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Вестник Труд 
 
√ Тръгват преговори за пенсионната реформа 
Следващата седмица под ръководството на социалния министър Ивайло Калфин ще започнат разговорите за промени в 
пенсионната система, съобщи вчера финансовият министър Владислав Горанов. „До 31 март ще бъде изготвен 
дългосрочен и завършен комплект от решения за пенсионната система, който да бъде припознат от всички политически 
сили“, коментира той. 
Горанов отново защити промените в Кодекса за социалното осигуряване от края на м.г. Според тях младежите, 
започващи първа работа, трябва да изберат дали ще се осигуряват и в НОИ, и в частен фонд. Ако до една година не го 
сторят, осигуровките им ще отиват изцяло в НОИ. Според Горанов в дискусията не са се чули рационални аргументи, с 
изключение, че не е предвидена обратната опция - парите да могат да се прехвърлят от НОИ в частен фонд. 
 
√ Гаранционният фонд тегли кредит, за да върне заема за КТБ 
Фондът за гарантиране на влоговете води разговори с международни финансови институции и банки, за да рефинансира 
част от заема, който получи от правителството. За да се осигурят по-изгодни условия, ще бъде дадена държавна 
гаранция, съобщи вчера председателят на управителния съвет на фонда Радослав Миленков. В бюджета за тази година 
за целта е предвидена държавна гаранция до 900 млн. евро. 
В края на миналата година фондът получи заем до 2 млрд. лв. от държавата, за да може да изплати гарантираните 
депозити на вложителите в КТБ. Правителството осигури средствата, като взе кредит от четири големи банки. 
Дори и гаранционният фонд да успее да възстанови част от парите, това няма да промени емисионната политика на 
правителството за тази година. Парите, които фондът върне, ще останат във фискалния резерв, обясни финансовият 
министър Владислав Горанов. През 2015 г. правителството планира да вземе нов дълг от 8,1 млрд. лв. Предвижда се до 
6,9 млрд. лв. да бъдат осигурени чрез емисии на ценни книжа на международните пазари. С голяма част от новия дълг 
ще се рефинансират стари задължения. 
Поемането на нов дълг на международните пазари най-вероятно ще стане на два транша - в началото на годината и през 
есента, обясни министър Горанов. „Очаквам добри резултати за доходността, т.е. българската държава ще се финансира 
евтино“, прогнозира министърът. 
Шефът на гаранционния фонд Радослав Миленков обясни още, че отделно от това се водят разговори с международни 
финансови институции, които да осигурят „стенд бай“ кредитни линии на фонда, които да могат да се ползват при нужда. 
Това се налага, тъй като след изплащане на гарантираните влогове в КТБ фондът не разполага със значителен собствен 
ресурс. 
Миленков отчете още, че вече са изплатени 3,25 млрд. лв. на 91 300 гарантирани вложители в КТБ. Само 2% от тази сума 
е била изтеглена в кеш, а останалите средства са останали в българската банкова система. 
 
√ ВАС щял да реши по-бързо казуса КТБ 
Върховният административен съд (ВАС) ще се произнесе в по-кратък срок от обичайния по жалбите срещу решението на 
БНБ за отнемането на лиценза на КТБ. Това стана ясно вчера от думите на финансовия министър Владислав Горанов. 
„Имам уверението, че в кратки срокове, не с предварително заявените, ще имаме решение по жалбите“, каза той. 
Финансовият министър поясни, че тогава вече ще могат да бъдат избрани синдици, които да контролират извършването 
на сделки с активи на трезора. Той увери още, че е ангажиран целият ресурс на приходната администрация и 
прокуратурата, за да не бъдат увредени активите. 
Ако съдът постанови, че решението на БНБ за отнемането на лиценза на КТБ е неправилно, банката ще трябва да отвори 
врати, допълни Горанов. „Тогава влизаме в хипотезата, че гаранционният фонд остава най-големият кредитор на КТБ и 
банката отваря, а отстранените от БНБ управителни органи си заемат местата“, обясни той. 
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Вестник Сега 
 
√ Горанов прехвърли пенсионната реформа на социалното ведомство 
Все още не е ясно кога реално ще влязат в сила поправките за избор на фонд за втора пенсия 
След като инициира и прокара пенсионните промени за възможността за избор къде да се осигуряват хората - в НОИ или 
и в частните пенсионни фондове, финансовият министър сега прехвърля топката към социалното ведомство. Владислав 
Горанов обяви, че обсъждането на цялостната визия за пенсионната реформа започва през следващата седмица, а 
разговорите ще бъдат водени от вицепремиера Ивайло Калфин. Срокът, поставен в края на миналата година, за да има 
пълен пакет с мерки за всички параметри в осигурителната система, е 31 март. Калфин не бе запознат с готвените 
пенсионни промени и се обяви против скандалния начин, по който те бяха представени - в неделя за няколко часа, без 
участието на работодателите, без мотиви и дебат. 
Горанов не спомена нищо за нормативните актове, с които ще се регламентират редът и начинът, по който родените 
след 1959 г. ще могат да избират къде да се осигуряват за втора пенсия. Докато Министерският съвет не приеме 
текстовете, записаният в Кодекса за социално осигуряване избор на практика не може да се упражни. От 
Реформаторския блок, които бяха категорично против измененията в осигурителния модел, подготвят промени, но те все 
още не са известни. 
Въпреки че упорито отричаха това при дебатите в НС, управляващите вече признават, че приетите набързо текстове 
представляват промяна в осигурителния модел. "Общо взето, обичайно в повечето страни от Европа имаме двустълбов 
модел - солидарна основа и доброволна капиталова такава. Нашият модел е по-интересен, той предвижда и 
задължителна капиталова компонента. Аз просто предложих хората да могат да избират дали да участват в двустълбов 
или в тристълбов модел, като всяка една от заинтересованите страни може да доказва предимствата си пред 
вложителите, така че да е ясно, че те правят максимално добър избор за себе си. Периодът, в който се осигуряват, е доста 
дълъг и те трябва през цялото време на осигуряване - около 40-45 години, да имат увереността и информацията, че 
спестяват по най-добрия за тях начин, така че да не бъдат оставени на системата на социалното подпомагане, а да имат 
гарантирани доходи за своите старини", разясни министърът. И допълни обичайното си вече обяснение, че "при 
наличието на конкуренция личният интерес ражда общото благо - това е прословутата фраза на Адам Смит за 
невидимата ръка на пазара" в отговор на въпрос дали няма да пострада пенсионният модел у нас заради конкуренцията 
между НОИ и частните пенсионни фондове. 
 
√ Новото облекчение при пенсиониране отлага обезщетението 
Обезщетението, което работодателят изплаща при пенсиониране на служителите си в рамките на няколко заплати, се 
дава единствено при напускане на работното място. Това уточнение направиха от инспекцията по труда по повод 
запитвания на фирми и работници. Причината е, че от 1 януари човек може да се пенсионира, без да напуска работа. 
Преди това беше необходимо да напусне, дори и само за един ден. Ако се възползва от новия облекчен ред, служителят 
ще може да получи обезщетението, когато реално напусне работа. Няма значение дали това ще стане по негово желание 
или при уволнение. 
"Обезщетение за придобито право на пенсия се изплаща при прекратяване на трудовото или служебното 
правоотношение, а не заради самото пенсиониране. То се дължи на работник или служител, който е придобил право на 
пенсия и е решил да се раздели с работодателя си, дори да не се пенсионира след това. Право на него имат и 
работещите, чиито договори са прекратени, след като те са се пенсионирали без прекъсване на осигуряването", 
обясняват от инспекцията. Обезщетението за придобито право на пенсия се изплаща само веднъж от един работодател.  
Според Кодекса на труда работодателят дължи две брутни заплати при пенсиониране на служител. Ако той обаче се е 
трудил при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж, тогава шефът му дължи брутното трудово 
възнаграждение за 6 месеца. За държавните служители обезщетението за придобито право на пенсия е в размер 50% от 
месечната основна заплата към момента на прекратяване на служебното правоотношение за всяка прослужена година 
като държавен служител, но не повече от 10 месечни основни заплати. Ако чиновникът е работил в една администрация 
през последните 10 г., той има право на обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати, а когато стажът му е по-
малко от 10 г. - на две, ако това е по-благоприятно за него. 
 
√ Държавата се презастрахова с новия дълг през тази година 
И фондът за гарантиране на влоговете отказа информация за преференциалните депозити в КТБ 
Сериозна част от предвидения нов дълг за 2015 г. може да се окаже презастраховка. При заложен в бюджета до 8.1 
млрд. лв. нов дълг нуждата от финансиране може да е с до 2 млрд. лв. по-ниска. Въпреки това финансовото 
министерство няма да преразглежда емисионната си политика и ще заеме първоначално заложените суми, защото 
възнамерява да попълни с парите фискалния резерв. 
Това се разбра след среща на финансовия министър Владислав Горанов с ръководството на фонда за гарантиране на 
влоговете и 9-те банки, включени в изплащането на гарантираните депозити в КТБ. В края на миналата година държавата 
взе решение да подкрепи фонда с до 2 млрд. лв., за да осигури недостига за изплащане на гарантираните суми на 
вложителите. Двата милиарда лева бяха осигурени като част от мостов заем от 4 банки на стойност 1.5 млрд. евро с 
падеж в средата на 2015 г. При сключването на заема от финансовото министерство обявиха, че той ще бъде изплатен 
чрез поемането на нов дълг на международните пазари. 
Вчера стана ясно, че фондът за гарантиране на влоговете възнамерява сам да тегли заем, за да върне предоставената от 
бюджета сума. "Водим преговори с международни финансови институции за осигуряване на стендбай кредитни линии и 
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за рефинансиране на част от заема, получен от бюджета, така че да върнем парите на данъкоплатците", съобщи след 
срещата председателят на управителния съвет на фонда Радослав Миленков. Той отказа да посочи конкретния размер на 
сумата, която фондът възнамерява да възстанови на бюджета още тази година. Точно число не посочи и Владислав 
Горанов, който обаче изтъкна, че фондът лесно и бързо ще може да поеме заем до 900 млн. евро. Такъв е размерът на 
предвидената държавна гаранция в полза на фонда. 
Дори фондът да издължи на бюджета повече от предвиденото, държавата няма да преразгледа плановете си за поемане 
на нов дълг. "За момента не планираме промяна на емисионната политика. При възстановяване на суми от фонда парите 
в повече ще постъпят за подкрепа на фискалния резерв", коментира Горанов. 
Според експерти презастраховката с поемане на повече дълг от необходимото има и положителни, и отрицателни 
страни. И в момента 400 млн. лв. от новия дълг са предвидени да служат като буфер във фискалния резерв за 
осигуряване на средства при временен недостиг. Наливането на 2 млрд. лв. допълнителен буфер ще даде по-голяма 
сигурност на държавата, защото фискалният резерв редовно спада на критични нива. В първото правителство на ГЕРБ 
политиката бе различна и фискалният резерв почти бе на ръба. Очевидно се търси възможност резервът да бъде 
подкрепен. Въпросът е на каква цена ще се осигури този ресурс, коментира икономистът от института "Отворено 
общество" Георги Ангелов. Според други анализатори поемането на по-малко дълг тази година би било добър знак за 
международните пазари и плюсовете и минусите трябва внимателно да се преценят. Пълненето на фискалния резерв със 
заеми, които не са взети за инвестиции или покриване на дефицита, е и принципно проблемно заради ограниченията за 
какво може да се поема дълг. Залагането на подобен голям буфер подменя мотивите към закона за държавния бюджет в 
частта за управление на дълга, а ударното нарастване на заемите на държавата води и до рязък скок в разходите за 
лихви. 
Показателен е големият размер на новия дълг, който ще отиде за рефинансиране на стари заеми. От 8.1 млрд. лв. 
новопоет дълг за рефинансиране на падежи ще отидат 4.2 млрд. лв. До 1 млрд. лв. са предвидени за осигуряване на 
съфинансиране на еврофондовете, 2.5 млрд. лв. са предназначени за покриване на дефицита в бюджета, 400 млн. лв. са 
буфер. Според оценката на Министерството на финансите лихвените разходи по държавния дълг през тази година ще са 
за 845.3 млн. лв. 
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 
"Имаме уверение от Върховния административен съд, че в по-кратки от предварително заявените срокове ще има 
решение по жалбите срещу отнемането на лиценза на КТБ и ще влезем в класическата несъстоятелност", коментира 
финансовият министър Владислав Горанов в отговор на въпрос дали има гаранции срещу извършването на сделки от 
свързани лица и намаляването на масата на несъстоятелността. Според него, ако съдът отмени решението за отнемане 
на лиценза, фондът за гарантиране на влоговете ще се окаже най-големият кредитор на банката. Финансовият министър 
уточни, че предстоят промени в закона за банковата несъстоятелност и закона за БНБ, защото уроците от КТБ били 
прочетени.  
90% от гарантираните влогове в КТБ на обща стойност 3.25 млрд. лв. вече са изплатени, обявиха от фонда. С парите си са 
се разпоредили 91 300 вложители, като само 2% са теглили сумите в брой, останалите са се доверили на банковата 
система. Само за първите 3 дни от началото на кампанията са обработени 55% от гарантираните влогове при добра 
организация и на банките, участващи в изплащането, и на охранителните органи, изтъкна Радослав Миленков. 
Вложителите, които още не са се разпоредили с гарантираните суми, имат възможност да го направят в 5-годишен 
период от началната дата на разплащане. На въпрос изяснени ли са вече броят и размерът на влоговете, при които е 
имало преференциални условия и гаранцията не важи, Миленков отказа информация с аргумента, че фондът не участва в 
процеса на изплащане и тези данни са при квесторите. По закон тази информация следва да е изпратена на фонда. 
Съгласно наредбата на БНБ за изплащане на гарантираните влогове квесторите изпращат пълна информация до фонда за 
всеки един вложител на банката, включително и данни дали са ползвани преференциални условия. Междувременно 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че Сдруженията на собствениците със сключени 
споразумения за финансова помощ по проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма 
"Регионално развитие" 2007-2013 г. с доверителните сметки в КТБ АД от днес имат начислени гарантирани суми, 
подадени от КТБ АД. Гарантираните си средства лицата ще могат да получат от съответните обслужващи банки. 
 
Вестник Класа 
 
√ Каролев: НОИ никога повече няма да си покрива разходите 
Не трябва да се разчита преди всичко и само на НОИ, държавата трябва да стимулира спестяванията на гражданите под 
различни форми и особено тези, които са в пенсионни фондове. 
В това е категоричен финансовият експерт Владимир Каролев. В коментар за бъдещето на пенсионната реформа в 
студиото на Нова телевизия, той даде като положителните примери, от които България може да вземе пример - Швеция, 
Холандия, дори и Полша. Именно в първите две страни още в средата на 90-те години държавата е започнала да 
стимулира именно в тази посока гражданите, така че в момента натрупаното в частните пенсионни фондове се равнява 
на Брутния вътрешен продукт. 
Владимир Каролев беше категоричен, че НОИ никога повече няма да може да си покрива разходите. 
Причина за това са два дълготрайни и необратими демографски фактора. Първият, че тези, които влизат в пенсионната 
система като работещи са трайно по-малко от самите пенсионери. 
„Не можем да се върнем към семейства с 3-4 деца, това трябва да е ясно", коментира Каролев. Вторият факт е, че 
благодарение на развиващото се здравеопазване живеем по-дълго. 
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Така Владимир Каролев аргументира мнението си, че по никакъв начин не бива да се противопоставят НОИ и частните 
фондове, както в момента се случва, а трябва да се развиват и двата стълба едновременно. 
Каролев призова и да не се спекулира със сумата, която частните фондове печелят от сметките на гражданите. "Тя е 
напълно в границите на нормалното, около 1%. Слава Богу, вече има търсачки и всеки, който знае малко западни езици, 
може да потърси и да види как е в останалите страни", допълни съветникът на икономическия министър. 
 
Вестник Преса 
 
√ 90% от влоговете в КТБ са разплатени 
Oколо 2% от вложителите са изтеглили парите си в брой. 
За 20 работни дни, от 4 декември Фондът за гарантиране на влоговете в банките е изплатил 90% от гарантираните 
влогове, което са 3 млрд. и 250 млн. лв. До момента 91 300 вложители са се разпоредили с вложенията си в КТБ. 
Това заяви на брифинг председателят на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков след среща с 
финансовия министър Владислав Горанов и ръководителите на банките, обслужващи вложителите на КТБ, предаде 
репортер на БГНЕС. 
Миленков поясни, че само около 2% от вложителите в КТБ са изтеглили парите си в брой. 
Вложителите вярват в българската банкова система. Темпото е намаляващо. Първият ден беше изключително 
натоварено за банките, но нямаше никакви организационни проблеми. Само в първия на изплащане на гарантираните 
влогове в КТБ, деветте банки изплатиха общо 1 милиард и 70 милиона лева на 25 000 вложители. От друга страна за 
първите 3 дни 55% са били разплатени. За последните 3 работни дни процентът е 1,8%, тоест трендът е намаляващ. 
Миленков спомена и адекватното съдействие от страна на МВР. 
Общият размер на гарантираните депозити в КТБ е близо 3.6 млрд. лева, които принадлежат на 255 000 клиенти. 
От своя страна министърът на финансите Владислав Горанов, след като бе запитан дали са верни слуховете, че предстои 
да се случи подобно сътресение и с друга българска банка, коментира, че такива слухове обслужват нездрави интереси и 
нямат нищо общо с българската банкова реалност. Многократно сме коментирали, че странните практики, които са се 
развивали в банката с отнет лиценз са изолиран случай и не могат да се приписват върху банковата система. Разбира се, 
това, че са допуснати да се случат поставя под въпрос имунитета на финансовата система на държавата да идентифицира 
и да решава подобни казуси, но уроците са прочетени, каза Горанов. 
По думите му от лятото досега имало натрупани много задачи, които както в централната банка, така и по отношение на 
законодателството трябва да бъдат подобрени, така че всякакви съмнение и поводи за спекулация от типа, който вие 
поставяте да не са на дневен ред. В тясно сътрудничество с парламента ще се направят необходимите промени, така че 
слабостите, които са забелязани в Закона за банковата несъстоятелност, в Закона за БНБ да бъдат премахнати на база на 
горчивия опит от дългото лято на безвремие по отношение на процесите в КТБ, каза финансовият министър. 
В кратки срокове ще имаме решение по жалбите срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза. Оттам нататък ще 
влезем в класическата несъстоятелност така, както тя е разписана в Закона за банковата несъстоятелност с назначаването 
на синдици. Те са органите, които могат да контролират извършването на сделки, които нарушават масата на 
несъстоятелността и привилегироват едни кредитори пред други, каза Горанов. Той подчерта, че основно нещо на закона 
е да не допуска привилегироване на едни кредитори пред други и увреждането на масата на несъстоятелността. 
 
Вестник Монитор 
 
√ ФИНАНСОВИЯТ МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Банковата система е стабилна 
Гаранционният фонд търси кредит да върне заема на държавата 
Българската банкова система е стабилна. Това заяви вчера финансовият министър Владислав Горанов по време на 
брифинг за изплащането на гарантираните влогове от КТБ. 
Според него слуховете за друга наша банка не отговарят на българската банкова реалност. „Странните практики на 
банката с отнет лиценз са изолиран случай”, категоричен бе той. „На базата на горчивия опит 
ще се направят необходимите промени в законите 
за да бъдат премахнати слабостите”, уточни финансовият министър. По думите му в момента няма нужда от извънредно 
законодателство за банковата сфера. 
Министърът заяви още, че има уверението на съда за решаване в кратки срокове на казуса с несъстоятелността на КТБ. 
„И след това ще влезем в класическа несъстоятелност на банката, както е разписана тя в закона с назначаването на 
синдици. Те могат да контролират сделките, привилегироващи едни кредитори пред други, което по закон е 
недопустимо”, поясни Горанов. 
„Само 2% от защитените депозити в КТБ са изтеглени на ръка”, съобщи вчера председателят на УС на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков след среща между министъра на финансите, председателя на УС 
на ФГВБ и ръководителите на банките, обслужващи вложителите на КТБ. „През първите 20 работни дни след 4 декември 
2014 г. фондът е изплатил 90 на сто от гарантираните депозити или 3,250 млрд. лв.”, поясни той. 
Министърът на финансите Владислав Горанов заяви, че всички са си свършили добре работата по изплащането на 
гарантираните влогове. Оценката му подкрепи и председателят на УС на Асоциацията на банките в България Левон 
Хампарцумян. 
До вчера 91 300 вложители са се разпоредили 
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със своите средства в банката с отнет лиценз. Само в първия ден са били изплатени 1,178 млрд. лв. или общо 32% от 
гарантираните влогове в банката. За първите три дни делът е достигнал 55 на сто. За първите 3 работни дни на 2015 г. той 
е нараснал само с 1,8%. 
Той добави, че Фондът за гарантиране на влоговете в банките в момента води разговори с финансови институции за 
осигуряване на стендбай кредитни линии. „Те ще се използват в случай на необходимост, както и за рефинансиране на 
част от заема от 2 млрд. лв. отпуснати от правителството, така че парите да бъдат върнати на българските данъкоплатци”, 
обяви Миленков. 
Относно пенсионната реформа финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че до 31 март ще има завършен 
комплект от решения, с които да бъдат съгласни всички политически сили. Според него дебатът е много полезен. 
„Продължавам да смятам, че хората трябва да имат право на избор”, допълни той. 
Изплащат блокираните пари за саниране в КТБ 
Гарантираните суми на етажните собствености, имащи доверителни сметки в КТБ по проекта „Енергийно обновяване на 
българските домове“ започнаха да се изплащат от вчера. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ). 
Парите ще могат да бъдат получени в някои от 1500-те клона на деветте търговски банки, определени за изплащането на 
гарантираните суми. Изплащането стана възможно, след като МРРБ изпрати писма до КТБ и до Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките (ФГВБ), с които МРРБ потвърди отказа си от права по сметките на Сдруженията на собствениците, 
наложените в полза на министерството, и блокировките бяха вдигнати. 
От строителното министерство поясниха, че забавянето е поради възникнали технически софтуерни проблеми при 
обмяната на данните за влоговете между КТБ и ФГВБ. В резултат информацията за вдигане на блокировките не можа да 
достигне до ФГВБ веднага и да се изпрати до изплащащите банки. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Еврото с нов с рекорден спад спрямо долара 
Еврото достигна ново рекордно ниско равнище спрямо долара. Европейската единна валута се понижи спрямо долара с 
0,66%, до 1,1763 долара. Това е най-ниското равнище от края на 2005 г. 
Според международните анализатори причините са прогнозите за дефлация в Еврозоната, както и политическата 
несигурност в Гърция и спекулациите, че страната може да напусне европейския валутен съюз. 
Опасенията на инвеститорите са свързани и с възможно въвеждане на количествени облекчения от страна на 
Европейската централна банка. ЕЦБ обмисля масивна акция за изкупуване на облигации като част от програмата си за 
стимулиране на икономиката. Тази програма трябва да помогне да се избегне дефлацията във време, в което 
икономиката в региона отбелязва минимален растеж. 
 
investor.bg 
 
√ Заетостта в ЕС продължава да се повишава, макар и с плахи стъпки 
Строителният сектор обаче все още не може да се възстанови, показват данните на Еврокомисията 
Заетостта в Европейския съюз продължава да се повишава въпреки нищожния ръст на икономиката както в общността, 
така и в еврозоната. Това показват данните от последния тримесечен преглед на Европейската комисия на пазара на 
труда в Евросъюза. Документът е публично достъпен в страницата на ГД „Трудова заетост“. 
Чиновниците отбелязват, че възстановяването на европейската икономика започва от пролетта на 2013 година, но 
процесът е много бавен, което наложи и ревизиране на икономическите прогнози. Слабото вътрешно търсене и липсата 
на инвестиции са в основата на бавното съживяване на икономиката на ЕС, се казва още в доклада. 
На базата на това и възстановяването на трудовия пазар е по-бавно от желаното. Данните показват, че през второто и 
третото тримесечие на 2014 г. заетостта в ЕС се повишава с по 0,3% на годишна база. Спрямо третото тримесечие на 2008 
година обаче заетостта е с 2,9% по-ниска. Позитивен сигнал е, че най-голямо е увеличението в страните с висока 
безработица – Испания, Гърция и Португалия. 
За България повишението е над средното за ЕС – с около 1% през третото тримесечие на годишна база. Лидер в това 
отношение е Унгария, където заетостта се повишава с почти 4%. На обратния полюс е Латвия с 3% спад на заетостта. 
През третото тримесечие заетостта се повишава в широк кръг от икономически дейности, но най-голямо е увеличението 
в услугите, отчитат още от ЕК. Увеличение на работната сила се наблюдава в ИТ-сектора, търговията на едро и дребно и в 
развлекателната индустрия. Умерен ръст на заетостта има и в строителството и индустрията, но само на тримесечна база. 
Спрямо година по-рано заетите в строителството намаляват с 0,7%. 
Почти половината от новите работни места, създадени през второто тримесечие на 2014 година, са били временни, но 
данните показват, че и създадените нови постоянни места продължават да се увеличават. Тенденцията се наблюдава от 
началото на миналата година. 
В доклада на ЕК е посочено още, че от септември 2013 година се наблюдава задържане на ръста и вече спад на 
безработицата в страните от ЕС. По данни на Евростат към ноември 24,4 млн. европейци са без работа, което е най-
ниското ниво от февруари 2012 година. 
Въпреки обнадеждаващите данни, пред европейските институции остават и още много предизвикателства, сред които 
младежката безработица, както и трайно безработните лица. Статистиката показва, че през второто тримесечие на 
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миналата година 12,4 млн. души са били без работа в продължение на повече от една година, а половината от тях – и за 
повече от две години. 
 
√ Идеята за продажба на акции на дружества от БЕХ отново излиза на дневен ред 
Енергийното министерство е изготвило програма с мерки за стабилизиране на енергетиката 
В средносрочен план се предвижда продажбата на акции на дружества от Българския енергиен холдинг (БЕХ), става ясно 
от документ на Министерството на енергетиката, до който Investor.bg получи достъп. На този етап това е само в идейна 
фаза. 
Идеята за листване на част от акциите на държавните енергийни компании на борсата се появи през 2009 г., но 
впоследствие беше позабравена. 
Мярката е част от програма с краткосрочни и дългосрочни мерки за оздравяването на енергетиката, изпратена от 
Министерството на енергетиката на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 
Сред тях не са предвидени мерки за намаляване на действащи изкупни цени, а други законодателни мерки, които да 
позволят да се балансира системата, съобщи на кратък брифинг днес председателят на ДКЕВР Светла Тодорова. 
Тя отказа да даде повече подробности по предвидените мерки, но уточни, че една от тях например е по-пазарен модел 
за стимулиране на енергията от възобновяеми източници, сред които раздаването на зелените сертификати. 
Продължават и преговорите с т. нар. американски централи, което също е мярка в програмата. Разговорите се водят от 
енергийното министерство и се очаква да приключат към края на февруари. Предвижда се и изключване от микса на 
неефективните заводски централи и топлофикации. 
До края на годината ще бъде променен моделът и законодателството, така че да бъде либерализиран енергийният пазар 
у нас, съобщи още Тодорова. Тя посочи, че при сегашния модел - с Националната електрическа компания (НЕК) като 
обществен доставчик, либерализация на пазара е невъзможна. 
Преди да бъде освободен пазарът, ще бъде въведена и енергийна борса. "Тя вече е лицензирана и трябва да заработи в 
следващите няколко месеца", допълни още тя. 
По-рано днес в сградата на ДКЕВР се проведе обществено обсъждане на преференциалните цени за изкупуване на 
електричество от биомаса. Регулаторът предвижда значително намаление на тези цени, но това не би се отразило на 
цената на тока. Централите на биомаса заемат много малък дял от микса на НЕК, призна Светла Тодорова. 
 
√ Комисията за надзор над одиторите глобява KPMG с 200 хил. лева заради КТБ 
Причините са значителните пропуски и несъответствия в одитите на банката 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) ще глоби международната одиторска компания 
KPMG и двама от нейните служители, съобщава Ройтерс. 
Решението идва след констатацията, че KPMG не е одитирала правилно отчетите на Корпоративна търговска банка (КТБ). 
"Комисията реши да глоби KPMG със 100 000 лева – по 20 000 лева за всяка одитирана година – заради значителни 
пропуски и несъответствия в одитите на КТБ", посочи пред агенцията Ваня Донева, председател на регулаторния орган. 
Отделно регулаторът ще накаже и двама от одиторите на компанията със съответно 40 000 и 60 000 лева, тъй като 
единият от тях е заверявал одитите за две години, а другият - за три, пише БТА. 
Донева съобщи още, че при днешното гласуване Комисията е била за временно отнемане на права за упражняване на 
одиторска дейност както на компанията, така и на одиторите. 
"Считам, че пропуските, допуснати от одиторите са съществени и са допринесли за негативни последствия както за 
професията, така и за обществото, още повече, че има обстоятелства, че са налице и заплахи за независимостта и 
обективността на одитора, аргументира се председателят на Комисията. Затова съм категорична, че глобите ще бъдат в 
максималния размер", допълни тя. 
"Целта на днешното тайно гласуване в Комисията е било определяне на вида на административното наказание - глоба 
или временно отнемане на права за упражняване на одиторска дейност", обясни Ваня Донева. 
Законовото изискване е при пристъпване към отнемане на права гласуването да е тайно. Счита се за взето решение, 
когато са гласували четирима от 5-членната колегия. Днес трима от членовете на колегията са били "За" временно 
отнемане на правата на одиторската компания и на двамата одитори, а двама - "Против". 
По закон възможностите за глоба за физическите лица – одиторите, са от 2 000 до 20 000 лева и имуществена санкция за 
компанията в същия размер, обясни Ваня Донева.  
Размерът на паричната глоба е в изключителните права на наказващия орган в лицето на председателя на Комисията и 
той не подлежи на гласуване, а е по преценка на председателя, уточни тя. 
Още през декември КПНРО откри "значителни пропуски и несъответствия" в начина, по който KPMG е извършила одит на 
КТБ. Регулаторът започна разследване на одитите за периода между 2009 г. и 2013 г. 
"Независимите финансови одити на годишните финансови отчети на Корпоративна търговска банка са били извършени 
при наличието на някои съществени пропуски и несъответствия с изискванията на международните стандарти за одит 
във връзка с отпускане на заеми от страна на банката", посочи тогава регулаторният орган. 
Българска народна банка (БНБ) пое контрола над КТБ по време на кризата и я затвори. След това отне лиценза на 
четвъртия най-голям кредитор в страната през ноември и поиска съдът да обяви процедура по обявяване на дружеството 
в несъстоятелност. Извършеният тогава одит показа огромна липса на капитал и сериозни проблеми в управлението на 
КТБ. 
Въпреки това в края на финансовата 2013 г. КТБ беше одитирана от KPMG, като одиторът откри, че по-малко от 1% от 
заемите на банката са лоши, спрямо средното ниво от 17% за българските банки. 


