
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Нужно ли е увеличение на възрастта за пенсиониране – разговор с Димитър Манолов и Васил Велев 
 „Постигнали сме съгласие другата седмица да започнем двустранни преговори между синдикати и работодатели в опит 
за сближаване на позиции“, заяви в студиото на „Още от деня“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Според него най-голямата пробойна в бюджета на НОИ е отсъствието на конкретни мерки за ограничаване на 
злоупотребите с инвалидни пенсии. В момента има 2 млн. и 200 хил. пенсионери и 900 хил. инвалидни пенсии при общо 
3 млн. осигурени у нас, каза Велев. В Германия никой работещ осем часа не получава инвалидна пенсия, а при нас не са 
единици подобни случаи, обясни той. Според Велев увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежна, защото 
малко са работещите, а много са пенсионерите. Той отбеляза, че у нас средната възраст за пенсиониране е с 5 години по-
ниска, отколкото е средната за ЕС. 
Президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов припомни, че от 99-та година в продължение на 10 години имаше рязко 
увеличение на пенсионната възраст. Той определи термина изравняване на пенсионната възраст за мъжете и жените като 
неверен и лицемерен. „Всъщност става дума за допълнително увеличение на възрастта за пенсиониране на жените“, 
уточни той. 
Видеото може да видите тук. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Печалбата на банките е нараснала с 31.6% през януари и февруари 
Печалбата на банките, работещи в България, се е увеличила с 31.6 на сто през първите два месеца на година в сравнение 
със същия период на миналата година, показват данните на БНБ. От тях се вижда, че януари е завършил с добър резултат 
за финансовите институции, докато през февруари печалбата им е била 75.6 млн. лв., което е с 1 млн. лв. под резултата за 
същия месец на предходната година. 
От данните се вижда още, че продължават да растат приходите на финансовите институции от лихви, такси и комисиони. 
Така нетният доход от лихви нараства с 4.4% за двата месеца до 441 млн. лв. По другото перо ръстът е с 5.6 на сто до 132.6 
млн. лв. 
Всички тези данни обаче не са напълно съпоставими, тъй като миналогодишните включват и КТБ, чийто лиценз беше отнет, 
а освен това и промяната в отчетната методология, въведена от БНБ от началото на годината в отговор на европейските 
изисквания, прави некоректна съпоставката на всички позиции, съобщава "Капитал". 
Най-голям дял в резултатите за януари се пада на печалбите от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, които 
скачат от под 14 млн. лв. през 2014 г. на 85 млн. лв., докато по същата позиция през февруари е отчетена загуба от 11 млн. 
лв. 
Обемът на отпуснатите кредити както за домакинствата, така и за фирмите намалява за трети поред месец. Активите на 
банките се покачват през февруари с 307 млн. лв. (0.4%) до 86.47 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2014 г. има лек 
спад от 100 млн. лв., въпреки че вече в данните не се включва КТБ. Причината е продължаващият ръст на спестяванията, 
както и фактът, че почти цялата сума, изплатена от Фонда за гарантиране на влоговете, се насочи в останалите банки. 

http://bnt.bg/part-of-show/razgovor-s-dimita-r-manolov-i-vasil-velev
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√ Гърция с нов списък с мерки, вдига ДДС 
Гърция е предоставила на ЕК нов коригиран списък от реформи за следващия транш финансова помощ, съобщи вестник 
“Файненшъл таймс“. 
Съдържащите се в документа мерки са свързани с повишаване на ДДС, борбата с укриването на данъци, приватизацията 
на държавната собственост, които се очаква да донесат на бюджета на страната почти 6 милиарда евро. 
Една от основните цели на документа е отключване на краткосрочно финансиране, което ще позволи на гръцкото 
правителство да изпълни своите финансови задължения, допълва изданието, цитирано от БГНЕС 
В новия вариант на списъка от допълнителни мерки е заложен първичен бюджетен излишък в размер на 1,2 на сто от БВП. 
Финансовото министерство смята, че ако предложенията с реформи бъдат приложени, бюджетният излишък ще достигне 
от 3,1 до 3,9 на сто над заложената месечна цел 3 на сто от БВП. 
За тази година БВП се предвижда да отбележи ръст от 1,4 на сто, а за догодина - 2,9 на сто, безработицата тази година да 
спадне до 23,4 на сто, а през 2016 г. до 21,1 на сто. Представител на финансовото ведомство казал, че гръцката страна е 
изпратила на представителите на институциите списък на 26 страници, в който гръцките позиции били доуточнени и 
прецизирани. 
Гърция ще изпълни задълженията си към Международния валутен фонд (МВФ) до 9 април, заяви правителственият 
говорител Гавриил Сакеларидис, цитиран от радио Атина. 
Пред агенция Ройтерс Сакеларидис каза, че преговорите, които Гърция води с кредиторите, са скъсили дистанцията, и че 
на тях е било постигнато сближаване на позициите. Той изрази надежда, че в следващите дни ще има по-нататъшен 
напредък и че скоро ще се стигне до позитивен резултат на среща на Еврогрупата, на която ще бъде ратифицирано и 
споразумението за допълнителна финансова помощ. 
Уточненията на правителствения говорител идват, след като гръцкият министър на вътрешните работи Никос Вуцис 
заплаши, че страната може да отложи плащането, което трябва да направи към МВФ в началото на този месец. Става дума 
за кредит в размер на 450 млн. евро, който Атина трябва да върне до 9 април. 
 
√ Избраха Иван Иванов за шеф на КЕВР 
Регулаторът с 8, вместо с 9-има комисари, кандидат на БСП отказа да се закълне 
След близо 5 часа дебати със 142 гласа “за” вчера депутатите избраха за председател на Комисията за енергийно и водно 
регулиране Иван Иванов.  
Изборът на уж консенсусни кандидатури, за които се говореше, че имат професионални качества да са в регулатора, не 
мина гладко. Скандал предизвика гласуването на останалите членове на комисията. Преди депутатите да посегнат към 
бутоните, Георги Божинов от БСП прочете пред журналистите членовете на КЕВР, а депутатът Явор Куюмджиев раздаде 
списък с имената им като илюстрация, че всичко е нагласено. 
Малко преди гласуването Таско Ерменков обяви, че “БСП лява България” оттегля кандидатурите си и няма да участва в 
гласуването. Решението на парламентарната група е провокирано от желанието да не се подлагат кандидатите от левицата 
на унижението на един предварително решен избор, каза той. 
Председателят на парламента Цецка Цачева обаче заяви, че на този етап от процедурата това не може да стане и 
гласуването започна. 
Депутатите гласуваха 20-те номинирани. От тях най-много гласове получиха Евгения Харитонова и Светла Тодорова, 
номинирани от ГЕРБ, Александър Йорданов и Владко Владимиров, кандидати на Патриотичния фронт, Ремзи Осман, 
номинация на ДПС, Валентин Петков, предложен от Реформаторския блок, и Георги Златев - избор на БДЦ. 
159 гласа “за” получи и предложеният от БСП Димитър Кочков въпреки заявлението им, че го оттеглят. След избора на 
новите членове на КЕВР те положиха клетва да се ръководят от интересите на народа. Човекът на БСП обаче отказа. Така 
комисията остана с 8 вместо с 9 членове. 
“Отказваме да легитимираме подобна комисия, която няма да представлява интересите на българските граждани, а ще 
обслужва олигархични и корпоративни интереси”, заяви Явор Куюмджиев от БСП. 
Председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев заяви, че лобитата в БСП не са могли да се разберат 
кой да е техният кандидат: “Вътрешните размирици в БСП не можаха да ни позволят да изберем пълен състав на КЕВР.” 
Той не вижда пречка комисията да започне работа с 8 комисари, а изборът на 9-ия да се направи по нова процедура. 
 
Вестник Труд 
 
√ Погват бензиностанции за незаконни горива 
Бензиностанции, в които горивата са с недоказан произход, ще бъдат затваряни. Това стана ясно от изказване на 
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Стефан Цанков по повод стартиралите в края 
на март проверки за качеството на горивата. 
„Проверките на горивата не са спирали, просто променяме тактиката, тъй като се оказа, че тази игра на котка и мишка си 
има и своята специфика. Новото е, че правим проверки и през тъмната част на денонощието, през почивните дни“, каза 
Цанков. 
В случай че бъде открито гориво с лошо качество, то ще бъде изтеглено от пазара, а разпространителят ще бъде глобен.  
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√ Енергото иска ново поскъпване на тока 
Доставчите на ток ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго про“ искат увеличение на цената на тока от 1 юли. Компаниите трябваше да обявят 
разчетите си до края на март, но единствено доставчикът на ток в Южна България ЕВН съобщи пред „Труд“ точна стойност 
на исканото увеличение - 8,5%. 
От компанията обясниха, че ръстът е изчислен на базата на инвестиции в ключова инфраструктура, така че да бъдат 
избегнати тежки аварии в бъдеще. В началото на март много клиенти на ЕВН останаха за дълго без ток заради падналия 
обилен сняг, който скъса жици и събори стълбове. 
„Инфраструктурата ни е застрахована, а разходите за отстраняване на самите аварии ще бъдат поети от нас, нищо от това 
не влиза в сметките“, уточниха от компанията. Преди месец ЕВН искаше увеличението на тока да бъде 7%. Корекцията е 
заради нови указания за смятане от Комисията за енеригйно и водно регулиране (КЕВР). 
От най-големият доставчик – ЧЕЗ, казаха, че искат „справедливо разпределение на тежестта на всеки елемент от цената“, 
така че да се покрият разходите на компанията. 
Под „справедливо разпределение“ компанията има пред вид да бъдат взети част от приходите на производителите и 
държавната НЕК, за да бъдат прехвърлени към тях, за да не бъде пипана цената на тока. 
Ако КЕВР обаче прецени, че не може да го направи, за да бъдат покрити разходите на ЧЕЗ трябва да бъде увеличена цената 
на тока за бита и дребния бизнес. 
От доставчика на ток в Севороизточна България също искат увеличаване на цената на тока, но не пожелаха да кажат с 
колко. „В своето предложение за следващия регулаторен период компанията е предвидила средногодишни инвестиции в 
размер на 66 милиона лева“, се казва в обяснението на дружеството. От него напомнят, че регулаторът не им е позволявал 
инвестиции през последните две години. 
Крайното решение за цените на тока от 1 юли ще бъде взето от КЕВР в края на юни. 
 
√ Спор за подпомагането на банки в затруднение 
Депутати от опозицията са против фондът за гарантиране на влоговете да подпомага ликвидно затруднени банки. Според 
ДПС и БСП така се дава възможност за злоупотреби. Това стана ясно при разглеждането на второ четене на законопроекта 
за гарантиране на влоговете в бюджетна комисия. 
„Сега действащата ситуация трябва да се запази. Съмнявам се, че фондът може да се занимава с подпомагане на банки“, 
каза депутатът от ДПС Петър Чобанов. Според него международни институции като Световната банка и МВФ също не 
подкрепят текстовете. Депутатът от БСП Румен Гечев поиска повече информация как е уреден този въпрос в другите 
държави от ЕС и намекна, че има риск отделни банки да бъдат „стимулирани“. 
БНБ също има резерви, стана ясно от становище, внесено вчера. Шефът на бюджетната комисия Менда Стоянова се 
възмути, че не може в последния момент „да се сервират“ такива становища, но все пак реши законопроектът за 
гарантиране на влоговете да бъде отложен. 
 
√ Новият шеф на КЕВР: Необходимо е финансово оздравяване на НЕК 
Убеден съм, че българските граждани не са виновни за тази дълбока криза в енергетиката. Това каза председателят на 
КЕВР, след като бе избиран на поста пред журналисти в Народното събрание, предаде Фокус. 
„Заявих по време на изслушването във вторник е, че моя задача е да повиша независимостта, авторитета и капацитета на 
КЕВР. Освен това трябва да бъдат решени спешни задачи в българската енергетика, а именно финансовото оздравяване на 
НЕК и бързи стъпки за либерализиране на пазара и създаване на електроенергийна борса“, каза той.  
По думите му зад всяка една от тези цели се крие поредица от мерки, който се той се надява да осъществи. Иванов обясни 
още, че всяко действие на комисията ще се води от обществен интерес и, че по всякакъв начин ще се постарае да го 
отстоява независимо дали има хора, които ще искат да защитават корпоративно, лични или политически интереси. 
„От този момент след, моето избиране, аз изцяло ще спазя закона за независимост на регулатора“, изтъкна председателят 
на КЕВР. По думите му строенето на 7-блок АЕЦ „Козлодуй“ има политическо отношение. Той каза, че се надява да няма 
увеличение на цената на тока. 
 „Мерките, които трябва да бъдат предприети са мерки, които да доведат до реформа в българската електроенергетика“, 
поясни той. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Започва преструктуриране на Агенцията по вписванията 
Ведомствотото ще стане самостоятелна агенция, половината от регионалните взема ще бъдат премахнати 
Агенцията по вписванията ще стане държавна агенция, съобщи правосъдният министър Христо Иванов, цитиран от 
"Фокус". Статутът на държавна агенция означава, че тя ще премине на подчинение от Министерството на правосъдието 
към Министерския съвет. Така тя ще придобие самостоятелен статут и ще може да поеме повече от съществуващите 
електронни регистри, така че в държавата да се прилага единен модел на регистърно обслужване на гражданите. 
Ден по-рано във в. "Труд" излезе публикация, според която се подготвя закриването на структурата.По думите му 
публикациите за закриването на агенцията се основават на изтекъл "един конкретен документ от заинтересовани лица от 
министерството".  Като аргумент за обратното оой припомни, че вчера Министерският съвет е приел постановление за 
промени в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, с което тя запази своя сегашен статут. 
За да стане ведомството държавна агенция, ще бъдат необходими и законодателни промени, и техническа подготовка, 
каза министърът и прогнозира, че това едва ли ще стане до края на годината. 
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Иванов допълни, че в момента се подготвя 5-процентно съкращение на администрацията на база на анализ на функциите, 
така че намалението на персонала да не се отрази на качеството на обслужването.  
Пред журналисти преди заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС) и заместник-министърът на правосъдието Петко 
Петков съобщи, че министерството ще направи преструктуриране и надграждане на Агенцията по вписванията. промените 
по думите му  включва премахването на половината от регионалните звена, които от 12 ще станат шест.  "Няма да има 12 
регионални директора, шофьори и счетоводители в тези населени места, където бяха регионалните дирекции до момента. 
Нито един служител, който работи с гражданите няма да бъде съкратен - от тази гледна точка гражданите няма да усетят 
нищо", обясни Петков. 
От миналата седмица Агенцията по вписванията има и нов директор - досегашнят заместник Елена Маркова. До промяната 
се стигна, след като Венцислав Спиридонов беше уволнен заради установени редица нарушения при управлението на 
агенцията - организацията на работа и дейността на длъжностните лица по вписванията. Проверката е установила 
вписвания в търговския регистър извън работното време, откази за вписване, които впоследствие са били отменени, 
нарушения при възлагане на обществени поръчки, включително формално приемане на дейности по проекти, 
финансирани със средства  по ОПАК. 
 
√ Доходността на повечето пенсионни фондове се запазва над 5% 
По-високият дял на акции в портфейлите в много случаи е причина за добри резултати 
Пенсионните фондове запазват доходността, която бяха постигнали за миналата година и в края на март, показват 
изчисления на "Капитал Daily". От 31 март миналата година до същата дата на тази средният им резултат остава масово в 
рамките на 5-7%, при някои повече, а при други — по-малко. Сред универсалните и професионалните фондове с най-ниска 
доходност са тези с малък пазарен дял. Едно от обясненията може да е разликата в дела на отделните активи от 
инвестициите — като цяло по-малките имат повече държавни ценни книжа и облигации. Тези инструменти носят стабилен, 
но нисък доход. Обратно — с повече акции в портфейлите някои от по-големите фондове може да са постигнали добри 
печалби при ръста на борсите. 
Това правило не е абсолютно валидно, защото и географската структура на инвестициите на различните пенсионни 
фондове е различна. Така например двата универсални фонда с най-висока доходност са тези на "Доверие" и на "ДСК–
Родина", които имат съответно по 55% и 71% от активите си в ДЦК. В същото време "Доверие" държи близо една трета от 
парите на универсалния фонд в акции и дялове, а при "ДСК-Родина" този дял е по-малко от една четвърт. 
При доброволните фондове отново "ДСК–Родина" и "Доверие" водят по доходност, като и там съотношението между 
книжа с фиксирана доходност и такива с плаваща е сходно като при задължителните. Интересна е обаче корелацията 
между доходност и портфейли на два от фондовете с най-ниски инвестиционни резултати при доброволните. Това са "ЦКБ-
Сила" и "Пенсионноосигурителен институт" - при тях делът на акциите и дяловете е висок и заема съответно 46% и 53%. 
"ЦКБ–Сила" има почти същия дял и на ДЦК и облигации, а при ПОИ той е 29%. Разликата е, че последното е с над 17% дял 
на банковите депозити в портфейла, а при "ЦКБ-Сила" те са едва 1.5% от всички пари на осигурените. Постигнатата 
доходност за минали периоди не означава, че тя ще се повтори в бъдеще. 
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√ Теодора Точкова е новият главен съдебен инспектор 
С безпрецендентно мнозинство депутатите я предпочетоха пред другия кандидат - Вера Чочкова 
С безпрецендентно мнозинство - 195 гласа за и 1 против, парламентът избра досегашния председател на 
Административния съд -Хасково Теодора Точкова за главен съдебен инспектор и ръководният пост в Инспектората към 
ВСС най-накрая бе зает след два неуспешни опита в последните две години. 
За другата номинирана - Вера Чочкова, съдия от Наказателната колегия на Софийски градски съд, гласуваха само 35 
депутати от различни парламентарни групи - основно от БСП и Реформаторския блок, а 124-ма се въздържаха. 
Така очевидно депутатите от повечето парламентарни групи предварително се бяха консолидирали около едната 
кандидатура, което стана и повод за критики.  
Първо мина гласуването за Вера Чочкова. Някои депутати обаче бяха извън залата, заради което е и различен броят на 
участвалите в двата вота. Не беше зададен нито един въпрос и на двете кандидатки. В дискусията взеха думата единствено 
Мая Манолова /БСП/ и шефът на Правната комисия Данаил Кирилов /ГЕРБ/, като и двамата се изказаха положително и за 
двете кандидатури.  
Не мисля, че един толкова важен избор трябва да мине без нито едно изказване. Тази процедура и резултатът от нея са 
изключително важни за отношението на Народното събрание към съдебната реформа", заяви  Манолова. След това тя 
коментира, че и Точкова, и Чочкова са "достойни кандидатури", но ще ще подкрепи Точкова, защото, освен 
професионализма й, "тя е от Кюстендил, завършила е средното си образование там като пълен отличник, познавам 
семейството ѝ - уважавани кюстендилци". 
Данаил Кирилов, също се впусна в лични спомени, които бяха прекъснати от председателя на парламента Цецка Цачева, 
която закри дебатите и дори забрави да попита кандидатките дали искат да говорят пред депутатите. После на два пъти 
вметна с оправдателен тон, че кандидатите били вече изслушани публично в парламентарната правна комисия.  
След обявяването на резултатите независимият депутат Велизар Енчев, който единствен бе гласувал против кандидатурата 
на Точкова, заяви: "Смятам, че двете госпожи трябваше да бъдат изслушани. Свидетели сме на една порочна коалиция. 
Изборът се прави на тъмно. Не е възможно да има само един глас против". Изказването му бе остро критикувано от 
депутати от ГЕРБ.   
Инспекторатът към ВСС е органът, който проверява сигналите за работата на магистратите в съдилищата, прокуратурите и 
следствените служби и предлага на Висшия съдебен съвет да накаже нарушителите на "реда и дисциплината". Мандатът 
на предишния титуляр на поста Ана Караиванова изтече още в края на 2012 г. През октомври 2013 г. тя подаде оставка 
пред парламента, но заради липсата на процедура по отзоваването й преди да бъде избран неин наследник, продължи да 
изпълнява тази длъжност.  
Неслучващият се в продължение на над две години избор на главен съдебен инспектор неведнъж бе посочван от 
Европейската комисия като сериозен проблем за нормалното функциониране на съдебната система.  
Това беше третият опит на парламента да избере главен съдебен инспектор. Първият опит да бъде избран заместник на 
Караиванова се провали заради скандал около имотните сделки на единствения излъчен кандидат – съдия Веселина 
Тенева от Върховния административен съд. Срещу евентуалния й избор остро възразиха и от съдийските среди, тъй като 
номинацията й бе обявена абсолютно непрозрачно. Оказа се и, че тя е била член на съдебния състав, оправдал почетния 
лидер на ДПС Ахмед Доган по делото му за конфликт на интереси. 
Настоящите две кандидатури за главен съдебен инспектор бяха предложени за пръв път на депутатите от предишния 
парламент като магистрати с отлична репутация и ясна визия за дейността на Инспектората към ВСС, след като Съюзът на 
съдиите в България инициира изслушването им пред гилдията. Процедурата по избор обаче тогава пропадна заради 
разпускането на 42-ото Народно събрание. 
 
Вестник Сега 
 
√ ГЕРБ постави в шах правосъдното министерство 
Цветан Цветанов внесе промени в Закона за съдебната власт, докато работна група в МП е на финала на свой проект 
През главата на Министерството на правосъдието (МП) ГЕРБ изненадващо внесе вчера свой проект за промени в Закона за 
съдебната власт (ЗСВ) за разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две колегии. Това става точно когато голяма работна 
група в министерството е на финала да изготви изменения в ЗСВ въз основа на приетата от парламента стратегия за 
реформа.  
Под проекта стои подписът на шефа на парламентарната група Цветан Цветанов, както и на още 15 депутати от ГЕРБ. Цветан 
Цветанов е водещият вносител и на промени в Наказателно-процесуалния и Гражданския процесуален кодекс, свързани с 
КТБ и даващи право на прокуратурата да участва в граждански дела, както и правомощие на главния прокурор да спира 
сделки и финансови операции за 48 часа без съдебен контрол. 
Внесените от бившия вътрешен министър промени в ЗСВ много напомнят идеите на държавното обвинение за съдебна 
реформа, които главният прокурор разви през ноември м.г. До редакционното приключване на броя от министерството 
не бяха излезли с официална позиция по изпреварващия законопроект на ГЕРБ. Участници в работната група във 
ведомството обаче казаха пред "Сега", че тази стъпка на управляващите повишава опасността проектът на министерството 
да катастрофира в парламента. Очаква се той да бъде огласен най-късно след Великден. Ако дотогава парламентът не е 
пришпорил промените на Цветанов, ще трябва да обедини двата проекта и да ги гледа заедно. 
Вчерашната стъпка на ГЕРБ да лансира законопроект подозрително съвпадна с излизането на прокуратурата от работната 
група в МП. Главният прокурор Сотир Цацаров обясни пред ВСС, че представителите на държавното обвинение са я 
напуснали, тъй като във формат от 40 души "не може да създаде продукт". "На групата се представя проект, който е свързан 
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само с една съсловна организация", допълни Цацаров, явно визирайки Съюза на съдиите. След като чу това, Каролина 
Неделчева от ВСС каза, че и тя "напуща" групата, защото липсвала диалогичност. Председателят на Върховния 
административен съд Георги Колев се оплака, че изобщо не е канен. 
ГЕРБ предлага ВСС да се раздели на колегия на съдиите и на втора - на прокурорите и следователите, без да се прекратява 
мандатът на този съвет, който изтича през октомври 2017 г. В първата ще влизат 12 души - 6-ма от парламентарната квота 
и 6-ма, избрани от съдиите. Във втората колегия ще са 10 - петима, избрани от Народното събрание, четирима, избрани от 
прокурорите, и един, избран от следователите. Съветът ще остане постоянно действащ.  
Колегиите ще вземат автономни решения, свързани с атестирането, организирането на конкурси за свободните 
длъжности, анализа и отчитането на степента на натовареност, изготвянето на проекти за етични правила за поведение. 
Колегиите ще излъчват и дисциплинарните състави. ВСС ще действа в целия си състав в много случаи, например при 
налагането на най-тежките дисциплинарни наказания - уволнение, понижаване в ранг и намаляване на заплатата. 
Законопроектът дава още права на главния прокурор. Той ще има право на предложения освен за заместниците си и за 
всички прокурори от върховните прокуратури, шефовете на прокуратурите и следователите от националното следствие. 
Подобни права се дават и на шефовете на върховните съдилища. Предвижда се и при несъгласие с писмените 
разпореждания на горестоящ прокурор обвинителят, до когото са адресирани, да може да поиска тяхната проверка и 
отмяна по служебен ред. "Законопроектът предлага нови нормативни разрешения, с които подчертава йерархичната 
връзка и подчиненост на ръководителите на прокуратури спрямо главния прокурор", пишат вносителите. 
 
√ Военните са склонни да се пенсионират на 50 г., но чак от 2019 г. 
МО обаче по принцип смята, че реформата не трябва да ги засяга 
Пенсионната реформа в сектор "Сигурност" тепърва ще се договаря. Военният министър Николай Ненчев се разминава 
значително със социалния вицепремиер Ивайло Калфин по въпроса за условията за пенсиониране на работещите в 
отбраната - дали и каква минимална възраст за пенсия да се въведе. Консултативният съвет в МО е изпратил вече 
предложенията си на Калфин, а днес ще се коментират със синдиката на отбраната. 
Ненчев предлага два варианта - изобщо да не се въвежда възраст за пенсия на работещите в МО, или, ако се въведе, тя да 
е 50 години и да действа след три години гратисен период, тоест от 2019 г. Калфин обяви, че през 2014 г. ефективната 
възраст за излизане в пенсия на работещите в сектор "Сигурност" е 52 г. и 8 месеца и той ще предложи близка до тази 
минимална възраст. От социалното министерство не коментираха вчера пред "Сега" предложенията. 
Според военното ведомство мотивът да няма промяна в условията за пенсия, тоест да остане единственото изискване за 
27 г. стаж, от които 18 г. специализиран, е значително по-високата осигуровка, която се плаща за военните. За фонд 
"Пенсии" вноската е 40.8%, или с 8% по-висока дори от тази на работещите първа категория. А средната продължителност 
на живота на военните е около 62 г. От отбраната посочват още, че в последните 10 г. техният минимален осигурителен 
стаж е увеличен скокообразно със 7 г., докато "такова увеличение на минималните изисквания за пенсия за останалите 
категории работници не се наблюдава". "Утежняването на реда ще доведе до нова, силна реакция и много военнослужещи 
ще пожелаят да бъдат освободени от военна служба, каквато е тенденцията през последните 13 г. Не на последно място в 
повечето от армиите на НАТО и ЕС не е въведена минимална възраст за придобиване на правото на пенсия за 
военнослужещите", пишат от МО. 
Все пак военните са склонни да имат минимална възраст, но тя да е 50 г. и да важи от 2019 г. За хората, които са прослужили 
15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав МО 
иска възрастта да е 40 г. "Преходният период от минимум 3 г. осигурява относително спокойствие на хората в отбраната", 
пишат военните. И искат и другите служители на специалните ведомства да имат минимални години за пенсия, за да не са 
дискриминирани. 
От синдиката на отбраната към КТ "Подкрепа" ще се срещат днес с министър Ненчев, за да обсъждат реформата. "Ще 
предложим и военните да започнат да си плащат сами осигуровките, но за това да бъдат компенсирани с увеличаване на 
заплатите, за да е ясно кой как се осигурява, тъй като сега се плаща общо и не е ясно", обясни пред "Сега" Тодор Воденов 
от "Подкрепа". По техни сметки при 20 хил. работещи в системата със средна заплата 1200-1300 лв. всеки ще трябва да 
плати по около 200-230 лв. за личната си вноска, което прави около 4-4.5 млн. лв. допълнително за заплати на година. 
Синдикатът иска и в първа категория да се работи 15 г., а във втора - 20 г. 
ПОЗИЦИЯ 
От синдиката на МВР към "Подкрепа" обясниха, че все още не са се срещнали с министъра си, за да коментират 
предложения. "Искаме да има поне 4-5 години гратисен период, а не да се въвежда възраст от днес за утре. Освен това 
настояваме за компенсаторни механизми. Например, ако някой на 48 г. напусне системата, пак да може да се пенсионира 
като неин служител след 2 г.", разясни Валентин Попов. 
 
√ БНБ спря приемането на Закона за гарантиране на влоговете 
Неочаквано вчера БНБ спъна гласуването на Закона за гарантиране на влоговете, който задължително трябва да бъде приет 
до юли тази година. Той въвежда европейската директива за защита на депозитите и предвижда изплащането им в размер 
до 196 хил. лв. при поставяне на банка под специален надзор да става до 7 дни. 
БНБ пише закон за преструктуриране на банките, а двата акта трябва да вървят в комплект, за да не се пренаписват. Това 
стана ясно вчера по време на второто четене на закона в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Според 
представителя на БНБ преструктурирането на банки принципно се прави преди изплащането на влоговете и най-вероятно 
в двата закона ще се застъпят редица тези. Това предизвика смут сред депутатите, които в крайна сметка отложиха 
приемането на Закона за гарантиране на влоговете. Пред журналисти председателят на бюджетната комисия Менда 
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Стоянова изрази недоволството си от начина, по който работи БНБ, които активно участвали в писането на закона. От 
думите на представителя на БНБ пък стана ясно, че текстовете за преструктуриране на банки са готови и най-вероятно 
скоро ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание. 
Преди да отменят гласуването, депутати изразиха опасения, че в текстовете на закона не е записано кой ще следи какви 
разходи прави Фондът за гарантиране на влоговете. Менда Стоянова предложи това да бъде БНБ, а от фонда обясниха, че 
по този начин няма да бъдат независими. "Неприемливо е сами да си правите бюджета, да си определяте разходите и да 
събирате вноски от трети лица", контрира обаче Ирина Марцева от Асоциацията на банките. 
 
Вестник Преса 
 
√ Новият шеф на КЕВР се надява да няма поскъпване на тока 
Моя задача е да повиша независимостта, авторитета и капацитета на КЕВР, заяви Иван Иванов 
Убеден съм, че българските граждани не са виновни за тази дълбока криза в енергетиката. Това каза председателят на 
КЕВР, след като бе избиран на поста пред журналисти в Народното събрание, предаде репортер на „Фокус“. 
 „Заявих по време на изслушването във вторник, че моя задача е да повиша независимостта, авторитета и капацитета на 
КЕВР. Освен това трябва да бъдат решени спешни задачи в българската енергетика, а имено финансовото оздравяване на 
НЕК и бързи стъпки за либерализиране на пазара и създаване на електроенергийна борса“, каза той. 
По думите му зад всяка една от тези цели се крие поредица от мерки, който се той се надява да осъществи. Иванов обясни 
още, че всяко действие на комисията ще се води от обществен интерес и, че по всякакъв начин ще се постарае да го 
отстоява независимо дали има хора, които ще искат да защитават корпоративи, лични или политически интереси. 
 „От този момент след моето избиране, аз изцяло ще спазя закона за независимост на регулатора“, изтъкна председателят 
на КЕВР. По думите му, за строителството на 7-блок АЕЦ „Козлодуй“ има политическо отношение. 
Той каза, че се надява да няма увеличение на цената на тока. „Мерките, които трябва да бъдат предприети са мерки, които 
да доведат до реформа в българската електроенергетика“, поясни той. 
 
√ Полицаите в пенсия според риска в службата 
Това е нов вариант, който се обсъжда от експертите. 
Пенсионната възраст на полицаи, военни и останалите общо 75 000 служители от сектор „Сигурност“ да зависи от това 
дали работата им е рискова. За всяка година работа в тежки условия (за полицаите на улицата, за военните - на мисии) 
тази възраст ще се намалява с 4 месеца спрямо общата. Това е нов вариант, който се обсъжда от експертите. 
В момента за излизане в заслужен отдих за хората от трета категория труд трябват 63 г. и 8 месеца за мъжете и 60 г. и 8 
месеца за жените. За спецведомствата обаче изискване за навършени години няма, а трябват само 27 г. стаж, от които 18 
в системата. Ако човек е работил 18 г. в риск, това означава, че неговата пенсионна възраст трябва да е със 72 месеца, или 
6 години, по-ниска от общата. 
Други два варианта за пенсиониране предлага военното министерство. Единият е да не се въвежда възраст, защото 
средната продължителност на живота на униформените е 62 г., докато за останалото население у нас е 74,5 години. Другият 
вариант е армейците да излизат в заслужен отдих при навършени 50 г. и навъртян стаж във войските 27 г. За летци, 
парашутисти и водолази се предлага този показател да е съответно 40 г. възраст и 15 стаж. 
 
√ БНБ отчете: 306 980 лв. икономии от Фонда за гарантиране на влоговете 
Това е около 17% спрямо утвърдения бюджет 
Управителният съвет на БНБ одобри отчета за изпълнение на бюджета за административните разходи на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) за 2014 г., съобщиха от Централната банка. 
Бюджетът за административните разходи на Фонда за 2014 г. е одобрен с решение на УС на БНБ от месец май 2014 г. с 
обща сума на разходите от 1 671 860 лева. С решение от месец ноември 2014 г. на УС на БНБ бе одобрено увеличение на 
разходите със 100 000 лева във връзка с поетия ангажимент при изплащане на гарантираните влогове в Корпоративна 
търговска банка АД таксите за междубанкови преводи да са за сметка на ФГВБ. 
Отчетените разходи са в размер на 1 464 879.60 лева, с което е постигната икономия от 306 980 лева или около 17% спрямо 
утвърдения бюджет. Постигнатите икономии са в резултат на добро текущо управление и оптимизиране на разходите при 
осигуряване на нормални условия за изпълнение на възложените със закона функции и задачи на Фонда, посочват от БНБ 
 
Вестник Монитор 
 
√ Фирмите с бонус „служител над 55 г.” 
Нова схема за стимулиране на заетостта стартира от лятото 
Държавата ще поема заплатата му в продължение на година 
Безработните без квалификация ще бъдат включвани в обучителни програми, преди да бъдат наети на работа. 
Бонус от държавата за фирмите, наели служители над 55 г., предвижда социалното министерство. Новата схема за 
насърчаване на заетостта сред хората в предпенсионна възраст ще стартира през лятото. „В период от 12 месеца държавата 
ще поема възнагражденията на хората в размер на минималния осигурителен праг на съответната длъжност”, разясни 
програмата пред „Монитор” зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Безработните, които 
нямат нужната квалификация за предлаганото свободно място, пък ще бъдат 
включени в обучителни програми 
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Така за няколко месеца те ще придобият уменията, които се изискват от работодателите. 
По данни на Агенцията по заетостта в момента всеки трети, търсещ препитание, е в предпенсионна възраст. Според 
социалния министър Ивайло Калфин безработните от тази група имали своите предимства пред младите, търсещи 
реализация на трудовия пазар. „В предпенсионната възраст хората 
имат трудови навици и мотивация 
и биха били добри работници”, коментира Калфин пред Нова тв. 
Той припомни, че и в момента има програма, която да стимулира фирмите да наемат служители над 55 г., която обаче не 
била популярна сред работодателите. За пример вицепремиерът по социалната политика даде област Варна, където по 
тази схема били наети едва двама души. 
За пореден път Калфин подчерта, че е нужна промяна при отпускането на инвалидни пенсии. „През последните години 
има силно нарастване на този тип пенсии. Те достигат своя пик, когато има висока безработица и спаднат доходите”, заяви 
социалният министър. По данни на НОИ през миналата година 
всяка втора пенсия е била за инвалидност 
Средният й размер е бил 228 лв., при средна сума за старини от 314 лв. До 16 април Министерството на здравеопазването 
ще трябва да изпрати предложенията си за промяна на правилата за освидетелстване на нетрудоспособност. От 
социалното ведомство настояват ТЕЛК-овете да оценяват работоспособността и да определят какви длъжности могат да 
изпълняват хората след инвалидизация. 
 
√ МО предлага: 3 г. гратис за пенсионната възраст при военните 
Министерството на отбраната (МО) поиска 3 г. гратисен период за въвеждане на пенсионна възраст при военните като 
компромисен вариант. Това става ясно от доклад на ведомството, внесен в социалното министерство. От МО по принцип 
настояват да няма никаква промяна при условията за пенсиониране на служителите им. В случай обаче че бъде решено да 
се въведе пенсионна възраст за военните - тя да бъде 50 г., при това чак от началото на 2019 г. 
При представянето на реформата в сферата обаче вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин бе категоричен, 
че минимална възраст за служителите под пагон ще има и тя ще влезе в сила от догодина. Тогава той уточни, че през 
миналата година средната възраст, на която военни и полицаи прекъсват работа, е едва 52,8 г. 
Според военното ведомство пък не трябва да се правят промени с мотива, че за служителите на МО се внасят по-високи 
осигуровки в сравнение с работещите при условията на 1-ва категория труд. 
 
√ КТБ остана без лиценз 
ВАС ОКОНЧАТЕЛНО СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО КАЗУСА 
БНБ ще поиска още днес възобновяване на делото за несъстоятелност 
КТБ остана без лиценз, след като вчера Върховният административен съд се произнесе окончателно по казуса. 
Разрешителното за извършване на банкова дейност на трезора беше отнето на 6 ноември 2014 г. от БНБ, след като стана 
ясно, че КТБ е с отрицателен капитал от над 3,7 млрд. лв. Решението на националната банка обаче бе атакувано в съда от 
част от акционерите в затворения трезор. 
Петчленен състав, председателстван от шефа на ВАС Георги Колев, вчера отсече, че акционерите „Бромак”, „Бългериан 
Акуизишън Къмпани II С.а.рл.”, Вера Ахундова и Орлин Русев нямат правен интерес да обжалват решението на БНБ, с което 
бе отнет лицензът за извършване на банкова дейност на трезора. 
Така втората инстанция потвърди изцяло първото определение на тричленния състав на ВАС. Според магистратите 
законните представители на КТБ, след поставянето й под специален надзор, са квесторите. След тяхното влизане в банката 
правомощията на предишното ръководство на трезора са прекратени. Освен това е отнето и правото на глас на 
акционерите с над 10% собственост в трезора. Тъй като нито бившите шефове на банката, нито акционерите са жалили 
отстраняването си, в момента нямат правен интерес да внасят искания в съда от името на банката. 
С вчерашното си определение е оставено без уважение и искането на акционерите ”Бромак”, ”Бългериан Акуизишън 
Къмпани II С.а.рл.” и Вера Ахундова за отправяне на преюдициални запитвания до съда на Европейския съюз. Те искаха 
съдът в Люксембург да разтълкува директива на ЕС точно във връзка с това кой има правен интерес да оспорва отнемането 
на банков лиценз. Съответно петчленката отхвърли и искането за спиране на делото. 
Окончателното произнасяне по казуса с лиценза на КТБ дава „зелена светлина” и на процеса по обявяване на банката в 
несъстоятелност. Той беше „замразен” в Софийския градски съд, докато се реши финално съдбата на разрешителното за 
банкова дейност на трезора. 
След произнасянето на ВАС вече няма пречка да бъде насрочено заседание по делото за фалита на банката. Трябва само 
БНБ да представи в Софийския градски съд вече влязлото в сила нейно решение за отнемане на лиценза на КТБ. В отговор 
на въпроса на „Монитор” кога ще уведомят градските магистрати за определението на ВАС говорителят на БНБ Александър 
Урумов заяви: ”В най-кратки срокове, вероятно утре (днес – б.а.)”. 
След като това се случи, съдията - докладчик по процеса, в СГС Иво Дачев, който гледа процеса за фалита, има 7 дни, за да 
насрочи заседание. То ще се гледа при закрити врати с изслушване на страните. След него съдия Дачев ще трябва да се 
произнесе дали да открие производство по несъстоятелност на КТБ. Междувременно обаче ще може да назначи и 
постоянен синдик в трезора. За да се опазят активите на КТБ обаче, преди няколко седмици депутатите гласуваха законови 
промени, с които бяха назначени временни синдици в трезора. 
Йордан Цонев: Временните синдици да останат като постоянни 
„След като ВАС потвърди отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка от БНБ, сега предстои назначаване на 
постоянни синдици. Най-логично е тази функция да се прехвърли на избраните вече двама временни синдици, като се 
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назначи още един”. Това коментира пред „Монитор” депутатът от ДПС и член на бюджетната комисия в НС Йордан Цонев 
по повод развръзката по казуса с трезора. Според него това би било най-доброто решение, за да не се губи допълнително 
време по прехвърляне на задължения. 
Той подчерта, че след решението на ВАС предстои и стартиране на процедура по несъстоятелност и работа по самото 
събиране на масата по несъстоятелността. 
„Да се надяваме, че въпреки сложните и нахални комбинации на мажоритарния собственик на КТБ и неговите адвокати 
ще се стигне до максимално удовлетворяване на финансовите интереси както на кредиторите, така и на държавата”, заяви 
Цонев, като визира схемите с кухите фирми на Цветан Василев. 
 
investor.bg 
 
√ БАИ отчете активизиране на инвеститорите 
В агенцията имат 14 проекта за общо над 340 млн. лв., които предстои да бъдат сертифицирани 
Наблюдава се засилена активност от страна на инвеститорите, заяви днес в Плевен Стамен Янев, изпълнителен директор 
на Българската агенция за инвестиции (БАИ), на кръгла маса за инвестициите в Северозападния район за планиране. 
Той уточни, че в агенцията имат 14 проекта, които предстои да бъдат сертифицирани, на обща стойност над 340 милиона 
лева. 
Очакваме скоро и в Плевен да стартира една голяма инвестиция в размер на 30 милиона евро, посочи Янев, цитиран от 
БТА. Според нас Плевен е правилното място за тази инвестиция и тя ще получи нашата подкрепа и подкрепата на местната 
власт, добави той. 
Наблюденията показват, че сектори като автомобилостроенето и високите технологии са приоритетни за инвеститорите, 
по неговите думи. Според агенцията индустриалните зони са ниша, която трябва да се развива. 
България е добро място за инвестиции, смята Стамен Янев. Той допълни, че се работи по стратегия, която да посочи 
възможностите, които предлага страната на инвеститорите. 
Основен приоритет в работата на Агенцията е не само да привлича нови инвеститори, но и да запази тези, които са в 
България, каза изпълнителният й директор. Затова от Агенцията ще проучват техните проблеми и ще им помагат да бъдат 
преодолявани, особено тези, свързани с административните пречки. Янев отбеляза и вниманието, с което ще работят за 
привличане на инвестиции за Северозападния район. 
 
√ Westinghouse: Преговорите за 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй" продължават 
Доволни сме от сътрудничеството, което развихме с „АЕЦ Козлодуй“, коментират от американската компания  
Преговорите за новата ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ продължават, макар че срокът на споразумението с 
Westinghouse, подписано от предишните управляващи, да изтече на 31 март, става ясно от съобщение на американската 
компания. 
 „Това решение беше взето съвместно от всички страни и отразява сегашните условия в България за подкрепа на 
инфраструктурен проект от такъв мащаб", каза Дани Родерик, президент и главен изпълнителен директор на Westinghouse 
Припомняме, че в сряда премиерът Бойко Борисов обяви от парламентарната трибуна, че двете страни не могат да 
постигнат съгласие по проекта. България е поставила условия Westinghouse да бъде инвеститор с дял от 49% в бъдещата 
мощност. Това обаче не се приема от американската компания, която предлага само да построи оборудването. Страната 
ни пък няма достатъчно средства, за да реализира заложеното в споразумението.  
Преди месец при официално представяне на проекта пред представители на бизнеса в София от Westinghouse показаха 
изчисления, според които новият блок би струвал 7,7 млрд. долара, а разходите за производството на електричество – 75 
долара за мегаватчас. 
 „Макар да съществува единодушие, че в дългосрочен план този проект е атрактивен, страните са на мнение, че ще трябва 
да се разгледат различни модели за внедряването на технологията AP1000 за в бъдеще“, обяснява днес Родерик. 
Westinghouse е доволна от сътрудничеството, което разви с „АЕЦ Козлодуй“, и в близкото бъдеще ще се фокусира върху 
незабавни и количествено измерими подобрения на ядрените мощности в страната чрез представяне на технология на 
компанията, заявяват още от компанията. 
 „Продължаваме да предоставяме и предлагаме съдействието си и своята международна технология на целия спектър 
дейности на „АЕЦ Козлодуй“ - от гориво и услуги до извеждане от експлоатация и управление на отпадъците“, обясни още 
Дани Родерик.  
 
√ Ангелкова обещава повече контрол върху качеството в туризма 
Според проучване над 60% от българите са заявили желание да почиват в родните курорти 
Ще бъде завишен контролът върху качеството на туристическите услуги, които се предлагат по родните курорти. Това заяви 
във Велико Търново министърът на туризма Николина Ангелкова в рамките на откриването на Международното 
изложение "Културен туризъм". 
За да се увеличи посещаемостта на българските курорти е необходимо да бъде предлаган достъпен и качествен 
туристически продукт, посочи Ангелкова, цитирана от БТА. 
Предстои промяна в законодателната уредба в посока намаляване на административната тежест за семейния и малък 
бизнес в бранша, допълни тя. 
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Вчера премиерът Бойко Борисов призова всички българи, включително министрите и депутатите, да останат в България за 
празниците. Той отправи призив към туристическия бранш да отговори с цени и качество, които да върнат хилядите 
българи от граничните пунктове по време на почивните дни. 
"Туристическият бранш няма ли интерес да направи цени, обслужване, качество на всичко, което касае туристическия 
бранш – чадъри, фотьойли и каквото и да е, за да върне тези 50 – 60 хиляди автомобили от ГКПП-та по празниците?", попита 
вчера министър-председателят от парламентарната трибуна. 
Днес Николина Ангелкова посочи, че на база предварителни проучвания повече от 63 процента от българите са заявили 
желание да почиват в родните курорти, но това не са реални резервации, уточни тя и допълни, че е необходима много 
работа, за да бъдат реализирани тези прогнози. 
Акцентът за 2015 година в националната туристическа програма ще бъдат културно-историческите маршрути, каза още 
министърът на туризма. По думите й България се нарежда на едно от първите места в Европа по наличие на артефакти и 
културно-исторически обекти. 
Повече от 40 хиляди са културно-исторически обекти на територията на страната и около 4200 - религиозните храмовеq и 
това трябва да бъде използвано, за да привлича както български, така и чуждестранни туристи, отбеляза министърът. 
В световен мащаб повече от 60 процента от туристите избират дестинация заради културата на съответната държава, която 
посещават. У нас около 30 на сто от българите избират да посетят даден град заради историята и културата, която има, а 
чуждите туристи у нас, които се интересуват от културно-историческото наследство, са около 40 процента. "Нашата цел е 
да обърнем тези числа и процентите да се увеличат", посочи Ангелкова. 
В културното изложение, което се организира за 12-ти път във Велико Търново, участват над 70 български и чуждестранни 
изложители. Сред тях са общини, туристически компании и организации от ЮАР, Хърватска, Индонезия, Виетнам, Индия, 
Китай, Гърция, Русия, Румъния, Мароко, Корея, Македония и България. Общо 60 рекламно-информационни щанда са 
разположени в изложбения комплекс "Рафаел Михайлов". 


