той обясни, че за да бъде предложен за синдик на банка, кандидатът трябва да има опит в банковото дело и съответната 
квалификация. Друг от посочените в списъка пък категорично заяви, че не би се съгласил дори да бъде назначен, защото 
“било възможно някой да си измие ръцете с тях и накрая те да излязат виновни”. 
Трети призна, че не се е занимавал с банкови фалити от 2000 г. 
И обясни, че редът за избиране на синдици е следният - БНБ предава списъка на Фонда за гарантиране на влоговете. 
Фондът избира двама синдици и ги предлага на съда. Съдиите достатъчно добре познават възможностите на синдиците, 
реагираха хора от списъка. 
 
√ 250 000 лева защитени при развод или продажба на дом 
По-висока защита на депозити - до 250 000 лв. вместо стандартните 196 000 лв., ще се въведе за депозити, внесени в 
специални сметки в банките.  
Това предвижда проект за промени в Закона за гарантиране на влоговете, обявен от Министерството на финансите. 
Условията са парите да са от сделки с имот, ако той е за собствени жилищни нужди. В специалните защитени сметки ще 
се внасят и средства, преведени при развод, от обезщетения при уволнение, инвалидност или смърт. По-защитени ще са 
и сметки, в които са преведени застрахователни или осигурителни плащания, обезщетения за престъпления или 
отменена присъда.  
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Високата защита ще важи до 3 месеца от датата на откриване на влоговете, ако през това време банката бъде затворена. 
Високите гаранции не се отнасят за депозити в КТБ. 
С тези промени се пренася в българското законодателство нова евродиректива за по-висока защита при специални 
събития от живота на хората, казаха експерти от ведомството на министър Владислав Горанов.  
Други промени в Закона за гарантиране на влоговете предвиждат при затваряне на банка нейните вложители да получат 
достъп до гарантираните си депозити в срок от 7 дни от датата на затваряне.  
Гаранционният фонд няма да изплаща защитени суми, ако по един влог не е имало движение в последните 24 месеца по 
нареждане на собственика му и в сметката има до 20 лв., пише в проекта.  
Той предвижда с гаранционни вноски у нас вече да участват и банки извън ЕС, които оперират тук, ако защитата на 
влоговете в техните държави е по-ниска от тази у нас. Размерът на вноските за всички банки пък ще зависи от рисковия 
профил на съответния трезор, за да насърчава консервативно поведение. 
 
√ Инфлация от 0,9% заради поскъпване на ток и обувки 
0,9% е инфлацията през октомври спрямо септември, съобщи вчера Националният статистически институт. Така след 7 
месеца с понижение на цените през 2014 г. вече се наблюдава поскъпване на живота. 
На годишна база все още има дефлация, но тя пада до 0,4 на сто, което е най-ниското ниво от октомври 2013 г. насам 
(виж графиката - бел. ред.). 
Причината за инфлацията през миналия месец е поскъпването на тока с 10 процента от 1 октомври. С почти толкова - 9 на 
сто, са скочили цените и на обувките. Поскъпнали са още и облеклото с 5,2%, както и ресторантите и хотелите - с 0,1 на 
сто. 
При хранителните стоки пък е отчетено увеличение от 0,4 процента през октомври. По-голямо е поскъпването на някои 
сезонни плодове и зеленчуци. Например краставиците са нагоре с 20,4%, доматите - с 19,7%, гроздето - с 11,8 на сто. 
Леко поскъпват и хляб “Добруджа” - с 0,5%, яйцата - с 2,8%, прясното мляко - с 0,8 на сто, и др. Поевтиняване има на 
свинското месо - с 1,5%, на олиото - с 2,9%, цитрусите - с 9,7%, каймата - с 1,2 процента. 
По-ниските цени на горивата на международните пазари се отразяват и у нас, но с малко. През октомври дизелът е 
поевтинял с 2,4%, бензин А95 - с 2,5%, и А98 - с 2 на сто. Намалението на автогазта е с 3,4% спрямо септември, а на 
метана - с близо процент. 
Данните на статистиката показват, че дефлацията у нас от началото на годината вече е 0,5 на сто. По европейската 
методология - т.нар. хармонизиран индекс на потребителските цени, пък инфлацията през октомври е само 0,1 процента. 
Очакванията на БНБ са поевтиняването на живота да се запази до края на годината, като темповете на спад на 
потребителските цени постепенно да се забавят. 
Според експертите на централната банка затихването на дефлационните процеси ще е резултат от допълнителното 
свиване на отрицателния принос на административно контролираните цени заедно с постепенно преустановяване на 
понижението на хранителните продукти. 
 

 
 
 
√ Кои са гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка АД 
Във връзка с многобройни постъпили във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) запитвания, свързани с 
гарантирането на средствата по депозитни продукти на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ) и правото на 
вложителите в КТБ да получат изплащане на гарантираните си суми, ФГВБ заявява, че следните депозитни продукти на 
КТБ: 
- Преференциален безсрочен депозит; 
- Безсрочен депозит „Плюс”; 
- Срочен депозит „4х4”; 
- Безсрочен депозит „Евролев”; 
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- Стандартен срочен депозит и 
- Преференциален депозит с издаване на депозитен сертификат (поименен) 
са гарантирани от ФГВБ и не попадат в обхвата на изключенията от гаранцията. Независимо от преустановяването на 
предлагането на тези продукти, средствата по тях продължават да са защитени от ФГВБ, така както са защитени и 
средствата по другите официално обявени продукти на банката, тъй като договорите са сключени при стандартните и 
официално обявени лихвени условия. 
Бихме желали да поясним, че изключването от гаранция съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в 
банките се отнася за влоговете с привилегировани лихвени условия, т.е. влогове с индивидуално договорени по-добри 
лихвени условия от тези, които банката публично предоставя на вложителите си и прилага по отношение на тях. 
Повече информация вложителите в КТБ могат да получат на тел: 0700 144 03 и на уебсайта на ФГВБ: www.dif.bg. 
 
Вестник Труд 
 
√ ДКЕВР: Няма основание за поскъпване на газа с 2% 
 „Булгаргаз" иска увеличение с 2% на цената на газа от 1 януари 2015 г., но все още не са пуснали искане към ДКЕВР. 
Според енергийния регулатор обаче искането за увеличение с толкова висок процент е необосновано, предаде Дарик. 
Димитър Димитров, член на ДКЕВР, коментира искането на „Булгаргаз" газът да се вдигне с 2% от догодина. „Ако искате 
категорично да ви кажа: Не, няма основание в този размер", каза Димитров. 
Мотивите на „Булгаргаз" са съотношението долар - лев тоест увеличението на курса на долара и недовзети приходи. 
Разликата между сегашната цена и това, което те показват като искано увеличение на цената от 1 януари, е разликата от 
по-голямата част от недовзетите приходи според Димитър Димитров. 
Той коментира и компонентите за искането за увеличение: „Булгаргаз показва разчети, при които по моя преценка са 
свързани с увеличението на курса на долара. Това е единият компонент, който същност има логика в него. Там вкарват 
един друг компонент, който в момента е дискусионен, тъй като се извършват промени в ценообразуващите нормативни 
документи. Методът, по който Булгаргаз изчислява т.нар. недовзети приходи, не се засича изцяло с разбиранията на 
комисията относно тези приходи. Това означава, че този компонент, който същност увеличава цената толкова, колкото те 
са я показали, ако се видоизмени, няма как и цената да бъде в този вид и размер. Тоест ние тепърва ще правим разчети 
от гледна точка на това какво те показват, какво защитават и кои неща същност ще бъдат логични от гледна точка на 
пазара, за да не се изкриви", допълни той. Искането на „Булгаргаз" все още не е внесено официално в ДКЕВР. 
 
√ Министър Ангелкова иска редовни срещи с туристическия бранш  
Новият министър на туризма Николина Ангелкова обсъди на първа работна среща с бизнеса основните проблеми в 
сектора и бъдещата структура на самостоятелното ведомство. Министър Ангелкова увери бранша, че поема поста с 
отговорността на човек, който заедно със своя екип ще положи максималните усилия да превърне новото ведомство в 
работеща структура за постигане на крайната цел България да се превърне в целогодишна туристическа дестинация. Това 
може да се постигне само със съвместни усилия на държавата и бизнеса. Затова Ангелкова подчерта, че ще разчита на 
активния диалог с бранша. 
Ръководствата на туристическите асоциации и сдружения запознаха министъра с най-наболелите проблеми в бранша - 
развитието на нормативната база в сектора, статута на националните курорти, концесионирането на плажовете и ски 
пистите, изграждането на довеждащата инфраструктура до туристическите обекти, сигурността и правата на 
потребителите на услуги и много други. 
Министър Ангелкова поиска браншът да предложи консолидирана фигура, която да поеме поста зам.- министър, но 
участниците в срещата заявиха, че тя има право сама да избере своя екип. Стана ясно, че във ведомството ще бъдат 
назначени двама заместник-министри. Според представители на туристическите организации, министър Ангелкова е 
заявила, че досегашният зам.-министър с ресор "туризъм" Бранимир Ботев няма да остане на този пост. Следващата 
седмица предстои нова среща с бранша, но която министърът ще представи структурата на министерството. 
Ангелкова предложи подобни дискусии да се организират на всеки две седмици, за да се решават оперативно спешните 
задачи. Тя изтъкна, че се планира в министерството да се обособи отделна дирекция, която да работи конкретно за 
привличането на финансиране чрез европейски и други програми. 
Друг акцент в работата ми ще е бъдещето на туристическите атракции, чиято форма на собственост трябва да се 
прецизира, подчерта Ангелкова. Тя наблегна върху предстоящите усилия за развитие на всички видове туризъм, за които 
България има огромен потенциал, и подчерта, че залага на прозрачност при изразходването на средствата за национална 
реклама на страната. От туристическите асоциации поискаха министър Ангелкова да назначи ревизия на изпълнението 
на програмите за реклама на България на водещи чужди пазари през изминалата година. Притесненията на бранша са, 
че тази реклама не е била ефективна и е останала невидима за потенциалните клиенти в чужбина. Предстои и 
обсъждане с бранша на забавените нормативни документи, както и предложената за обществено обсъждане концепция 
за туристическо райониране на България. 
Новият министър на туризма анонсира още, че ще работи активно и за облекчаване на визовия режим към важни за 
страната ни пазари и акцентира върху необходимостта от разработването на съвместни туристически продукти с други 
държави на Балканите и по поречието на Дунав. Това ще разкрие още по-пълно потенциала на страната ни като 
дестинация и ще подобри имиджа й на международните пазари. 

http://www.dif.bg/
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От министерството на туризма вчера уточниха, че до момента няма наложена финансова корекция по изпълнението на 
договора за разработване на стратегия за бранд "България", каквато информация бе публикувана в някои печатни 
издания във вторник. 
"Уточняваме, че Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) не е получавало писмо от Европейската комисия 
за евентуална санкция, свързана с провеждането на конкурса. 
От Управляващия орган по ОП „Регионално развитие" е регистриран сигнал за нередност по отношение изпълнението на 
ЗОП. В момента сигналът се разглежда от Управляващия орган по програмата, а МИЕ е преминало етап на изслушване 
пред него. 
По процедура предстои след изслушването Управляващият орган да вземе окончателно решение дали ще наложи 
финансова корекция или не", пише в съобщението на министерството до медиите. 
Министър Ангелкова ще се запознае с документацията по изпълнението на проекта и ще се срещне с ръководството на 
Управляващия орган, допълниха от пресцентъра на туристическото ведомство. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ От 2015 г. ще има субсидии и за биоживотновъдство 
Досега се финансираха само биологично растениевъдство и пчеларство 
Земеделските стопани, които отглеждат животни по биологичен начин, също ще получават субсидии от новата Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщи Лидия Чекръкчиева, старши експерт в дирекция "Развитие на 
селските райони" в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), по време на семинар по темата. Досега субсидии се 
получаваха само за биологично растениевъдство и пчеларство. 
Специална мярка в новата програма 
В новата програма ще има специална мярка "Биологично земеделие" (досега тази дейност беше част от "Агроекологични 
плащания"). "Кандидатите за подпомагане ще трябва да поемат ангажимент да прилагат методите на биологично 
производство пет последователни години. Освен това до края на този петгодишен период фермерът трябва поне веднъж 
да е получил сертификат за биопроизводство. Това изискване е записано като изрично условие, тъй като анализ на 
досегашните получатели на субсидии за биопроизводство показал, че голяма част от земеделците предпочитат 
стопанствата им да останат в т.нар. преходен период (преди получаване на серификат за биопроизводство). "Причината 
е, че в този случай ставките за субсидиране са с около 30% по-високи, отколкото за вече сертифицирано стопанство", 
обясни Лидия Чекръкчиева. По думите й земеделското министерство обмисля да въведе някакъв вид санкция, ако не се 
премине към сертифициране след преходния период, тъй като това изкривява схемата на подпомагане. 
Досегашната мярка "Агроекологични плащания" в новата Програма за развитие на селските райони ще се нарича 
"Агроекология и климат" и ще продължи да субсидира същите дейности. Както е известно, средствата по нея се отпускат 
на земеделски стопани, които доброволно поемат ангажименти, свързани с изпълнението на агроекологични дейности 
върху определена площ (например контрол на почвена ерозия), които се занимават с биологично пчеларство или с 
опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Новост е, че към тези дейности ще бъде добавена 
още една – субсидии ще се получават и за опазване на застрашени от изчезване сортове растения. "Кандидатите за 
подкрепа ще трябва да представят удостоверение от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол, че съответният сорт е застрашен от генетична ерозия", уточни Лидия Чекръкчиева. 
Министерството на земеделието и храните е подготвило предложение към новото правителство за стартиране на 
мерките "Биологично земеделие" и "Агроекология и климат" още в първите месеци на 2015 г. с пари от националния 
бюджет, които по-късно да бъдат възстановени от бюджета на новата Програма за развитие на селските райони. 
По-строг контрол 
Европейската комисия обмисля да затегне правилата за биопроизводителите, съобщи по време на семинара Диана 
Трифонова, директор "Биоземеделие" в дирекция "Растениевъдство" в МЗХ. Брюксел предлага да няма смесени ферми – 
за био- и конвенционално земеделие, както и продуктите да се произвеждат само от биологични семена и разсад. "Това 
на практика означава да няма допустими изключения (дерогации) за биопроизводство, но България е против отпадането 
им", обясни Трифонова. По думите й една трета от фермите в страната са смесени. Позицията на България се подкрепя и 
от други държави членки. Полша, Унгария, Словакия и Словения например са против въвеждането на новите изисквания 
без преходен период. Предложенията все още се обсъждат, очаква се одобрените след разискванията промени да 
влязат в сила през втората половина на 2017 г., уточни Трифонова. 
Възходящо 
В края на 2013 г. биологичните оператори в страната - фермери, преработватели, търговци и вносители, са 3100, съобщи 
Нели Вълева, старши експерт в отдел "Биоземеделие" на МЗХ. Контролираните площи, в които се прилагат принципите 
на биоземеделието, са над 56 хил. хектара. Сертифицираните екологично чисти площи за диворастящи плодове, билки и 
гъби са над 675 хил. хектара. В сравнение с 2009 г., когато влезе в сила новото европейско законодателство в областта на 
биоземеделието, биооператорите в България нарастват осем пъти, а площите с биокултури – шест пъти. 
Основният интерес е към отглеждането на трайни насаждения (най-вече сливи, круши, праскови), зърнени храни, 
технически култури (особено слънчоглед и маслодайна роза). Площите с пресни биозеленчуци през 2013 г. са с около 
1000 дка повече в сравнение с предишната година, а с орехи – с около 3000 дка повече. Ръст бележат и животните, 
отглеждани по биологичен начин – близо 40% при говедата например, лек спад има при овцете, съобщи Вълева. 
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През 2011 г. методите на биологичното производството се прилагат върху 37 млн. хектара по целия свят. Най-много 
площи има в Океания – 12.2 млн. хектара. В Европа с биопроизводство са заети над 240 хил. стопанства, а 
сертифицираните площи са 10.6 млн. хектара. Европейският пазар на биопродукти за 2011 г. се оценява на 19.7 млрд. 
евро. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Обучават готвачи и елтехници по стандарт  
Готвачи, сладкари, електро и газови техници и системни програмисти ще се обучават по стандарт, изработен от бизнеса 
и образователни експерти. Изработването на стандартите е част от българо-германски проект за подобряване на 
възможностите за трудова заетост на младите хора у нас. 
„Ако досега образованието е било водещо и ние сме определяли учебното съдържание, то сега питаме бизнесът на 
какво да научим децата”, обясни пред „Монитор” директорът на професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил 
Берон” във Велико Търново Татяна Данчева. Задачата на работодателите при изготвянето на стандартите е била да заявят 
какво трябва да умеят кадрите, наети на съответните длъжности. На тази основа експертите са изготвили стандартите 
като знания, умения и компетенции, които да усвои ученикът. „Оказва се, че изискванията на бизнеса все по-бързо 
нарастват и се променят. Бизнесът е поставен в динамична сред и за да оцелее самият той, трябва да се променя”, 
допълва още Данчева. Така например готвачите трябва да притежават знания в сферата на технологията, хранителните 
продукти, икономиката и дори от сферата на предприемачеството. 
„Всички постижения на този проект могат да служат за фундамент на дуалното обучение. Методите на изработване на 
стандарта могат да се приложат и за останалите професии”, заяви един от експертите, работили по проекта, Петя 
Цонкова. 
 
Вестник Преса 
 
√ Депутатите обсъждат корекциите в бюджета 
След последното прекрояване, новият финансов екип успя да спести 50 милиона лева от разходната част 
Депутатите от бюджетната комисия ще обсъждат корекциите в бюджета за 2014 година, съобщава НоваТВ. След 
последното прекрояване, новият финансов екип успя да спести 50 милиона лева от разходната част. Въпреки това 
държавата ще излезе на червено, защото дефицитът в хазната ще е 3.7%. 
За да има пари се предвижда да се вземе нов заем в размер на 4,5 милиарда лева, от които 2 милиарда лева ще бъдат 
насочени към изплащане на депозитите в КТБ. 
 
√ Блага вест в петък: Брюксел ни връща 800 млн. лева за екология 
Парите ще попълнят празния национален фонд 
След близо година Брюксел ни пуска спрените средства за околна среда. Благата вест се очаква да дойде в петък в 
екоминистерството, научи „Преса“. Официалното писмо от ЕК, с което плащанията се възстановяват, трябваше да бъде 
получено до 10 ноември, но сега се очаква това да се случи до края на работната седмица. 
България ще получи близо 800 млн. лв., които ще постъпят в националния фонд за съфинансиране на проекти по 
действащите оперативни програми. Фондът в момента е изпразнен и този свеж финансов ресурс е изключително важен, 
коментираха експерти. 
Средствата по ОП „Околна среда“ бяха спрени в края на м.г. заради нарушения при провеждане на обществени поръчки 
по 239 договора за 1,6 млрд. лв. Това блокира над 100 проекта за ВиК и пречиствателни станции. Строителството по 
повечето продължи със средства от бюджета и от фонда, които сега трябва да бъдат върнати. Парите може да дойдат 
накуп или на няколко транша. 
Върху спрените проекти ще бъде наложена финансова корекция от 9,5%, или 150 млн. лв. Корекциите няма да са изцяло 
за сметка на общините, които са бенефициенти по програмата. Тепърва ще се проверява доколко санкциите са 
основателни. Там, където общините не са виновни, плащанията ще бъдат поети от държавата. 
Целият размер на Оперативна програма „Околна среда“ за 2007-2013 г. е 1,8 млрд. евро. От тях помощта от Брюксел е 
1,466 млрд. евро. Към 30 септември сме получили 24,11% (353 млн. евро). Междувременно стана ясно, че служебният 
екоминистър Светлана Жекова остава на работа в министерството. При идването си в България е била преназначена в 
управляващия орган на програмата и засега било редно да остане в него. 
 
√ Проект на финансовото министерство 
Плащат защитени влогове 7 дни след криза в банка 
Прагът при някои сметки се вдига до 250 000 лв. 
Гарантираните депозити да се изплащат 7 дни, след като Българската народна банка установи, че средствата по сметките 
са неналични и дадена финансова институция не може да ги осигури. Това се предлага в изцяло нов проект на закон за 
гарантиране на влоговете в банките, който Министерството на финансите обяви вчера. Целта е България да приеме 
всички евроизисквания. С новия закон ще се въведе условието, за което ЕК обяви, че ще стартира наказателна процедура 
срещу страната ни. Така, ако банка изпадне в ликвидна криза, БНБ ще трябва до 5 работни дни да определи дали 
трезорът е неспособен да плаща. След това в 7-дневен срок фондът за гарантиране на депозитите трябва да започне да 
изплаща защитените суми на вложителите до 
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196 000 лв. 
С проекта финансовото министерство предлага редица новости. Например в срок от три месеца ще бъдат защитени 
влогове до 250 000 лв., ако сметките са отворени след продажба на имот, развод или обезщетение (застрахователно, 
осигурително и прочее). Така, ако човек продаде апартамент за 
300 000 лв. и сложи парите си в банка, при изпадането Ӝ в криза в рамките на три месеца ще му бъдат възстановени 250 
000 лв. Ако обаче проблемът с трезора възникне след този срок, притежателят на влога ще получи 196 000 лв. Друг 
интересен момент е, че сметки под 20 лв., при които не е имало движение 24 месеца, няма да се гарантират. С новите 
правила се предлага още да отпадне изискването да не се защитават депозити с привилегировани лихвени условия, 
както е в момента по закон. 
Освен това се предлага от началото на 2016 г. банките да започнат да плащат рискови вноски във фонда. Тази институция 
на свой ред ще може да взема заеми от държавата с одобрението на Министерския съвет. Дава се и възможност фондът 
да подпомага закъсали банки чрез гаранции и заеми, за да се избегне неплатежоспособност.  
Шест вида депозити под защита в КТБ 
Фондът за гарантиране на влоговете обяви шест вида депозити в КТБ, които са защитени и сумите по тях до 100 000 евро 
ще бъдат изплатени. Това са продуктите: „Преференциален безсрочен депозит“, безсрочен депозит „Плюс“, срочен 
„4х4“, безсрочен „Евролев“, стандартен срочен депозит и преференциален с издаване на поименен сертификат. 
 „Независимо че предлагането на тези продукти е било преустановено, средствата по тях продължават да са защитени, 
така както са гарантирани и парите по другите официално обявени продукти на банката“, добавят от фонда. 
Оттам припомнят, че извън гаранцията попадат влоговете с преференциални лихви. Това са сметки с индивидуално 
договорени по-добри лихвени условия от тези, които банката публично предоставя на вложителите си. За допълнителна 
информация клиентите могат да се свържат на тел: 0700 144 03. 
 
Вестник Сега 
 
√ МФ изненада с нов закон за гарантиране на влоговете 
Плащането на депозити в закъсали банки ще започва най-късно след 7 работни дни. За някои специални спестявания 
защитата ще бъде вдигната на 250 000 лв. 
Министерството на финансите вчера изненадващо публикува проект на изцяло нов закон за гарантиране на влоговете в 
банките. В него са пренесени "революционни" промени, продиктувани от новата европейска директива, които ще 
защитят значително по-добре интересите на спестителите. Една от най-важните промени е, че когато банка закъса, най-
късно след 7 работни дни Фондът за гарантиране на влоговете (ФГВБ) ще трябва да започне да изплаща защитените 
депозити на фирми и граждани. И освен това изплащането трябва да приключи в рамките на 3 месеца. По сегашния 
закон плащането започва 20 дни след отнемането на лиценза на банката и може да се точи 5 години.  
В мотивите си за новия закон МФ признава, че основна причина за съкращаването на сроковете е заплахата от евроглоби 
- заради случая с КТБ, чиито клиенти вече половин година нямат никакъв достъп до парите си, Европейската комисия 
започна наказателна процедура срещу България.  
Евродирективата предвижда поетапно скъсяване на срока за изплащане на гарантираните влогове в проблемни банки, 
така че към 1 януари 2024 г. във всички страни от ЕС законът да осигурява достъп на спестителите до техните пари в 
едноседмичен срок. Според проекта на МФ България ще стане евроотличник, защото е предвидено още с влизането на 
закона в сила срокът за започване на изплащане на гарантираните депозити да стане 7 работни дни.  
Освен това се предлага поправка в Закона за кредитните институции, според която при налагане на специален надзор 
над банка БНБ не може да спира изцяло достъпа на вложителите до влоговете за повече от 5 дни. В случая с КТБ и банка 
"Виктория" заради забраната на БНБ фирми и граждани не могат да ползват и стотинка от спестяванията си от края на 
юни насам. 
Друга важна новина е, че наред със стандартно защитените до 196 000 лева (100 000 евро) се предвижда по-високо 
покритие - до 250 000 лева - за влогове, "свързани с важни социални събития от живота на човека - продажба на имоти за 
жилищни нужди, развод, пенсиониране и др.", както е записано в мотивите.  
Проектът лансира и въвеждане на качествено нова система за определяне на вноските във фонда за всяка отделна банка. 
Вноската ще зависи не само от размера на привлечените депозити, както е сега, но и от оценката на риска за съответната 
банка. Това обаче ще се случи чак през 2016 г., а дотогава БНБ трябва да одобри методика за определяне на вноските 
според риска, подготвена от фонда.  
Фондът ще разшири значително ролята си, защото според проектозакона той ще участва при преструктуриране на 
проблемни банки. Но как точно и в какви мерки ще участва фондът, ще бъде описано в друг закон, става ясно от 
мотивите в проекта.  
Освен това ресурси на фонда ще може да се "впрягат" за подкрепа на банки, застрашени от изпадане в 
неплатежоспособност. Тези мерки обаче ще се предприемат "в съответствие с ясно определена рамка и следва във 
всички случаи да са съобразени с правилата за държавната помощ, а разходите за мерките, предприети за 
предотвратяване на неплатежоспособността на дадена банка, не могат да превишават разходите за изпълнение на 
законово установения мандат на Фонда по защитата на гарантираните влогове в банката", се подчертава в мотивите. 
Според проекта ще се разшири "ветрилото" от инструменти, в които фондът ще може да инвестира средствата си. А 
когато се налага ФГВБ да си осигури повече пари, предвиждат се няколко възможности - определяне на извънредни 
вноски от банките и заеми - вкл. чрез емитиране на дългови ценни книжа или отпускане на бюджетни средства. Новото е, 
че това ще става с одобрение на МС, т.е. по по-лека процедура. 
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Наличните средства във фонда трябва да достигнат размер от 0.8% от общия размер от гарантираните влогове в банките 
не по-късно от 3 юли 2024 г., пише още в проекта. 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Преференциални влогове в КТБ са гарантирани 
Защитени са спестяванията, лихвите по които са били еднакви за всички клиенти 
Редица депозити в затворената Корпоративна търговска банка (КТБ), в чието име просто има думата "преференциален", 
са гарантирани до тавана от 196 хил. лв. и хората ще получат парите си. Става въпрос за депозити, които са предлагали 
едни и същи стандартни условия за всички клиенти на банката. Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 
посочи поименно няколко депозита в КТБ, парите по които са защитени и гражданите ще си ги получат на 4 декември. 
Пояснението се налага заради постъпилите многобройни запитвания кои депозитни продукти на банката са гарантирани, 
се казва в съобщението на ФГВБ. Става въпрос за следните депозити: Преференциален безсрочен депозит, Безсрочен 
депозит "Плюс", Срочен депозит "4х4", Безсрочен депозит "Евролев", Стандартен срочен депозит, Преференциален 
депозит с издаване на депозитен сертификат (поименен). Според експертите на ФГВБ тези спестовни продукти са 
защитени. "Независимо от преустановяването на предлагането на тези продукти средствата по тях са защитени от ФГВБ, 
така както са защитени и средствата по другите официално обявени продукти на банката, тъй като договорите са 
сключени при стандартните и официално обявени лихвени условия", обявяват от фонда. Оттам поясняват, че съгласно 
Закона за гарантиране на влоговете в банките не са гарантирани депозити с привилегировани лихвени условия, т.е. 
влогове с индивидуално договорени по-добри лихвени условия от тези, които банката публично предоставя на 
вложителите си и прилага по отношение на тях. Ако има влогове, по които поне едно от условията не е публично 
обявено, а фигурира само в индивидуален договор между банката и клиента, то този депозит се изключва от защитените 
влогове - тези, парите от които на 4 декември ще бъдат върнати на титулярите в границата до 196 хил. лв. 
 
√ Подпомагат гладуващите българи с европейски пари 
София. Правителството прие проекта на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица 2014-2020 г. и го внася за окончателно одобряване от Европейската комисия. Това съобщиха от 
прессекретариатана Министерски съвет след днешното заседание на кабинета "Борисов".  
Програмата е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 
2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна. 
Периметър на действие на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е хранителният недоимък, 
бездомността и материалните лишения. Оперативната програма очертава рамката за разпределянето на хранителни 
продукти за най-нуждаещите се лица в съчетание със съпътстващи мерки, които имат за цел да се подкрепи тяхното 
социално включване. 
Със средства от Програмата ще се реализира подпомагане с храни чрез предоставяне на индивидуални пакети 
хранителни продукти или на топъл обяд от обществените трапезарии. Предоставянето на хранителни продукти на лица с 
висок риск от бедност ще разшири ефективния обхват на програмите за социално подпомагане. С подкрепата за 
разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, ще бъде подобрен допълнително достъпът до 
социални услуги на нуждаещи се лица. 
Бюджетът на програмата е формиран от близо 18,5 млн. евро национално съфинансиране и 104 815 264 евро от Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се. 
 
√ Людмила Петкова влиза в Съвета на Международната инвестиционна банка 
София. Правителството определи директора на дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите Людмила 
Петкова за член на Съвета на Международната инвестиционна банка и за ръководител на българската делегация в 
Съвета на банката за 102-ото заседание на Съвета на МИБ. Това съобщиха от пресслужбатан а Министерски съвет след 
първото редовно заседание на кабинета "Борисов" днес. 
България ще бъде домакин на заседанието, което ще се проведе на 20 и 21 ноември в София. В рамките на срещата ще 
се състоят заседания на Експертния комитет, на Съвета на ръководителите на делегациите на страните-членки и бизнес-
форум. В тази връзка Министерският съвет одобри и позиции на българската делегация в Съвета на МИБ относно 
възобновяването на членството на Унгария в банката и откриването на регионален филиал на МИБ в Словашката 
република. 
На предстоящото заседание се очаква страните-членки да обсъдят дейността и изпълнението на бюджета на банката за 
2014 г., проекта на бюджет за следващата година и други актуални теми от дневния ред, свързани с развитието и 
реформирането на международната финансова институция. 
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investor.bg 
 
√ 4 хил. работни места са подкрепени от Националния гаранционен фонд 
С гаранции от Фонда и фирми с по-рискови профили получават ниски лихви по кредитите си 
Четири хиляди работни места са били подкрепени от новата програма на Националния гаранционен фонд за шестте 
месеца от създаването й, отчита Българската банка за развитие (ББР). Фирмите работодатели са получили заеми при по-
ниски лихви и по този начин са били подкрепени и работните места, обясняват от ББР. 
Данните на държавната банка показват, че отпусканите кредити с гаранции по програмата се удвояват през третото 
тримесечие на месечна база и достигат стойност от 30,2 млн. лева. През второто тримесечие стойността им е била общо 
14,41 млн. лева. 
Парите са били отпуснати на общо 180 фирми - 144 малки и средни предприятия и 36 стартиращи фирми. Тези 
предприятия не са имали активи, които да заложат като обезпечения пред търговските банки – кредитори и затова 
Фондът е издал гаранции, с които да бъдат допълнение липсващите обезпечения. 
Подкрепата на фонда е помогнала на фирмите значително да намалят цената по кредитите, като средната годишна лихва 
е 6,6%. 
"Това е много близко до средните лихви за новоотпуснати бизнес заеми в края на септември и показва, че благодарение 
на Националния гаранционен фонд фирми с по-висок рисков профил получават финансиране при цена, която би била 
невъзможна без гаранции от Фонда", коментират от ББР. 
По гаранционната схема Гаранционния фонд гарантира до 50% от сумата на кредита, но не повече от 250 хил. лв. 
 
dir.bg 
 
√ Кандидат-работодатели могат да участват по програма за заетост в областта на недвижимото културно наследство 
Кандидат-работодатели могат да участват в Програмата за обучение и заетост "Клио", включена в Националния план за 
действие по заетостта 2014г. Програмата е инструмент на активната политика на пазара на труда, чрез който се 
подпомагат общините при решаване на проблеми на местния пазар на труда, като едновременно с това допринася и за 
повишаване на атрактивността на общините чрез реставрация и популяризиране на културно-историческите ценности, 
находящи се на техните територии. 
Програмата ще стартира пилотно чрез процедура за кандидатстване през 2014г., а одобрените проекти ще се финансират 
през 2015г. Основните цели на Програмата са осигуряване на обучение, последваща заетост и социална интеграция на 
безработни лица чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, представяне, популяризиране, 
реставрация и обслужване на обекти недвижимо културно наследство. 
Допустимите за финансиране дейности са: мотивационно обучение; обучение по ключова компетентност "Обществени и 
граждански компетентности"; обучение по част от професия или обучение за придобиване на степен на професионална 
квалификация по професия; заетост за период от 6 до 12 месеца на успешно преминалите обучение лица в дейности по 
опазване, поддържане, представяне, популяризиране, реставрация и обслужване на обекти - недвижимо културно 
наследство. 
Кандидат-работодатели могат да бъдат конкретните институции или организации, които стопанисват обекти - 
недвижимо културно наследство на територията на общината и отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗНЗ и чл. 50 от 
ППЗНЗ. 
Необходимите формуляри за кандидатстване от желаещи работодателите се подават до 20 ноември 2014г. на адрес: гр. 
Варна, кв. "Трошево" бл.48, партер. Срок за представяне в Министерство на труда и социалната политика на обобщени 
проектни предложения на общините за финансиране по Програма "Клио" е 28 ноември 2014г. 
Предложенията трябва да бъдат подадени в изисквания формат - Формуляр за кандидатстване по Програма "Клио". 
Формулярът е достъпен на официалната Интернет страница на МТСП, раздел "Документи", подраздел "Други документи" 
- http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexothers.htm. 
 
√ Все повече работодатели искат да наемат бежанци 
Все повече работодатели искат да наемат бежанци, отчитат пред bTV от Агенцията по заетостта. В същото време остава 
малък броят на имигрантите, които след като получат статут, се регистрират в Бюрата по труда и търсят работа. 
Селан идва от Сирия преди шест месеца. Намира работа в шивашки цех в Гоце Делчев и е седмият бежанец, който 
започва работа там. Освен минималната работна заплата работодателят за първите няколко месеца поема разходите за 
квартирата и сметките за ток и вода. 
«Работата ми тук е добра, но парите са малко, бих искал да ми се вдигне заплатата. Но приятелите ми тук са много, много 
добри, учат ме да говоря български”, казва мъжът. 
Наскоро петима от седемте работници-бежанци си тръгнали изненадващо. Предполага, че са намерили препитание в 
съседна Гърция. «В Сирия, в Ирак обикновено работи само мъжа, не са свикнали да работят жените и те очакват един 
мъж да вземе толкова заплата, че да може да храни едно 3- или 4-членно семейство”, обясни пред bTV работодателят 
Бертрам Ролман. 
Според представители на сирийската общност у нас много бежанци не познават правата си, което им пречи да намерят 
работа. «Липсата на програмата за интеграция, защото като има програма за интеграция, той откакто постъпи в центъра 
за бежанци, той трябва да почват да го научават. Какво правата, какво може да направи. Изучаването на български език 
трябва да бъде задължение, не по избор”, препоръчва Мохамед Ез от Асоциацията на сирийските бежанци. 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexothers.htm
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Липсата на документи за квалификация също е проблем. «Бежанците, които вече имат статут, имат пълните права като 
български граждани. Тоест те могат да се регистрират в Бюрата по труда и да им се оказва съдействие за работа”, обясни 
Ангел Ангелов от Агенцията по заетостта. 
В момента една четвърт от хората, които живеят в центровете за бежанци, имат статут, но не могат да си позволят да 
живеят на външни адреси. «Ние буквално с тия темпове до края на годината или началото на следващата ще запълним 
нашите центрове само с хора, които са със статут, което е нарушение на Закона за убежищата и бежанците”, предупреди 
директорът на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев. 
Сега в центровете за бежанци живеят над 3 600 души, като две трети са сирийци. 
 


