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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
economic.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ, пред Economic.bg: 400 лв. минимална заплата е неадекватна и нереалистична 
АИКБ е категорично против замразяване на пенсионната реформа, заяви пред economic.bg председателят на УС на 
Асоциацията 
„При дефлация, символичен ръст на БВП и увеличение на средната заплата в порядъка на 3% е неадекватно и 
нереалистично да се предлага подобен ръст от над 15% на минималната заплата”, каза за economic.bg Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той коментира 
предложението на КНСБ минималната работна заплата да бъде повишена през 2015 г. от 340 до 400 лв. 
Велев обяви като неоснователен мотива на синдиката, че с повишаване на доходите ще се преодолее дефлацията. 
Според него, ако се следва логиката на дефлацията, то минималната заплата дори трябва да се понижи, тъй като с по-
малко пари могат да се закупи същото количество стоки. 
Проведена анкета сред членовете на АИКБ показва, че повечето от тях считат, че трябва да се запази настоящото ниво 
или ако има увеличение, то да е в рамките на 10-15 лв. 
Васил Велев посочи, че най-засегнати от рязък ръст на минималните възнаграждения ще са бизнеси, ангажиращи 
предимно нископлатена работна ръка, като текстилна промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, селско 
стопанство. Той подчерта, че много сериозни ще са последствията за бизнеса в Северозападна България и изобщо 
общините с по-ниска средна заплата, давайки за пример област Видин, където средната заплата е 550 лв. 
Предложението на Асоциацията е минималната заплата да се договаря така, както се договарят минималните 
осигурителни доходи и да е различна за отделните икономически дейности, защото разликата между първите три и 
последните три икономически дейности по средна заплата е три пъти. 
Според АИКБ, самите минимални осигурителни прагове вече са се изчерпали в този си вид и ползите от тях са 
съизмерими и дори по-малки от вредите. „Досега имаше два подхода за дейности, при които няма споразумение за 
праговете - оставяне на действащите от предходната година или административно определяне чрез средния процент на 
договорените. За 2015 г., в тези случаи, ние предлагаме обективен трети подход - индексиране с ръста на средния 
осигурителен доход в съответния сектор”, обясни в допълнение Велев. 
„Ние сме категорично против замразяване на пенсионната реформа и на ръста във възрастта за пенсиониране. Тя трябва 
да продължи по начина, записан в Кодекса за социално осигуряване докато не се изработи нещо по-добро. 
Замразяването за една година не доведе до някакъв положителен резултат, а дори стана точно обратното”, коментира 
той друго предложение на Конфедерацията - за ново замразяване на възрастта за пенсиониране през следващата 
година. 
„По-скоро не бихме възразили. Тази мярка, макар и непопулярна, може би има основание, тъй като всички доходи се 
облагат с плосък данък - 10%”, е становището на Асоциацията по повод намерението на управляващите са възстановят 
нивото на данъка върху лихвите по депозитите (до 10%) . Той обаче изрази резерви относно това какъв ще е бюджетният 
ефект от нея. 
Напомняме, че днес от Българска стопанска камара реагира остро на това намерение, определяйки го като удар по 
спестителите и „спестовността като добродетел”. 
 
ТВ Европа 
 
√ Повече от половината индустриални фирми ще възнаградят служителите си с коледни бонуси 
Повече от половината фирми от индустрията ще раздават коледни бонуси на работниците си, показва проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 57% от фирмите в България ще зарадват служителите си за 
празниците, докато едва 15 на сто декларират, че нямат финансов ресурс да си го позволят. 
Близо 60 на сто от работниците в родните компании от индустрията ще бъдат зарадвани с допълнителни коледни 
бонуси, твърдят от бизнеса. 75 на сто от шефовете казват, че това е обвързано с очакваните финансови резултати на 
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фирмата за тази година. 27% от компаниите са готови да отпуснат бонус до 100 лева. 35 на сто с между 100 и 300 лева. А 
38% - над 300 лева.  
Според данните на Асоциацията на индустриалния капитал в края на годината се очаква ръст на БВП с около 1-1.5 %. 
"Голяма част от фирмите реализират повече продажби, голяма част оптимизираха разходите си, така че им позволи да 
реализират по-големи печалби и може би с очакванията за по-добри финансови резултати са свързани и очакванията за 
раздаването на коледни бонуси”, коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на работодателската асоциация.  
 
pariteni.bg 
 
√ 57% от фирмите у нас ще раздават коледни бонуси 
38% от фирмите ще зарадват всеки един от служителите си с над 300 лева 
Повечето фирми от индустрията ще раздават коледни бонуси на работниците си.Това показва проучване на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България, поръчано от bTV. 
57 на сто от фирмите в България ще зарадват служителите си за празниците, докато 15% не могат да си го позволят. 75 на 
сто от шефовете казват, че бонусите са обвързани с очакваните финансови резултати на фирмата за тази година 
27% от фирмите ще зарадват всеки един от служителите си с бонус до 100 лева. 35 на сто с между 100 и 300 лева. А 38% - 
над 300 лева. 
„Очаква се да има ръст на БВП с около 1-1.5 %, голяма част от фирмите реализират повече продажби, голяма част 
оптимизираха разходите си, така че им позволи да реализират по-големи печалби и може би с очакванията за по-добри 
финансови резултати са свързани и очакванията за раздаването на коледни бонуси”, коментира Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на АИКБ. 
 
bgdnes.bg 
 
√ Коледни бонуси за 57% от българите 
57 на сто от фирмите в България ще зарадват служителите си с коледен бонус, докато само 15% не могат да си го 
позволят. Това сочат данните на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
75 на сто от шефовете казват, че бонусите са обвързани с очакваните финансови резултати на фирмата за тази година. 
27% от фирмите ще зарадват всеки един от служителите си с бонус до 100 лв., 35 на сто с между 100 и 300 лв., а 38% - над 
300 лв. 
"Очаква се да има ръст на БВП с около 1-1.5%", коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. 
 
news4000.bg 
 
√ Всяка втора фирма ще раздаде коледни бонуси 
Повечето фирми от индустрията ще раздават коледни бонуси на работниците си. 
Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, поръчано от bTV. 
По-голямата част от взелите участие са фирми с между 10 и 50 работници. На въпроса „Ще раздавате ли коледни бонуси 
тази годна“ 57 на сто са отговорили „Да“. 15 на сто нямат такава възможност. 
Половин милион лева - толкова ще раздаде шефа на този завод за производство на хидравлични мотори в Казанлък. В 
него работят 1000 души. Всеки ще получи по 500 лева коледен бонус. „Даването на коледни добавки е свързано с 
резултатите от дейността на дружеството, тази година я отчитаме като добра", обясни финансовият директор Марин 
Маринов. 
Повечето фирми в индустрията, 75 на сто, казват, че коледните бонуси за работниците им ще са обвързани с очакваните 
финансови резултати за тази година. 
Благой, който от години работи в завода в Казанлък, твърди, че бонус от 500 лева е най-логичната награда за края на 
годината: „Не е стряскащо, защото тук 16 години стоя като щъркел на един крак, другият – на педала на пресата, 
стряскащо е за хората, които не работят, пък искат да получават. Щом работиш, трябва да има нещо насреща“. 
Не всички обаче са чак толкова щедри. 
Проучването показва, че 27 на сто от шефовете ще дадат до 100 лева бонус. 35 на сто - между 100 и 300 лева. А 38 на сто - 
над 300 лева. 
„Голяма част от фирмите реализират повече продажби, голяма част оптимизираха разходите си така, че им позволи да 
реализират по-големи печалби и може би с очакванията за по-добри финансови резултати са свързани и очакванията за 
раздаването на коледни бонуси", посочи изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
Благой е решил, че ще похарчи парите за летене с мотоделтапланер, което му е страст отдавна: „Ще се поразходим над 
балкана в някой хубав ден и за бензин, ще съберем приятели и ще ги оползотворим там" 
Бизнесът е умерен оптимист за следващата година. Повечето фирми от индустрията са на мнение, че ситуацията или ще е 
същата или по-добра. 
Повечето фирми все още не са решили дали ще наемат нови хора на работа. 1/3 казват, че ще го направят. В момента 
тече дискусия и за това какъв да е размерът на минималната заплата през 2015 г. 
Към момента има сигнали, че тя или ще бъде замразена или символично увеличена с 10 - 20 лева. Решението на 
кабинета се очаква да стане ясно да седмица-две. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Икономиката продължава да расте въпреки политиката 
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА, ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 
ПРЕДИ дни Националният статистически институт публикува експресни данни за БВП за третото тримесечие, които 
изненадаха приятно с растеж от 1,6% спрямо година по-рано. Темпът на нарастване на икономиката беше по-висок от 
повечето очаквания и прави постигането на актуализираната прогноза на правителството за растеж през 2014 г. от 1,5% 
постижима. До момента сезонно изгладените данни за първите три тримесечия показват годишен растеж съответно от 
1,5%, 1,8% и 1,6%. 
Растежът на икономиката през третото тримесечие се дължи изцяло на вътрешните инвестиции и потреблението, докато 
след минималния ръст на износа през предните две тримесечия през третото вече се отчита спад на външните 
продажби. Инвестициите (бруто образуването на основен капитал) започнаха да се възстановяват от кризата още от 
последното тримесечие на 2012 г., но темпът на растеж се засили едва от края на миналата година до 4-5% годишно. 
През третото тримесечие на 2014 г. се отчита растеж от 4,2% на годишна база. 
По-бързият растеж вероятно отразява ускореното усвояване на европейски средства от 2013 г. насам, тъй като голяма 
част от проектите са именно за изграждането на инженерни обекти. 
Крайното потребление от своя страна расте с 1,4% през третото тримесечие след положителен ръст през първите две 
тримесечия, който се дължеше както на увеличените държавни разходи тази година, така и на индивидуалното 
потребление. Последното нараства стабилно тази година, като част от обяснението се крие в увеличените социални 
плащания в тазгодишния бюджет и повишените пенсии от април миналата година (които допринесоха за годишен ръст 
на крайното потребление с 3,3% през първото тримесечие на 2014 г.) и от юли т.г. 
Вероятно по-голям принос за ръста на потреблението тази година обаче има  
сериозното раздвижване на пазара на труда, където за първи път от началото на кризата сме свидетели на значително 
нетно създаване на работни места. При това през третото тримесечие не само броят на заетите продължава да расте 
сериозно (с 49 000 души) спрямо година по-рано, но и темпът на увеличение се ускорява спрямо първата половина на 
годината. 
За сравнение през първото и второто тримесечие на 2014 г. са създадени съответно 39 100 и 39 600 нови работни места 
спрямо същия период на 2013 г. Обяснението за по-бурния растеж на заетите през третото тримесечие може да се търси 
в по-силно създаване на работни места в сезонните индустрии като туризъм и селско стопанство. Туристическият сезон 
на база на предварителните записвания се очакваше да е силен тази година, което може би е провокирало мениджърите 
да наемат повече работна ръка. В крайна сметка обаче резултатите са разочароващи, включително заради негативния 
ефект от продължителните валежи и наводнения, както и заради кризата в Украйна, която намали туристите оттам. 
Данните на НСИ показват по-малък входящ поток туристи това лято, а представители на сектора споделят, че 
финансовите им резултати са по-лоши тази година. 
Може би тук е мястото да се отбележи, че докато тримесечните данни за работната сила на НСИ (което е извадково 
анкетно проучване) показват стабилен ръст на заетостта тази година, месечните данни за наетите по трудови и служебни 
правоотношения (на база на декларирани договори) показват стабилен спад с изключение на месец юли. Данните за 
наетите не включат самонаетите и тези, работещи по граждански, авторски и други подобни договори.  
Все пак обаче е странно да няма нито едно от новите 40-50 хил. работни места тази година сред наетите по трудови и 
служебни правоотношения, което навежда на мисълта или за рязък ръст на сивата икономика в трудовоправните 
отношения тази година, или за ниско качество/пропуски в статистиката за пазара на труда. Между другото, проучванията 
на АИК за сивата икономика показват продължаващото  свиване тази година. 
Друг фактор, който оказва положително влияние върху потреблението на домакинствата, е продължаващата дефлация 
на годишна база вече повече от година. Средногодишната дефлация за последните 12 месеца до септември е -1,6%.  
Много е вероятно този тренд на спадащи цени да бъде прекъснат през октомври заради покачването на цените на тока 
за регулирания пазар (домакинствата и малките фирми) с около 10%, което освен прекия си ефект автоматично ще се 
отрази и на редица други цени. Съответно и крайното потребление през последното тримесечие най-вероятно ще бъде 
по-консервативно. 
Като цяло представянето на икономиката тази година е по-добро от предходната въпреки политическата нестабилност и 
поредните предсрочни избори през октомври. Разочароващо е представянето на износа, особено предвид факта, че към 
момента беше избегната нова рецесия в ЕС. В същото време най-добрите новини идват от 
трудовия пазар, който традиционно реагира най-бавно при икономическо възстановяване и е още един знак за 
относително доброто състояние на икономиката в момента. 
Предвид всичко това по-ранните ни прогнози за ръст на българската икономика от 1,2-1,3% тази година изглеждат твърде 
песимистични, дори и ако се отчете известно забавяне на растежа през последното тримесечие. Една по-реалистична 
прогноза би заложила растеж от около 1,5-1,6% тази година, който всъщност е записан и в актуализираната макрорамка 
на правителството за 2014 г. 
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Вестник Труд 
 
√ Втората пенсия - с двойно по-висока лихва от депозита 
Спестяванията в частен пенсионен фонд носят двойно по-висока лихва от банковите депозити. Това показва сравнението 
между статистиките на Комисията за финансов надзор (КФН) и БНБ. 
През периода 29 септември 2012 г. - 30 септември 2014 г. универсалните фондове са постигнали 5,96% средна годишна 
доходност при управлението на парите за втора пенсия. Въпреки че намалява спрямо предходни периоди, доходността 
на универсалните фондове е близо два пъти по-висока от средна лихва по домакинските депозити, която за последните 
24 месеца е около 3%. 
В универсалните фондове задължително се осигуряват работещите, родени след 1959 г. Към момента става въпрос за 
3,368 млн. души. 
В по-дългосрочен план доходността на пенсионните фондове е по-ниска заради загубата при краха на капиталовите 
пазари през 2008 г. Освен от получената доходност сумата по индивидуалните партиди на работещите зависи и от 
редовното плащане на осигуровките. Към 30 септември всеки е натрупал средно по 1881 лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Как ще се изплащат гарантираните депозити в КТБ  
Вложителите са разпределени в девет банки според своя ЕГН или ЕИК 
Близо 250 хил. души и около 6 хил. фирми и други юридически лица ще могат да получат блокираните си суми до 196 
хил. лв. в Корпоративна търговска банка (КТБ) през една от девет кредитни институции, посочени от Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Деветте избраници са Алианц Банк България, Банка ДСК, Обединена 
българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, СИБанк, Уникредит Булбанк, Централна кооперативна 
банка и Юробанк България (Пощенска банка), които от 4 декември нататък ще трябва да проведат най-голямата подобна 
операция в българската история, като изплатят сума от 3.6 млрд. лв. 
Вложителите са разпределени по обслужващите банки в зависимост от последната цифра на своя ЕГН за физическите 
лица или на ЕИК или БУЛСТАТ за юридическите лица (виж карето). От фонда отбелязват, че това е направено "с цел да се 
постигне равномерно разпределение на вложителите според клоновата мрежа на обслужващите банки и да се осигури 
спокоен и гладък процес на изплащане". 
Огромният брой вложители предполага, че може да има струпвания и опашки, въпреки че всеки може да се разпореди с 
парите си когато и да е през следващите пет години. Реално обаче много от 250-те хиляди сметки са практически празни 
с по няколко лева остатъци и опитът от предишни банкови фалити показва, че обикновено тези суми в огромен процент 
от случаите остават непотърсени. 114 хил. сметки например са с по под 10 лв. в тях, като сумата им възлиза на близо 
около 580 хил. лв. Дори обаче тези сметки да се игнорират, всяка от деветте банки остава да обслужи средно по над 15 
хил. клиенти. Затова и подборът е следвал няколко критерия, сред които най-голямо относително тегло е имал този за 
покритието на клоновата мрежа на банката кандидат с тази на КТБ. 
Какво трябва да направи вложителят 
За да получат достъп до средствата си, вложителите на КТБ трябва да посетят определената им обслужваща банка в 
рамките на работното й време от понеделник до петък и да представят документ за самоличност. За физическите лица 
това може да е лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице. Юридическите лица 
представят ЕИК или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което да 
докажат кои са лицата, които управляват и представляват юридическото лице, а също така и декларация по образец, 
който е наличен на място в банката. 
Още от първия ден на изплащането на гарантираните депозити – 4 декември, вложителите получават достъп до целия 
размер на сумата, която подлежи да им бъде изплатена, като могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 
5 години. В обхвата на гаранцията попадат вложенията в размер до 196 хил. лв. за един вложител – български и 
чуждестранни физически и юридически лица, независимо от броя на сметките му в КТБ. В сумата се включват главницата 
и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на банката (в случая 6 ноември). 
Всяка банка ще си създава и свой вътрешен ред за обслужването. От Уникредит Булбанк например заявиха, че ще 
обслужват клиенти с гарантирани влогове в 43 филиала на банката в 29 града в страната, като за София са определени 6 
клона. Кои точно са и с какво работно време ще бъде обявено на интернет страницата на банката. В изплащането на 
гарантираните суми в Уникредит Булбанк ще са ангажирани 270 служители на банката. 
При изплащането на гарантираните суми вложителите могат да изберат дали да изтеглят средствата си в брой, да 
наредят превеждането им в друга банка или да открият сметка в обслужващата банка и да оставят сумата на влог в нея. 
Откриването на тези сметки е без такса за тях, както и еднократното нареждане на междубанков превод през платежната 
система БИСЕРА (преводи до 100 000 лв.), уточняват от ФГВБ. От фонда напомнят още, че влоговете в чуждестранна 
валута се изплащат в левове според обменните курсове на БНБ в началния ден на изплащането (4 декември). 
Къде има още информация 
На интернет страницата на фонда - www.dif.bg, има отделна секция за изплащане на влоговете в КТБ. Там е публикуван 
списъкът на обслужващите банки с клоновата им мрежа и работното време. Списъците ще са налични и в клоновата 
мрежа на обслужващите банки, и на интернет страницата на КТБ. 
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В секцията на сайта на фонда е публикувана и единната обща тарифа за таксите за обслужване на вложителите на КТБ в 
обслужващите банки, тъй като без такса е само еднократен междубанков превод и откриването на сметка в 
обслужващата банка (виж таблицата). 
В секцията за КТБ, която се отваря като подсайт, има качени необходими документи, като декларацията за липса на 
изключения по отношение на гарантирането на влоговете – т.е. че съответното лице не попада в някое от изключенията 
по закон, според които влогът му не е гарантиран, дори и да е в границата до 196 000 лв. Има и пълномощно с примерно 
съдържание за разпореждане с подлежаща на изплащане сума. Под формата на въпроси и отговори е дадена 
информация за често задавани въпроси във връзка с гарантирането на влоговете. Там има отговори на въпроси като кога 
най-рано може да се получат гарантираните суми, има ли график за изплащане, какви документи са необходими, къде 
трябва да се отиде и др. 
Освен на интернет страницата на фонда вложителите в КТБ могат да получат повече информация и на телефон 0700 144 
03 - на цената на градски разговор. 
Разпределение на вложителите в банките: по последна цифра от ЕГН/ЕИК – Банка 
0 – Банка ДСК 
1 – Обединена българска банка 
2 – Юробанк България 
3 – Райфайзенбанк (България) 
4 – Алианц Банк България 
5 – Уникредит Булбанк 
6 – Уникредит Булбанк 
7 – Централна кооперативна банка 
8 – СИБанк 
9 – Първа инвестиционна банка 
Чуждестранните лица, които нямат български идентификационни номера, също ще бъдат обслужвани в ПИБ. 
 

 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Парите от КТБ в банка според ЕГН-то 
На 4 декември всеки вложител ще може да изтегли до 196 000 лева общо главница и лихви 
Откриването на нова сметка и първата транзакция ще са без пари 
Разплащането на 3,7 млрд. лева започва на 4 декември. Толкова са гарантираните депозити на граждани в затворената 
КТБ, по данни на одиторите. Каква част от парите ще бъде изтеглена и къде ще бъдат вложени, се питат банкери, 
търговци и експерти. Според в. "Капитал" поне около 40% от парите ще останат на влог в банките, които ще ги изплащат. 
Изданието се позовава на "исторически опит", вероятно от предишната банкова криза от 1996-97 г., когато бяха 
затворени 16 трезора. Сега обаче ситуацията е коренно различна. 
Деветте банки, които ще изплащат гарантираните влогове от Корпоративна търговска банка, вчера бяха огласени от 
Фонда за гарантиране на влоговете. Подбрани са трезори с най-широка клонова мрежа и опит да работят с много 
клиенти. От ФГВБ посочиха и откъде вложителите могат да вземат парите си. Това се определя от последната цифра на 
ЕГН-то, Единния идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ, ако са фирми. Така например, ако ЕГН-то ви завършва с нула, 
ще си търсите спестяванията в Банка ДСК. Тези с последна цифра 1 пък са разпределени в ОББ и т. н. (виж таблицата). 
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Както вече е известно, изплащането ще започне на 4 декември. Всеки вложител ще получи до 196 хил. лв., независимо от 
броя на влоговете на свое име и размера им. В сумата са включени главницата и начислените лихви към датата на 
отнемането на лиценза на КТБ - 6 ноември 2014 г. До 20 юни, когато КТБ бе поставена под специален надзор, лихвите 
бяха доста високи, но веднага след затварянето на банката те бяха свалени до средното ниво у нас. 
На 4 декември във всяка от избраните 9 банки ще има и списък на клоновете, от които ще може да се теглят влоговете. 
Гражданите трябва само да носят личната си карта или друг документ за самоличност за чужденците. В банката те ще 
трябва да попълнят декларация, с която да удостоверят, че нямат нищо общо със собствениците или някой от бившите 
управляващи на КТБ и не са свързани лица с никой от тях. Всеки вложител може да разполага с парите си както намери за 
добре. Има няколко възможности - откриване на сметка или влог в обслужващата банка, в която парите да се оставят, да 
се нареди превод по посочена сметка в друга банка или да се изтегли сумата в брой. Влоговете в чуждестранна валута се 
изплащат в левове според обменните курсове на БНБ в началния ден на изплащането - 4 декември. Вложителите имат 
пет години, за да потърсят парите си в банката, в която са прехвърлени. Ако решат да ги прехвърлят в друга банка чрез 
БИСЕРА, транзакцията е безплатна. Не се плаща и за откриване на сметка в банката, в която парите са прехвърлени.  
Повече информация има в сайта на Фонда за гарантиране на влоговете www.dif.bg или на тел. 0700 144 03. 
 
Вестник Сега 
 
√ Румъния ще се откъсне от България за влизане в Шенген 
Наказателните процедури срещу страната ни са се увеличили двойно  
Очакваният през януари догодина доклад на Еврокомисията за напредъка на България в областта на правосъдието (по 
т.нар. механизъм за сътрудничество и оценка) ще бъде много тежък, а страната ни може да бъде отделена от Румъния в 
процедурата за влизане в Шенгенската зона. Това стана ясно вчера от думите на вицепремиера по европейските въпроси 
Меглена Кунева.  
Според нея борбата на северната ни съседка срещу корупцията скоро може да убеди страните - членки на ЕС, за 
поетапно отпадане на границите й в Шенген, докато за България проблемът остава за неопределено време. Макар да 
няма пряка връзка между механизма за сътрудничество и влизането в Шенген, от напредъка на страната ни в областта на 
правосъдието и вътрешните работи зависи и влизането ни в Шенгенското пространство, защото няколко държави 
поставиха такова условие. 
Вицепремиерът отбеляза, че в доклада ще има много ясно подчертана разлика между двете държави и тя няма да е в 
наша полза. "България няма да отбележи съществен напредък в сравнение с миналия доклад и това е еднозначно лошо", 
коментира тя. По думите на Кунева в доклада най-вероятно ще попадне и случаят с откраднатото тефтерче на бившия 
шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. "Най-малкото той показва, че не се спазват процедурите по 
охрана на веществени доказателства", заяви тя. Според Кунева трябва час по-скоро да се изберат председател на 
Върховния касационен съд и главен съдебен инспектор, както и да се направи съдебна реформа. Сред неотложните 
задачи са още изготвяне на нов Наказателен кодекс, промени в Наказателно-процесуалния кодекс и подреждане по 
приоритети на казусите, които разглеждат прокурорите с оглед намаляване на натовареността им. 
По-късно вчера говорителят на Еврокомисията Мина Андреева заяви пред БНР, че мониторинговият механизъм за 
България и Румъния засега ще бъде запазен в досегашния му вид и ЕК ще прави доклади за напредъка на двете страни 
веднъж в годината. 
Тази седмица ЕК трябва да одобри 300 млрд. евро по инвестиционния пакет "Юнкер", предвидени за "събуждане" на 
европейската икономика, съобщи още Кунева. Все още не е ясно каква част ще получи България, тъй като за тях ще се 
кандидатства с проекти. Пред в. "24 часа" еврокомисарят Кристалина Георгиева обясни, че става дума за 300 млрд. евро, 
които "спят" във финансовия сектор и не се превръщат в инвестиции. Целта е те да бъдат придвижени към реалната 
икономика с редица мерки. Сред тях са например даване на гаранция, ако банките не желаят да отпускат заеми.  
Нарушения 
Двойно са се увеличили процедурите за нарушения на задълженията ни по прилагане на европейското право, съобщи 
още Меглена Кунева. Докато през 2013 г. т.нар. наказателни процедури са се увеличили с 19, само до ноември т.г. те вече 
са нараснали с 47. По-голяма част от тях са започнали, защото сме спрели да осъвременяваме законите си, посочи тя. Все 
още открити са общо 67 процедури. 51 са на етап официално уведомително писмо, което е първият етап на досъдебната 
фаза на процедурата за нарушение. Според Кунева може да очакваме 1/3 от тях да бъдат закрити поради изпълнение на 
ангажиментите ни. 10 процедури са на етап мотивирано становище, 6 - на съдебна фаза, има и три висящи дела. От 
началото на членството ни в ЕС до сега срещу България са задействани 328 наказателни процедури, но страната ни е 
успяла да затвори 261 от тях. 
 
√ Бизнесът скочи срещу вдигaнето на данък "лихва" 
Наивно е да се смята, че облагането на доходите от депозити ще напълни бюджета, обяви БСК  
Намерението на ГЕРБ да утежни облагането на лихвите, получени от спестявания в банки, предизвика остра реакция на 
бизнеса. "Идеите за промяна в данъчното облагане са пореден пример за непоследователна политика, която ерозира 
обществената и бизнес среда и не създава условия за дългосрочно планиране и прогнозиране", обяви в своя позиция 
Българската стопанска камара. 
Преди дни стана ясно, че партията мандатоносител смята да увеличи и ставката, и базата за облагане. ГЕРБ иска да 
вдигне данъка от 8% на 10%, колкото бе до миналата година, а освен това предлага да се облагат не само срочните 
депозити, но и всички други спестявания с едно-единствено изключение - детските влогове. Облагането на доходите от 
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депозити в банките бе въведено по инициатива на министър Симеон Дянков през 2012 г., а миналата година кабинетът 
"Орешарски" прокара график за поетапно намаление на данъка с по 2 процентни пункта годишно до 0% през 2017 г. Но 
ето че новото управление тотално променя посоката. И при въвеждането на данъка, и сега критиките изобилстват. 
"Сред големите добродетели на всяка нация е спестовността, която трябва да се опазва и поощрява, защото тя е в 
основата на просперитета на обществото. Върху тази добродетел беше нанесен сериозен удар със спекулативното 
поведение на някои банки. Връх в това разрушително поведение бяха размитите и дълбоко неясни действия на БНБ и 
политико-финансовият прецедент "КТБ". Върху разклатеното доверие на бизнеса и обществото сега се подготвя 
нанасянето на допълнителен удар с данъка върху лихвите по депозитите - данък, който политиците обещаха поетапно да 
премахнат, а през последните дни същите тези политици заговориха за неговото увеличаване", се казва в становището на 
БСК.  
Бизнесът припомня още, че България е част от ЕС и българските вложители лесно може да насочат спестяванията си към 
други европейски страни. "Лъжливо е чувството на държавата, че може да увеличи съществено приходите в бюджета от 
облагането на депозити - решение не само непрофесионално, но и наивно. Значително увеличение на приходите в 
бюджета може да се очаква чрез създаването на условия за раздвижване на този финансов ресурс за развитието на 
икономиката. Скок на основните приходи в бюджета може да се постигне само чрез увеличаване на оборотите в 
икономиката по пътя на разширеното потребление, по пътя на правната и социалната сигурност и т.н.", пишат от БСК.  
Много експерти и политици посочват, че този данък е излишен, защото приходите от него са незначителни. В същото 
време е бреме - финансово за спестителите и административно за банките, които го начисляват, удържат и внасят в 
бюджета. "Това е едно от най-слабите пера в бюджета - при очаквани приходи от около 120 млн. лв. годишно реалното 
изпълнение през 2013 г. бе под 80 млн. лева", посочи вчера пред "Фокус" депутатът от АБВ Светослав Белемезов. 
Икономистите смятат, че е правилно ниският плосък данък да обхваща всички доходи, но коментират, че в България има 
много други доходи, които си остават необлагаеми - печалбата от акции на фондовата борса например си остава 
освободена от налога.  
"Банките в конкуренцията помежду си за привличане на клиенти измислиха продукти, които маскираха депозити през 
спестовни влогове. Сега смятаме, че трябва да се затвори тази вратичка и както по Закона за гарантиране на влоговете ще 
се изплащат абсолютно всички влогове, независимо дали те са спестовни, депозитни или каквито и да било други, така 
лихвите по всички тези влогове трябва и да се облагат. Единственото изключение ще бъдат детските спестовни влогове, а 
очакваният ефект за хазната е 80 млн. лв.", обясни шефката на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова. Промените 
още се уточняват и не са внесени в Народното събрание. Засега се знае, че БСП ще гласува против. АБВ иска първо да 
види текстовете, ДПС и "Атака" още не са излезли с окончателна позиция, както и Реформаторският блок и 
Патриотичният фронт. 


