
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Вестник 24 часа 
√ До 2 седмици решават за коледните добавки към пенсиите  
До 2 седмици ще бъде решено кой получава коледни надбавки към пенсията. "И аз искам всички да получат пари, но 
просто няма как да се получи. В началото на ноември ще бъде решено в зависимост от изпълнението на бюджета", заяви 
вицепремиерът Ивайло Калфин по Нова тв. 
Той потвърди новината на "24 часа", че до средата на следващата година социалните помощи ще бъдат отделени от 
социалните услуги, за да може възрастните да имат по-голям достъп до тях. 
 
√ Хляб, мляко и месо без данък „вредни храни“ 
Няма да има данък „вредни храни“ върху основни за българина продукти като хляба и хлебните изделия, млечните 
(сирене, кашкавал) и месото. Същото важи и за положително въздействащите върху здравето сокове и нектари от плодове, 
за продукти с високо съдържание на плодове и какао, за чая, конфитюра и пчелния мед, съобщава в. "Труд". 
Това става ясно от Концепцията на данъка за обществено здраве, която ще представят във вторник спортният министър 
Красен Кралев и здравният му колега д-р Петър Москов. 
 
√ Стрес тестовете може да замразят кредитирането 
Cтрес тестовете на българските банки догодина вероятно ще се отразят на кредитната активност на банките, заяви Петър 
Андронов, председател на асоциацията на банките. 
Причината е, че финансовите институции ще трябва да отделят сериозен ресурс за тестовете. Поради това няма да има 
достатъчно капацитет за обработка на заявлението за зяеми. Това щяло да се отрази най-вече върху фирменото 
кредитиране, което можело да се забави с месеци в сравнение с обичайния срок за отпускане на заем. 
Проверката на качеството на активите на банките в дългосрочен план щяла да е гаранция за стабилност. 
Политиката на свръхниски лихви, която провежда Европейската централна банка, давала резултати, но те не били толкова 
бързи, колкото се очаквало. Но вече се забелязвало оживление при кредитирането в Европа. 
Според Андронов кризата с Гърция показала, че европейската финансова система като цяло работи добре. Благодарение 
на това негативните ефекти не се били разпространили в други страни, в това число и у нас. 
 
Вестник Труд 
√ Лошите бързи заеми намаляха до 465,7 млн. лв. 
Лошите бързи заеми, които не се погасяват редовно, са намалели до 465,7 млн. лв. към края на юни т.г., показват 
последните данни на БНБ. Това е 22,8% от целия кредитен портфейл на фирмите, специализирани в отпускането на бързи 
пари. 
Година по-рано проблемните бързи заеми са били 614 млн. лв., стигайки внушителните 30,5% от раздадените средства. 
Общо компаниите за бързи кредити са раздали над 2 млрд. лв. на граждани и фирми до края на второто тримесечие на 
тази година. Данните на централната банка показват, че проблемните бързи кредити са се увеличили с близо 40% за 
последните четири години.Например в края на юни 2011 г. те са били 349,9 млн. лв. Пак от юни, но 2014 г. обаче делът им 
плавно намалява. 
Според изпълнителния директор на „СИС кредит” Пламен Йончев подобряването на тенденцията напоследък се дължи не 
толкова на по-добрата дисциплина на гражданите, колкото на продажбата на „лоши” кредитни портфейли на фирмите за 
събиране на вземания. Данните на БНБ действително показват увеличение на сделките по тази линия. Продадените 
кредити през второто тримесечие на 2015 година са за 56,8 млн. лв., докато през същия период на миналата година са 
били за едва 5,3 млн. лв. 
Валери Вълчев от „Микро Кредит” счита, че намаляването на дела на лошите заеми е свързано с подобряването на 
икономическата обстановка като цяло. Според Валентин Гълъбов, член на надзорния съвет на Ти Би Ай Банк, по-скоро 
става въпрос за комбинация от фактори. „По отношение на стария портфейл, при всички положения събираемостта с 
времето расте, защото той се амортизира. Става въпрос за краткосрочни кредити, които във времето са или събрани, или 
отписани”, каза Гълъбов. 
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Според него масовите случаи на клиенти с по няколко задължения към компаниите за бързи кредити не е съществен 
проблем. Затруднения възниквали само ако потребителите на тези заеми загубят работата си. 
Данните на БНБ показват, че домакинствата са основните клиенти на фирмите за бързи кредити. Към края на юни заемите, 
отпуснати на граждани, възлизат на 1,57 млрд. лв. Средствата, отпуснати на фирми, достигат 396,6 млн. лв. Малки суми са 
били изтеглени и от други финансови предприятия, и от държавния сектор. 
Въпреки че растежът на кредитите в банковия сектор е близък до нула, портфейлът на компаниите за лесни пари устойчиво 
нараства. През последното тримесечие отпуснатите нови заеми възлизат на 50 млн. лв. 
Хора с по 23 кредита търсят още пари 
Сред клиентите на компаниите за бързи кредити има и такива, които вече имат по няколко задължения, с които трудно се 
справят. Обикновено в такава ситуация са физическите лица. Например семейство пенсионери потърсило бърз кредит, но 
при проверката се оказало, че имат 23 активни задължения към банкови и небанкови институции, разказаха наскоро от 
компания за лесни заеми. Въпреки че месечният доход на двамата бил 3500 лв. на месец, той бил значително по-малък от 
общия размер на вноските по заемите, които трябвало да плащат - 3700 лв. Животновъд със средно голям семеен бизнес 
пък имал 16 кредити от 16 различни институции. 
Фирми мамят с общите условия 
Фирми за бързи кредити задължават клиентите си да не сключват договори, както и да не извършват действия, с които да 
застрашат изпълнението на задълженията, съобщиха от Комисията за защита на потребителите (КЗП). „Формулировката 
на това ограничението в общите условия обаче е твърде широка. А това дава възможност на търговеца да тълкува клаузата, 
както иска“, обясниха от регулаторния орган. Сред нелоялните практики са и скритите такси, за които потребителят разбира 
след сключване на договора, както и правото на търговеца едностранно да прекрати договора, без да се аргументира 
решението си пред клиента. „Предстои завеждането на 5 колективни иска срещу фирми, които не са се съобразили с 
препоръките на КЗП за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи. Нашето очакване е съдът да ги прогласи за 
нищожни”, обясни председателят на комисията Димитър Маргаритов. 
 
√ Мая Манолова встъпи в длъжността омбудсман на Република България 
Мая Манолова встъпи в длъжността омбудсман на Република България. Досегашният, заемащ поста омбудсман 
Константин Пенчев, връчи букет с цветя на Манолова и й пожела успех, предаде "Фокус". 
"За мен е чест да бъда третият поред национален омбудсман на Република България. Макар и 10-годишна, институция не 
е в детските си обувки", заяви Манолова. Тя подчерта, че това е благодарение на Гиньо Ганев, който е положил началото 
на институцията и Константин Пенчев, който я е развил и й е придал солидност, значимост, почтеност. 
"Съзнавам огромните очаквания, с които е натоварена институцията в мое лице. Днес държавата с нейната организация и 
администрация има много пропуски, а в живота пропуските се измерват с човешки животи", отбеляза Манолова. Тя посочи, 
че обществото има нужда от още един сензор и това е омбудсманът. 
"С това разбиране встъпвам в длъжност и ще отстоявам тази позиция. Ще принуждавам администрацията да работи за 
всеки човек, за отделния гражданин. Битката може да изглежда трудна и непосилна за един човек, но аз имам доверието 
на хората", уточни Манолова. Тя изтъкна, че стотици хора са се свързали с нея през последните месеци. 
"Познавам работата на институциите и на политическата система и имам екип. Надявам се че заедно ще отстояваме 
правата на българските граждани. Ще водя битката на гражданите срещу бездушието на институциите", добави новият 
омбудсман. Тя изказа благодарност към Константин Пенчев от името на всички български граждани, на които той е 
помогнал през годините заедно със своя екип и му връчи плакет. 
 
Вестник Капитал Daily 
√ Големите европейски банки губят позиции от щатските си конкуренти 
По-решителните финансови институции от Wall Street изместват европейските в инвестиционното банкиране  
Седем години след пика на финансовата криза големите европейски банки се държат така, сякаш все още са в центъра на 
бурята. Плановете за радикални реформи се провалят още преди да започне прилагането им, което често е съпроводено 
със сътресения в ръководството – тази година четири големи банки в Европа са с нови директори. Банките в региона не 
успяват да отговорят дори на най-основни въпроси като това колко точно капитал им е нужен, или дали трябва да свият 
проблемните си инвестиционни подразделения, пише списание Economist в последния си брой. 
Европейската нерешителност рязко контрастира с действията на големите банки в САЩ, които се преструктурираха по-
бързо. При тях възвращаемостта все още е под предкризисните нива, но счетоводните им баланси са по-силни, а 
мениджърските екипи работят ефективно. Докато европейските банки все още са дърпани от второстепенни 
подразделения и лоши кредити, щатските са продължили напред, отбелязва Economist 
Увеличаваща се разлика 
 Инвеститорите забелязват тази разлика, поради което акциите на повечето големи европейски банки, включително 
Deutsche Bank и HSBC, се търгуват с отстъпка спрямо балансовата стойност на активите им. Същевременно акциите на много 
конкурентите им в САЩ се търгуват с премия. Възвращаемостта за акционерите на европейските и щатски банки дълго 
време съвпадаше, но вече разликата става все по-осезаема. 
В инвестиционното банкиране Wall Street печели все по-голям пазарен дял за сметка на европейските банки. Този сектор 
включва печеливши финансови услуги като набиране на средства от капиталовите пазари за фирми и търговия с облигации. 
Все повече клиенти предпочитат услугите на банки като Goldman Sachs и J.P. Morgan вместо Barclays или Credit Suisse. 
 Има много фактори, които обясняват разликата между банките от двете страни на Атлантическия океан. В Европа 
печалбите във всичките им операции страдат от годините на анемичен икономически растеж, докато конкурентите им в 
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САЩ могат да кредитират в по-жизнена среда. Лихвените нива в еврозоната ще останат ниски по-дълго, което прави трудно 
генерирането на прилични маржове на печалба от кредитиране. Европейските банкови пазари също така са 
фрагментирани и включват контролирани от властите играчи като германските Landesbanken, се отбелязва в материала. 
 Ръководствата на европейските банки обвиняват и променящите се регулации за нерешителното си поведение. 
Финансовите институции в региона се адаптират по-трудно към новите глобални правила, които съответстват повече на 
американския модел. Един от "внесените" от САЩ елементи е въвеждането на коефициент на левъридж, който ограничава 
средствата, които банките могат да заемат с цел даване на кредити. Тези критерии наказват банките, които държат големи 
количества сравнително сигурни активи като ипотеки и ДЦК, които са в основата на европейското банкиране. За сравнение, 
щатските банки действат като посредник на капиталовите пазари и поддържат сравнително малко ипотеки в балансите си. 
Това се дължи и на гарантираните от държавата ипотечни схеми, осъществяване чрез институции като Fannie Mae и Freddie 
Mac. 
Налагането на някои от регулациите в Европа наистина се проточва твърде дълго. Новият единен банков регулатор в 
еврозоната тепърва започна да работи, цяла година след създаването му. Правилата за левъриджа в Швейцария или за 
обособяването на търговските подразделения във Великобритания също се появиха след дълго забавяне. 
Инвестиционно банкиране 
Европейските банкери обаче сами са си виновни за това, че дълго време очакваха политиците да се откажат от по-строгите 
регулации, вместо да започнат да ги налагат, отбелязва Economist. Заради това те тепърва трябва да наваксват 
изоставането в реформите начело с по-нататъшно свиване на инвестиционното банкиране. 
Това ще увеличи преимуществата на щатските банки в този пазар, където те вече имат доминираща роля. Инвестиционните 
банки от Wall Street освен това са по-големи и по-ефективни. В Европа около 70% от инвестиционните печалби отиват за 
покриване на разходите за служителите, което е с 15 пр. пункта над нивата в САЩ. 
Същевременно политиците в ЕС искат финансирането на компаниите да стане по-малко зависимо от банките и да разчита 
повече на капиталовите пазари. При сегашните условия обаче само гигантите от Wall Street ще могат да осигуряват тези 
услуги на европейския бизнес. Главният изпълнителен директор на френската банка Societe Generale Фредерик Удеа  
наскоро предупреди, че е застрашено съществуването на базираното в Европа инвестиционно банкиране, което е въпрос 
на "икономически суверенитет". Според някои анализатори тази ситуация в бъдеще може да доведе до сливания на някои 
от големите европейски банки, или поне на инвестиционните им поделения, което ще позволи да се конкурират с 
американските лидери. 
 
√ Генералният директор на ОЛАФ: Всичко опира до борбата с корупцията, но не само на думи 
Съдиите трябва да имат способността да наказват. В България именно тук има голям проблем, каза Джовани Кеслер 
Съдиите трябва да имат способността да наказват. В България именно тук има голям проблем". Това заяви генералният 
директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) Джовани Кеслер по време посещението си в България, 
цитиран от агенция "Фокус". Кеслер участва в дебата "Институциите срещу корупцията. Добри практики на ОЛАФ". 
Добре функциониращата система има нужда от добро управление на администрацията, контрол, одит, разглеждане на 
разходите и проверки дали тези разходи са правилни, заяви още Кеслер. По думите му най-големият възпиращ фактор е 
възможността да бъде разкрита злоупотребата, а не наказанието. Ако хората са наясно, че разходите им се разглеждат и 
приходите им подлежат на конкретен контрол, това е инструмент за предотвратяване, смята Кеслер.  
"Всичко опира до борбата с корупцията, но само борбата с корупцията сама по себе си не решава проблема. Ако само 
убеждавате хората, че се борите с нея, без обаче да правите нищо конкретно, ситуацията няма да се промени", изтъкна 
шефът на ОЛАФ. Той напомни, че ефективната борба с корупцията е решаващ фактор за това дали дадено правителство се 
справя добре, дали успява или не. 
Кеслер уточни, че в днешно време в ЕС корупцията е проблем за всички, но в някои държави този проблем достига доста 
високи нива в политическия дебат. Според него България има нужда от стратегия при борбата с корупцията с три елемента 
- предотвратяване, откриване и санкции. "Създайте антикорупционен орган, който трябва да бъде свързан с обща 
стратегия. Следва да се създаде климат, който предотвратява самото мислене за корумпираност и, ако възникне корупция, 
може да се усетим и да я предотвратим. Нуждаем се от здрав разследващ орган или органи, които да се занимават с 
конкретни сигнали, примерни и действия", посъветва директорът на ОЛАФ. И посочи, че са нужни специализирани органи, 
но те не могат да обхванат всичко, а важен аспект е тяхната независимост. "Тук опираме до способността на обществото 
да им вярва. Това е важно за институциите, но и за разследващите органи. Ако хората вярват в тях, самата полиция и 
разследването ще направят нещо и ще получат добра информация", каза Джовани Кеслер. 
Вицепремиерът Меглена Кунева, която също участва в дискусията, обърна специално внимание на подготвеното 
законодателство за борба с корупцията в България. "За съжаление законопроектът беше отхвърлен от Народното 
събрание", заяви тя и изрази очаквания, че отхвърлянето ще бъде негативно отразено в следващия доклад по Механизма 
за сътрудничество и проверка. Тя обясни, че има намерение да внесе отново законопроекта в Министерския съвет и в 
парламента, като след изборите ще бъдат проведени консултации в парламентарно представените партии. 
Джовани Кеслер се срещна и с министър-председателя Бойко Борисов. Двамата постигнаха съгласие, че задълбочаването 
на оперативното сътрудничество между ОЛАФ и българските специализирани структури за защита на финансовите 
интереси на ЕС е в общ интерес. Разговорите за това сътрудничество ще се провеждат на експертно ниво, предаде 
Министерският съвет. 
ОЛАФ до момента е провела общо 10 мисии и проверки на място в България, напомня правителствената пресслужба. 
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Вестник Сега 
√ Над 21 хиляди нелегално влезли чужденци са заловени за 9 месеца 
Нито ограда, нито камери, нито патрули спират всекидневното проникване през границата 
21 743 чужденци, влезли незаконно в страната, са били заловени от МВР от началото на годината. Това сочат данните на 
полицията за периода 1 януари - 1 октомври, предоставени на "Сега". Над 7 хил. са хванати чак във вътрешността на 
страната, което означава, че са минали безпрепятствено през браздата. Въпреки че има 30-километрова ограда по 
границата, по-голямата част от арестуваните са задържани на зелена граница - 5348 души. МВР брои за нарушители и 2513 
души, които са се явили на граничните пунктове, очевидно с идеята да искат статут на бежанци.  
Въпреки очевидните пробойни в охраната вътрешното министерство твърди, че те не се дължат на технически проблеми. 
Само за денонощие миналата седмица влязоха над 150 души, вчера други 23 бяха спипани близо до Капитан Андреево. 
Това обаче едва ли е окончателната информация, тъй като граничната полиция съобщава за заловените със закъснение.  
От министерството продължават да твърдят, че няма проблем в охраната на границата, особено след инцидента в петък, 
когато рикоширал куршум, изстрелян от граничния полицай Вълкан Хамбарлиев, уби афганистанец под мост край 
бургаското село Дюлево. Тогава стана ясно, че при Бургас при гонка на три автомобила с нелегални имигранти един от тях 
е изпуснат и е избягал, а шофьор на едната от заловените коли също се е измъкнал. Тези хора още не са заловени.  
Сирийците продължават да преобладават сред чужденците, нелегално са влезли у нас - 53.5%. Веднага след тях се 
нареждат иракчаните - 23.1%, и афганистанците - 18.4%. Именно от афганистанци се състоеше групата от 54 души, която бе 
засечена край Дюлево. Все още остава загадка как те се добраха дотам и за какъв "пробив в интегрираната система на 
МВР", съобщен от главния секретар на МВР, става дума.  
Твърде вероятно е интегрираната система за охрана на границата да не е работила в нощта на инцидента, като самото МВР 
може да е изключило части от нея на 15 октомври вечерта, съобщиха източници на "Сега". През последните години 
интегрираната система трупа ежедневно задължения към доставчика EVN и общата сума е достигнала близо 1 млн. лв. EVN 
обаче декларира, че въпреки задълженията не е спирала тока на границата. Полицейски източници обаче твърдят, че е 
имало случаи на изключване на системата по границата.  
Евентуална липса на електричество в системата би обяснила неефективността й, защото на практика огромна част от 
мигрантите в България са засечени случайно, далеч от зелената граница. За случая в Средец обаче главният секретар на 
МВР Георги Костов твърди, че камерите са засекли хора, но по-малко на брой, затова бил изпратен патрул от само трима 
души. Според МВР теренът, през който са влезли чужденците, бил силно пресечен и камерите не уловили цялата група. 
Депутатът от БСП Атанас Мерджанов обаче заяви още в петък, че устройствата не са работели, защото министерството не 
си е платило сметките за ток. Досега от МВР не са опровергали твърденията му официално, но неофициално нарекоха 
версията "пълни глупости".  
Системата на границата е изградена от испанската Indra Sistemas и български подизпълнители. Тя е изградена на два етапа 
- от Капитан Андреево до Лесово и от Лесово до Царево. Дълго време заданието на МВР с точното разположение на 
камерите е било достъпно в интернет. На границата са поставени камери за нощно виждане, сеизмични датчици и друга 
модерна техника. Многобройните датчици улавят нарушител и задействат камерите, които се наблюдават в отдалечени 
контролни центрове. Камерите покриват целия периметър, те са насочени "гръб в гръб". Датчиците се задействат при 
движение в близост до охраняваната зона - на хора, транспортни средства, животни. За разлика от стационарните камери 
по границата навътре в територията са разположени по-големи и далекообхватни камери, които могат да се управляват 
дистанционно. Заедно с цялата тази система са изградени 4 локални координационни центрове, мобилни постове, радио-
релейна мрежа, WiMax мрежа и др.  
Проблемът е, че цялата тази система е изключително енергоемка. На практика очевидно заданието е било объркано, тъй 
като МВР трябва да плаща огромни сметки заради високата реактивна енергия, която генерира системата - т.е. заради 
неизползваната енергия. Вчера "Офнюз" съобщи, че през септември МС е разрешил на МВР да прокара ток в погранични 
села и да електрифицира част от системата за видеонаблюдение на границата. Става дума за изоставени ниви в селата 
Белеврен, община Средец, Горно Ябълково и Сливарово, община Малко Търново. Целта е да се увеличи броят на 
потребителите по трасето, за да паднат разходите за ток по границата. 
РАЗСЛЕДВАНЕ 
Няма открити снимки и видеозаписи със сцени на насилие в телефоните на чужденците, заловени край Дюлево, съобщиха 
от прокуратурата. Досега са разпитани 47 души. Сред тях е и граничарят Вълкан Хамбарлиев. Не са му повдигнати 
обвинения заради стрелбата, дал е показания само като свидетел. По делото работят девет следователи и двама 
прокурори. Чакат се резултатите от няколко експертизи. Самоличността на убития афганистанец е установена, съобщи БНТ. 
Той се казва Бисмилля и според показанията на други от групата познавал пътя. При разпитите афганистанците са 
обяснили, че крайната им цел били Германия и Швейцария. 
 
√ Офшорки ще се наказват на хартия за облаги от престъпления 
Санкцията при обогатяване от кражба на еврофондове ще стига 1 млн. лв. 
Юридически лица със седалище извън страната ще подлежат на имуществена санкция от българските власти, ако са се 
облагодетелствали от престъпления, извършени на наша земя. Това решиха депутатите с промени в Закона за 
административните нарушения и наказания (ЗАНН), гласувани малко преди да излязат в импровизираната си предизборна 
ваканция. Досега под ударите на този закон попадаха само наши фирми и неправителствени сдружения. Производството 
срещу чужденците ще се образува по мотивирано предложение на прокуратурата до Софийския градски съд. Не е ясно 
обаче как наказанието ще се налага, като се има предвид, че измамите се вършат почти винаги посредством офшорки.  
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Депутатите разшириха и кръга на престъпленията, по които юридическите лица ще носят имуществена отговорност в 
максималния й размер - 1 млн лв. Таванът важеше досега за случаи, при които облагата от криминалното деяние е 
имуществена. Иначе санкцията варираше от 5000 до 100 000 лв. Сега разграничението между имуществена и 
неимуществена облага се заличава и най-високият размер на глобата ще може да се налага за всички видове 
престъпления, предвидени в ЗАНН. Тук влизат най-разнообразни деяния - от тероризъм, отвличане и принуда до измама 
и нарушения на авторското право. С новите поправки депутатите включиха и присвояването на еврофондове чрез 
предоставяне на невярна информация, отпускането на кредити въз основа на неверни сведения, облагодетелстването чрез 
укриване на бежанци, проповядване на омраза и насилие на религиозна основа, приготвяне и разпространение на 
фалшиви пари и др. 
Въвежда се възможността да се отнема и т.нар. непряка облага или всичко, което е придобито чрез разпореждане с 
предмета на престъплението. Към това спадат и вещите и имотите, спечелени чрез операция или сделка с пряката облага 
от престъплението. Промените ще позволят на прокуратурата да търси отговорност по новите разпоредби на ЗАНН и на 
депутати. 
ПРОЦЕДУРА 
Производството по ЗАНН ще се води от окръжния съд, без да се чака влизането в сила на осъдителна присъда за деянието, 
от което произтича неправомерната облага. Все пак, преди да се вземе решение за имуществена санкция, трябва да се 
докаже дали дружеството действително е спечелило нещо, има ли връзка това с престъплението, за каква облага става 
дума. Обжалването ще е само на една инстанция - в апелативния съд. Ако впоследствие се окаже, че доказателствата, въз 
основа на които е наложена санкцията, не издържат или обвиненият за престъплението е оправдан, производството може 
да се възобнови. 
 
Вестник Стандарт 
√ Режат виното от средства от ЕС  
Бизнесът ще сезира ЕК за неравноправно отношение към различните сектори  
Винопроизводители скочиха срещу предложения механизъм за класиране на проекти по подмярка 4.2 "Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти" на ПРСР. "Ако не бъде променен механизмът за класиране на 
проектите, няма да има финансиране за нито един проект в сектор вино за този програмен период", заяви пред "Стандарт" 
Радослав Радев, председател на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК). Предвижда се приоритет да имат 
проектите, насочени към т.нар. "чувствителни сектори" на земеделието. 
От МЗХ са определили за такива секторите плодове и зеленчуци, месо, мляко, етерично-маслени култури. Сектор вино е 
оставен извън този списък. "Формално имаме право да участваме по тази подмярка, но реално точките, които се дават за 
проект в чувствителните сектори ще предопределят крайния резултат и няма да има финансиране за нито един наш проект 
за този програмен период", заяви Радев. Винопроизводителите са решили да дадат публичност на проблема, тъй като 
диалогът им с МЗХ е нарушен и досега не са получили никакъв отговор на поставените въпроси. 
"Искаме земеделските сектори да бъдат третирани равноправно и проектите да бъдат класирани при конкурентна 
процедура", заяви Радев. Той посочи, че винопроизводителите очакват да бъде променен механизмът за класиране на 
проекти и правителството да преосмисли това свое действие, с което е зачеркнат сектор вино. "Ако това не се случи, ще 
мислим за други действия. Подготвяме писмо до ЕК, в което ще оспорим начина, по който България е формулирала 
приоритетите за ПРСР", заяви Радев. 
 
√ Сменяме банката с пенсионен фонд  
Заради ниските лихви по влоговете хората търсят начини да печелят от парите си  
Все по-ниските лихви по банковите депозити карат хората да се оглеждат за друг начин да печелят от парите си. Затова 
постъпленията от осигурителни вноски в допълнителните пенсионни фондове (ДПФ) растат със 77% на годишна база за 
първото полугодие на 2015 г., а към края на юни средната годишна доходност от инвестициите в тях е 6,02%. Това обясни 
Цветанка Минчева, директор "Банкиране на дребно" в Уникредит Булбанк въз основа на анализ на банката. Все повече 
млади хора заделят малки суми в доброволните пенсионни фондове - 72% от клиентите им са под 45 години, повечето са 
семейни и с ипотечен кредит. Средната месечна вноска, която клиентите правят в ДПФ, е 78 лв. Друг алтернативен начин 
за спестяване - застраховките "Живот", се радват на интереса на клиенти от 31 до 60 г. възраст. 
Пазарът им е нараснал с 24% за година, а набраният приход е 52,6 млн. лв., сочи проучването. УниКредит Булбанк предлага 
програмата "Спестявай умно", която дава възможност на клиентите с дългосрочна визия за своите спестявания да 
разпределят парите си във взаимни фондове, застраховка "Живот", ДПФ и депозити. Чрез спестовните планове Pioneer пък 
чрез заделяне на малки суми всеки месец клиентите могат да участват на капиталовите пазари. С регулярни вноски се 
закупуват по-голям брой дялове на усреднена цена, което минимилизира риска и осигурява добра доходност, каза Крум 
Алексиев, директор "Маркетинг и клиентски сегменти". 
Стрес тестовете ще забавят кредитирането 
Проверката на качеството на активите на българските банки е нещо, от което не можем да избягаме и трябваше да се 
случи. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов. По 
думите му в дългосрочен план това ще е гаранция за стабилност, но в краткосрочен може да има негативни последствия, 
свързани с кредитната активност. Причината е, че банките ще трябва да отделят сериозен ресурс за осъществяването на 
логистиката около прегледа на активите и стрес тестовете. Според Андронов политиката на ултра ниски лихви, която следва 
Европейската централна банка, вече дава резултати, макар и не толкова бързи, колкото може би са искали президентът на 
ЕЦБ Марио Драги и неговите колеги. Но в Европа започва да се забелязва раздвижване на кредитния пазар. 
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Относно ситуацията в Гърция Андронов коментира, че тя е показала, че европейската финансова система като цяло работи 
добре и негативните ефекти не са се разпространили в други страни, в това число и у нас. 
 
investor.bg 
√ Социалното министерство ще управлява новата ОП "Развитие на човешките ресурси" 
За сертифициращ орган е одобрена дирекция "Национален фонд" при Министерството на финансите 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще бъде управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020“. С решение от днес правителството възложи дейността на главна дирекция „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“ във ведомството. 
С функциите на сертифициращ орган по същата програма е натоварена дирекция „Национален фонд“ при Министерството 
на финансите, уточняват от пресслужбата на кабинета. 
С предвидения бюджет от 2,136 млрд. лева Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще допринесе за 
изпълнението и на целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”, пише в решението на МС. 
Програмата залага ръст на коефициента на заетост на българите в трудоспособна възраст (между 20 и 64 години) до 76%. 
В момента той е малко под 60 на сто и целта е доста амбициозна. 
Новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през следващите седем години залага и повече средства за 
заетост и за борба с бедността. Близо 60% от ресурса е предвиден за заетост, а 31% - за борба с бедността и насърчаване 
на социалното включване. Новият програмен период на оперативната програма, който официално стартира през януари 
тази година, предвижда повече средства за тези приоритетни направления. 
Спрямо миналия програмен период помощта за заетост се увеличава с 315 млн. лева, а средствата за борба с бедността и 
насърчаване на социалното включване - с 276 млн. лв. 
В първите две години на програмата ще бъдат отпуснати 240 млн. евро за „ударно“ намаляване на безработицата сред 
младите хора. Продължават и старите стажантски програми, чрез които младежите трупат опит. 
За новия програмен период ОП „Развитие на човешките ресурси“ е първата оперативна програма за България, одобрена 
от Европейската комисия на 28 ноември 2014 г. 
 
√ Липсата на растеж в тютюневия отрасъл е мотив да не се вдигат осигурителните прагове 
Размерът на коледните добавки за пенсионерите ще е ясен в началото на ноември, посочи социалният министър 
Ивайло Калфин 
Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин отрече обвиненията на съпредседателя на Реформаторския блок 
Радан Кънев, че лобира за "Булгартабак" – холдингът, в който депутатът от ДПС Делян Пеевски има акции. 
Реформаторът вчера оцени като особено тревожен фактът, че само за наетите в производството на цигари минималните 
осигурителни прагове за догодина няма да се увеличават. 
"Много ми е забавно, когато някой ме обвинява в любов към Делян Пеевски. Мнението ми там е казано много отдавна и 
то публично", коментира Калфин пред Нова телевизия. И разясни защо се стигна до решението да се направи изключение 
за производството на тютюневи изделия при административното увеличаване на минималните осигурителни прагове. 
В края на миналата седмица Калфин обяви, че ще увеличи със 7,5 % осигурителните прагове за 36 икономически дейности, 
за които бизнесът и синдикатите не са успели да се договорят. Единствено при производството на тютюневите изделия е 
взето решение да няма ръст. 
"Процесът е абсолютно обективен. Има 85 икономически области, за 48 от тях синдикати и работодатели са се разбрали с 
колко да се увеличат минималните осигурителни прагове", съобщи той, като уточни, че осигурителните прагове в 
тютюневия бранш няма да бъдат вдигани заради липсата на растеж в отрасъла. 
"Проблемът е, че за останалите 37 области те не са се разбрали. За тези области гледахме средната работна заплата, 
средния осигурителен доход и печалбата за миналата година, за да решим какво да е увеличението. 
Тютюнопроизводството е единственият отрасъл, където всички тези неща са със знак минус. Освен това и в този отрасъл 
ще има увеличение на вноските заради повишаването на минималната работна заплата", обясни Калфин. 
От Института за пазарна икономика (ИПИ) пък коментираха, че “подобно изключение от административното увеличение 
на минималните осигурителни доходи се прилага за първи път и е ясен знак за административен фаворитизъм на този 
специфичен сектор“. 
Относно коледните добавки за пенсионерите Калфин каза, че има преизпълнение на бюджета, както и нагласа да бъдат 
отпуснати коледни добавки към пенсиите. В какъв размер ще бъдат те и дали само хората с най-ниски пенсии ще вземат 
някой лев по Коледа, ще се уточни в началото на ноември, посочи социалният министър. 
"Надявам се да се разпределят 50 милиона лева. Ако действително това е сумата, ще настоявам само тези с най-ниски 
пенсии да получат пари допълнително", уточни той и припомни, че последният път, когато имаше добавки - 2/3 от 
пенсионерите получиха по 40 лева. 
С поправките в Закона за семейни помощи е сложен край на източването на системата, коментира още министърът. Според 
него държавата не трябва да пести от детски надбавки и от средства за хората с увреждания, но е важно тези пари да 
отидат при хората, които действително имат нужда от тях. 
 
√ Как хакерите присвояват фирми за няколко минути 
В България има около 350 000 регистрирани електронни подписа, за които няма данни дали са на реални и живи хора 
Хакери пробиват защитите на електронния портал на Търговския регистър и присвояват големи и малки фирми само за 
няколко минути, пише в днешния си брой вестник „Стандарт“. Измамниците използват данните на мъртъвци, за да се 
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доберат до регистрите. Обикновено това са починали в последните години хора, които са имали регистрирани търговски 
дружества и притежават електронен подпис, който не е закрит. 
Използват се и подставени лица, които срещу дребни суми продават личните си данни и с тях се регистрира електронен 
подпис. Мошениците се възползват от дупка в закона, която позволява присвояването на компании и чужди активи, 
довериха криминалисти. Хакерите използват възможността да извършват промени в регистъра по електронен път, без да 
се налага да идват на място в Агенцията по вписванията.  
Те преправят оригинални документи, които после се скенират и чрез свой човек адвокат ги пускат в Търговския регистър, 
за да впишат промените. Книжата, постъпили във ведомството онлайн, пък няма как да бъдат проверени дали са истински, 
тъй като служителите приемат, че са подписани от съответния собственик на дружеството. 
Единствената защита е регистрацията на SMS известяване при всеки подаден документ, водещ до промяна във фирмата. 
Само това е начинът собствениците да узнаят за промяна в компанията и да могат да я опазят. Данните обаче показват, че 
едва 10% от собствениците на фирми са се регистрирали за тази услуга. От Агенцията по вписванията признават, че има 
често такива опити да бъдат откраднати компании. Отговорността обаче била на собствениците, които сами трябвало да 
опазват дружествата си. 
В България има около 350 000 регистрирани електронни подписа, за които няма данни колко от тях са на реални и живи 
хора. Проблемът е, че смяната на управител и промяна в дружествените дялове вече не стават само физически през 
нотариуса, а е възможно само с подаване на фалшиви заявления по интернет. Става със съвсем обикновен протокол за 
смяна на управител. Той се подава в търговския регистър и новият собственик може да се разпорежда и да разпродава 
активите на дружеството. Друг популярен метод за измама е получаването на рекламно съобщение на служебния имейл. 
Особено на по-големи дружества, където пощата се използва от много компютри свързани в мрежа. 
По мейла са изпраща файл, който заразява компютъра и позволява да се следи кореспонденцията между фирмите. 
Хакерите са улеснени от това, че повечето от фирмите у нас не ползват лицензиран софтуер за защита, който иначе 
постоянно се обновява с най-новите дефиниции. Има и регистрирани измами чрез интернет банкиране. 
Това се прави най-вече, ако опериращият с банковите си влогове остави флашката с електронния подпис включена през 
работещ компютър. Към компютъра през отдалечен сървър се прикачват хакерите, които преди това го заразили с вирус. 
Зловредният код се праща като спам или рекламно съобщение по имейла на пострадалия. След като разбият защитите, 
хакерите проникват в депозитната сметка и прехвърлят сумите към разплащателната сметка. След това парите се 
превеждат по сметките на подставени лица, които се явяват мулета в схемата. Те изтеглят парите на каса. 
После ги прехвърлят чрез фирма за бързи преводи към организаторите на източването в чужбина. За услугата мулетата 
прибират комисиона между 5-10% от сумата. За 2 години са ужилени около 100 фирми и физически лица, като от тях са 
откраднати над 3 млн. евро. Само в последните две седмици две компании от топ 100 в България са били ощетени, като 
от едната са откраднати 150 000, а от другата 450 000 евро. 
Печелят от акции на борсата 
Хакери все по-често прибягват до т.нар. Pump-and-dump схеми. Те използват механизмите на финансовия пазар и чрез 
различни канали в интернет - чатове, форуми, бюлетини, електронна поща - разпространяват фалшива информация за 
дадена компания или за някакви акции, които или ще се вдигнат, или ще паднат драстично. Освен това невярната 
информация се представя като "конфиденциална" и "предварителна". 
Хората, които четат тази информация, се подвеждат и започват или да продават, или да купуват акции и така цената им 
варира - "pump" или "dump". Измамникът, който е купил акциите на една цена, след повишаването ги продава и печели 
или обратното - печели от разликата, ако информацията е била за намаляване на цените. 
Троянският кон е писан от руснаци 
Зловредният софтуер, с който най-често се изтеглят парите на фирми и банкови депозити, е писан от руснаци. Той е 
пригоден специално за спецификата на работа на нашите банки, признаха компютърни експерти. Чрез софтуера хакерите 
ползвали заразения компютър като станция с отдалечен достъп. С помощта на флашката с електронен подпис на практика 
отвън изглеждало сякаш транзакцията е направена от компютъра на титуляра - с неговия електронен подпис и с неговия IP 
адрес. 
Така транзакцията от разплащателната сметка се прехвърля към външна сметка без притежателят й реално да се усети. 
Десетки са вече спрените подобни прехвърляния на пари след подаден сигнал за съмнителна операция от титуляра на 
сметката, признаха хора от банковите среди. 
Банките ни дават сигурна защита 
Българските банки предлагат достатъчно сигурна защита на онлайн банкирането, която е на световно ниво. Анализ на 
честите случаи на измама показват, че обикновено хакерите се възползват не само от компютърните си умения, но и от 
наивността на ползвателите. Повечето хора пренебрегват сигурността на компютрите си, което допълнително улеснява 
киберпрестъпниците. 
С цел сигурност у нас сайтовете за онлайн банкиране обикновено ползват подсигурения протокол HTTPS, който криптира 
целия трафик. Ако обаче клиентският компютър не е добре защитен, това не е достатъчно за предпазване от кражби. В 
България за допълнителна сигурност се практикува използването на достъпа до онлайн услугите само чрез един фиксиран 
компютър, както и чрез ТАН - транзакционен авторизационен номер. Той представлява еднократно използваем 
шестцифрен код, който се използва от потребителите за подписване на нарежданията към банката и дава допълнителна 
сигурност за защита на парите и информацията. 
Пирати ужилиха зърнени босове 
Само за 2 седмици опитни хакери са успели да приберат над половин милион евро от две наши водещи компании, които 
са неизменно в ТОП 100 на българските фирми от 2012 година насам. Дружествата се занимават със зърнопроизводство и 
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са били ударени от отдалечен сървър, разположен на територията на тихоокеанската островна държава Карибите. Според 
компютърни експерти, най-вероятно хакерите са използвали подменени IP адреси чрез различни proxy сървъри. 
В схемите за източване на банкови сметки и кражби на фирми често се вербуват и финансови брокери, твърдят 
разследващи. Някои от тях са наясно какво се случва, други пък просто имат договори към големи чужди компании и 
еднократно извършват услугата - прехвърляне на средства - взимат парите в техни сметки и ги пращат през фирма за бързи 
преводи, като си удържат комисиона. В последно време подобни случаи не са изолирани и зачестяват. 
Експерти по киберсигурност съветват ползвателите на електронен подпис да не оставят твърде дълго флашката включена 
в работещ компютър в дома или офиса. 
Повече от 10 години в интернет сърфират измамници от Нигерия, които прилагат различни прийоми за подвеждане на 
наивници. Печалбите им варират от няколко долара, до милиони. Съобщенията им са по мейл и обикновено са за бърза и 
лесна печалба. Измамниците призовават получателя на имейла да се съгласи да му преведат по банковата сметка огромна 
сума, от която му обещават процент за "услугата". 
 
manager.bg 
√ Къде да инвестираме парите си 
Къде да инвестираме – този въпрос стои пред българите, които успяват да спестяват. На фона на рекордните депозити в 
банките, все повече се рекламират и по-доходни алтернативи, коментира bTV. 
Лихвите по депозитите са на рекордно ниски нива – за една година доходността на влоговете е намаляла наполовина. Ако 
по срочен депозит лихвата е 1,58% за година, при инвестиция в пенсионен или взаимен фонд, доходността е близо четири 
пъти по-висока. 
Пенсионният фонд е дългосрочен инструмент с по-висок риск. За разлика от депозитите, тук няма фонд, който да гарантира 
пълния размер на натрупаните вноски. Има обаче гарантирана минимална доходност, под която дружествата не могат да 
паднат. Тук обаче не са за подценяване таксите, които се начисляват. 
При взаимните фондове доходността е около 7%. Те не са гарантирани, но не се начисляват и много допълнителни такси. 
Взаимните фондове позволяват дори и с малки суми – 50-100 лв. да се участва на борсата. 
За разлика от печалбата от депозит, която се облага с данък, доходността от инвестиция в пенсионен фонд например дава 
възможност дори за данъчно облекчение. И все пак анализаторите припомнят, че колкото по-висока е доходността, 
толкова по-голям е и рискът. 
Златното правило, когато инвестираш наличното си богатство, е никога не си носиш всички яйца в една кошница, 
предупреждава банкерът Левон Хампарцумян. 
Съветът на специалистите е 30% от спестяванията да се държат на депозит срещу нисък риск, до 30% да се инвестират във 
фондове, останалите 30% в недвижмости. 10% трябва да се държат в брой за спешни нужди. 
В същото време, разделението при спестяванията на българите става все по-осезаемо. Депозитите на хората, които успяват 
да спестят, вече достигат рекордните 41 млрд. лв. Близо половината българи обаче нямат заделени пари за черни дни. 
Всеки пети пък живее с доходи под линията на бедност. 
 
√ Китайската икономика с най-слаб ръст от 6 години насам 
Брутният вътрешен продукт на Китай е нараснал с 6,9% през третото тримесечие – най-слабия ръст от глобалната 
финансова криза насам, - пише британската телевизия BBC. 
Ръстът на годишна база също не надхвърля 7-процентовата цел на правителството. 
Разширяването надскочи очакванията на анализаторите от 6,8%, но въпреки това върху властите се очаква сериозен натиск 
за затягане на паричната политика с цел овладяване на забавянето. 
През лятото китайската икономика бе ударена от екстремна волатилност на фондовата борса и от слаби данни, които 
разтърсиха пазарите по цял свят. 
Разочароващите резултати бяха очаквани заради серията мрачни икономически данни от последните седмици. 
По-рано този месец стана ясно, че промишленото производство се е разширило с 5,7% - по-малко от средната прогноза на 
икономистите от 6%. 
Вносът също отчете остър спад през последните 4 седмици, а инфлацията се понижи повече от очакването, което изостри 
страховете за рязко забавяне на втората най-голяма икономика в света. 
От известно време Китай прави опити да е превърне от икономика, движена от износа, към такава, водена от 
потреблението и услугите. 
Пекин си постави цел от „около 7%“ за 2015 година, но премиерът Ли Кецян заяви, че забавеният ръст е приемлив, стига 
да бъдат открити достатъчно нови работни места. 
„За преструктуриране на икономиката е нужно напрежението да спадне“, казва говорителят на Китайската статистическа 
агенция Шенг Лаюн. 
Въпреки свиването в индустриалния сектор, той прогнозира, че се очаква рязък ръст на обслужващия сектор. „Всичко това 
сочи, че преструктурирането и модернизирането на китайската икономика се движат стабилно.“, добавя Шенг Лаюн. 
Според анализатори, стръмният спад на вноса говори, че търсенето на е толкова голямо, колкото правителството се 
надяваше.   


