Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

TV 7
√ Икономиката върви надолу от края на май
Нарушена е финансовата дисциплина в страната, заявиха в предаването "Факторът Кошлуков" по TV7 вицепрезидентът
на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Те са категорични, че в момента ни трябва правителство с ясно коалиционно споразумение. По техни наблюдения вече
имало сходство между няколко политически партии, които могат да формират мнозинство по голяма част от проблемите.
За останалите ще търсят консенсус и ще трябва да правят компромис.
Според експертите икономиката у нас тръгнала надолу след 30 май. Дотогава тя се развивала стабилно. Разклатена е от
няколко фактора – кризата в Украйна, проблема с КТБ и политическата несигурност. В момента отчитаме дефлация, която
показва, че потреблението е свито до минимум и търговците са принудени да намаляват цените.
Гостите не изключват вероятността от нови протести. Политиците трябва да са изключително предпазливи и да се движат
като миночистачи, за да не взривят обстановката. Те посочиха, че недоволството на полицаите беше отключено от
случайно изтървана реплика.
Българско национално радио
√ Работодатели и синдикати критикуват Енергийния борд
В писмо до министър-председателя Георги Близнашки и до вицепремиера Екатерина Захариева работодатели и
синдикати посочват, че Енергийният борд към Министерския съвет се използва безотговорно за обосноваване на вече
взети решения, като например увеличението на цената на тока с 10 на сто и че в структурата има оформени силни
лобистки групи.
Бизнесът и синдикатите посочват, че няма да приемат да бъдат използвани като декор за пиар операции, внушаващи, че
еднолични решения са консенсусни и предупреждават, че при липса на отговор от правителството ще преосмислят
участието си в Енергийния борд. В писмото се обръща специално внимание на решението на вдигането на цената на
тока, което поскъпване не е било обект на дискусия, нито е гласувано от членовете на борда, твърдят синдикати и
работодатели.
Николай Ненков от КНСБ коментира: Министърът на икономиката и енергетиката каза, че 95 процента от членовете на
Енергийния борд са били за увеличение с десет процента, което въобще не е било обсъждано.
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал изрази резерви към констуирането на Енергийния борд.
В него членуват от една страна национални организации на социалните партньори, на работодателите и синдикатите. От
друга страна членуват браншови организации. От трета страна обаче членуват всички по-значими производители и
разпределители на електроенергия в страната, които са юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Такова
структуриране води до факта, че примерно, ТЕЦ-овете, да речем, имат повече представители, отколкото синдикатите.
Това нещо не е приемливо.
√ Оставката на целия управителен съвет на БНБ поискаха синдикати и работодатели
Оставката на целия управителен съвет на БНБ поискаха синдикатите и работодателите в поредната обща позиция около
казуса с Корпоративна търговска банка. Организациите настояват гуверньорът Иван Искров и останалите членове на
съвета да освободят постовете си, защото погазват "грубо" Закона за кредитните институции.
Като нарушение е посочено, че вече публично се говори за продажбата на кредитния портфейл на дъщерната банка
"Виктория", което е процедура при несъстоятелност на банката, а не при специален надзор. Според работодателите и
синдикатите е налице видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции.
Позицията идва два дни преди изтичането на крайния срок, в който одиторите трябва да предоставят на БНБ доклад за
състоянието на групата.
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Телевизия БТВ
√ Протестна вълна срещу пенсионните промени започна от миньорите
Миньори от цялата страна на протест. Причината - промяна в правилата за пенсиониране. Работниците се събраха в
Мадан, където демонстрацията им продължи към час.
Малко след 12 ч. приключи протестът на работниците. Те поискаха пенсионните реформи да не засяга техния бранш. По
изчисления на протестиращите около 3400 души в България са от първа категория труд и не би трябвало да има промяна
във възрастта за пенсиониране, каквато според тях се готви.
Това предложение трябва да излезе от консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика. В
родопския град витаят слухове, че реформите са изключително тежки и затова миньорите излязоха на протест.
„Първа екстренна категория сама по себе си е отделена. Това касае около 3400 работници, което е капка в морето за
една държа. Без да се правят прегледи и без да се види при какви условия на труд се работи, никой няма право да вдига
нито възраст, нито години за пенсиониране”, заяви Максим Банков.
Според Румен Каров трябва да се създаде закон за пенсионирането и за миньорите, както е при учителите. „Пари за
пенсионната система има”, подчерта той.
В България продължителността на живот не се увеличава, коментира Петър Тошков, като обясни, че негови колеги си
отиват на 55-60 години.
Към момента миньорите се пенсионират на 45 години, ако са работили поне десет години под земята. Синдикатите
заявиха, че това няма да бъде единственият протест и ще има още демонстрации из цялата страна, ако управляващите не
се съгласят с исканията на бранша.
Реформата е неизбежна
Днес беше последното заседание на експертния съвет към социалния министър. Предложенията към следващата власт
ще бъдат официално съобщени следващата седмица.
Според източници на bTV идеята е пенсионната възраст за хората, работещи в най-масовата, трета категория труд, ще се
увеличава от 2015 г. с по 4 месеца на година, докато стане 64 за жени и 65 за мъже. На по-късен етап да бъде изравнена
на 67 за двата пола.
Предлага се и втори вариант - увеличение с по 1 месец за мъже и с по 2 за жени от догодина. А изравняването да бъде на
65 г. за двата пола.
За ранното пенсиониране, на което имат право разбунтувалите се днес миньори, са разработени 4 варианта за промени.
За работещите в специализираните ведомства, като полица и военни, се предлага въвеждане на пенсионна възраст.
Според експертите, реформата в пенсионната сфера е не само наложителна, но и закъсняла. Осигурителният институт се
задъхва - парите от внесени осигуровки все по-трудно стигат за изплащане на пенсиите.
За миналата година фонд "Пенсии" е излязал на червено с близо 1 милиард и 800 милиона лева, и е покрит от данъци,
вместо осигуровки.
"Най-лошото е нищо да не се прави, защото тогава не избягваме от проблема, а го задълбочаваме, колкото и да го
отлагаш при всички положения това трябва да се направи", коментира Иван Нейков от Балканския институт по труда и
социалната политика.
Трябва да изберем - или да се пенсионираме рано, или да имаме по-високи пенсии. Затова, наред с увеличение на
пенсионната възраст за хората от най-масовата, трета категория труд, се предлага увеличение на възрастта за
работещите при тежки условия.
Те имат право на по-ранно излизане в пенсия. Различните предложение предвиждат възрастта да се увеличава плавно на
няколко стъпки.
"Колкото по-малко политика има в социалния модел, въобще в пенсионния модел, толкова по-добре, нещата ще вървят
устойчиво, ако слушат експертите", категоричен е Нейков.
ред експертите, изключение не трябва да се прави за работещите в специализираните ведомства, като полицаи и
военни. И наред с всички и те трябва да усетят реформата.
"В системата на МВР има около 60 хиляди работни места, т.е. бандити по улиците ще гонят атлетични млади хора, тези,
които са на 60 ще стоят зад бюро. (...) Нещо повече - аз съм виждал 30 годишни млади полицаи, които не могат да гонят
бандити, защото са с наднормено тегло (...) не трябва да рекетират останалото общество със стачки, защото всички други
плащат тези техни продължителни и високи пенсии", подчерта Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
От АИКБ са направили проучване сред държавите-членки на НАТО и на ЕС, според което България е единствената, в която
няма заложена минимална възраст, едва след която хората под пагон да се пенсионират.
Предложенията за реформа не щадят дори и балерините - в момента и за тях няма пенсионна възраст, има условие само
за натрупан стаж.
Ако промените станат факт - балерини, балетисти и танцьори в културни организация ще им се наложи да са на сцената
до 52 годишна възраст.
Официално, какво ще бъде предложено на следващата власт ще стане ясно другата седмица. А дали тя ще го въведе, ще
видим.
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ТВ Европа
√ Социалните партньори поискаха оставката на Иван Искров и УС на БНБ
Социалните партньори поискаха оставката на гуверньора на БНБ и целия Управителен съвет. Повод за това са действията
спрямо КТБ и ТБ „Виктория”, а искането е подписано от Асоциация на индустриалния капитал в България, БСК, КРИБ,
КНСБ и КТ „Подкрепа”.
Социалните партньори напомнят, че още в края на септември са призовали централната банка да вземе отношение
спрямо действията на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба на кредитния ѝ портфейл. Според
тях става въпрос за грубо погазване на Закона за кредитните институции и продажбата на въпросните кредити е
ликвидационна, а не оздравителна процедура.
„Налице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи
отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на
вложителите”, се посочва в позицията на социалните партньори.
Работодателите и синдикатите са категорични, че предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за
прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Искането за отстраняване на Иван Искров
от заемания пост и целия УС на БНБ ще бъде отнесено до 43-ото НС веднага след конструирането му.
Списание Мениджър
√ Бизнеса и синдикатите искат оставката на Искров и цялата управа на БНБ
Най-големите работодателски организации в страната, както и двете най-големи профсъюзни организации у нас
разпространиха отворено писмо, в което настояват управителят на БНБ Иван Искров и УС на БНБ да подадат оставка.
Поводът е задействаната процедура за разпродажба на кредитния портфейл на ТБ "Виктория" - дъщерна на КТБ. Според
авторите на писмото това е грубо погазване на Закона за кредитните институции и ликвидационна, а не оздравителна
мярка. В края на отвореното писмо работодателските организации и синдикатите заявяват, че веднага след
конституирането на 43.о Народно събрание ще поискат незабавното отстраняване на управителя на БНБ и на
Управителния съвет. Следва пълния текст на писмото.
С писмо от 30 септември 2014 г., представителните организации на социалните партньори се обърнаха към Вас с призив
да вземете отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба
на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия
на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.
В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако „подкрепите
незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме
незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност“.
Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които
отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност.
Нещо повече, във Вашия отговор се съдържаха поне няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на
изложението ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и
Експертният консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били „подхвърлили в публичното
пространство“ очевидно неприемливата идея „продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на
производство по обявяването й в несъстоятелност“. (Вижте в прессъобщение на БНБ от 2 октомври 2014 г.)
Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на
отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още
известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.
Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ „Виктория“.
Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за
кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не оздравителна
процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се
прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.
И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ
„Виктория“, а към нейната ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСКРОВ,
УВАЖАЕВИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНБ,
На лице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи
отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на
вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното
преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е
действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне.
Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и
правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е
последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова първо трябва да се търсят
пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако досегашните акционери не
могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката.
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Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на
БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните
експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията
на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин
отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.
Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите
действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“. Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и
водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на
въпросните незаконни действия.
С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната.
Виждайки, че сме изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с които да подсещаме ръководството
на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми и отчитайки
всичко изброено по-горе, ние, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
(синдикатите) в България искаме незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на
гуверньора на Банката – г-н Иван Искров.
Също така, ние всички ще се обърнем незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание към
законодателната власт в страната с искане да бъдете отстранени от заеманите от Вас длъжности.
С УВАЖЕНИЕ,
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда „Подкрепа“
investor.bg
√ Работодатели и синдикати искат оставката на Иван Искров
Организациите ще се обърнат към новото Народно събрание с искане за отстраняването и на УС на БНБ
Представителните организации на работодателите и на синдикатите в България искат незабавното подаване на оставките
на Управителния съвет на БНБ и на гуверньора на банката Иван Искров. Това пише в писмо на социалните партньори до
управителя на БНБ и до УС на централната банка, изпратено и до медиите.
В него се казва, че организациите ще се обърнат незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание към
законодателната власт с искане за отстраняването им от заеманите длъжности.
С всички свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната, се посочва в документа.
Описват се и мотивите за исканите оставки. А именно нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по
законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата
система и защита интересите на вложителите.
„Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките БНБ трябва да изготви план за нейното
преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е
действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне“, пише в писмото.
Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и
правителството са неприемливи, смятат социалните партньори. Те напомнят вече оповестената си позиция, че
решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е последната стъпка, след като са
направени всички други опити за спасяване на банката.
Социалните партньори продължават да смятат, че предприетите действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ
„Виктория“ са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване.
„С писмо от 30 септември 2014 г., представителните организации на социалните партньори се обърнаха към Вас с призив
да вземете отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба
на кредитния портфейл на същата банка, напомнят авторите на документа. В същото писмо, което беше адресирано и до
членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако „подкрепите незаконните действия на квесторите или ни
отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от
Вас длъжност“, напомнят от организациите в писмото.
В него се посочва и че кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може
да се прилага само в рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.
Изправени сме пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ), а продажбата на въпросните кредити е
ликвидационна, а не оздравителна процедура, пише още в документа.
От БНБ лаконично коментираха пред Investor.bg, че не за първи път работодателските и синдикалните организации искат
оставката на гуверньора Иван Искров, този път това е декларирано публично.
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√ КНСБ и работодатели подготвят обръщение към новия парламент
Приемането на нова дългова стратегия на страната е сред акцентите
Синдикатите заедно с работодателските организации подготвят общо обръщение до бъдещото правителство и 43-ото
Народно събрание.
В него синдикатите и бизнесът ще настояват управляващите да вземат предвид 4 основни искания и виждания за
развитието на икономиката и социалната политика у нас.
Най-основното от тях е предприемането на нова дългова стратегия, уточни Димитров. Според него е удачно държавата
да тегли нов заем, само ако парите бъдат инвестирани директно в най-закъсалите сфери на родната икономика.
Пламен Димитров и цялото ръководство на КНСБ са в морския град за двудневна среща на всички синдикални лидери от
областите Варна, Добрич и Шумен с представители на бизнеса.
Лидерът на синдиката призова за бързо сформиране на кабинет. "Призовавам всички отговорни председатели на
парламентарно представени политически формации и в частност лидера на партията, спечелила най-голямо доверие на
последните избори, да сформират работещо правителство в срок най-късно до две седмици", каза той.
Димитров изтъкна, че разпадът в енергетиката и несигурността в банковата ни система, в комбинация с дефлацията от
над 1% ще доведат до рецесия, която ще започне.
Заедно с обръщението организациите на бизнеса и на работещите или форматът 4+2 подготвят писмо до служебния
вицепремиер по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното
проектиране Екатерина Захариева относно функционирането на Енергийния борд, допълват от пресцентъра на КНСБ.
Пламен Димитров подчерта, че от общо 30 членове на борда, едва шестима са от национално представителните
организации на работодателите и на работниците и служителите, като останалите членове представляват отделни
дружества, които прокарват своите лобистки интереси. Президентът на КНСБ подчерта, че това налага преформатиране
на Енергийния борд и че организациите от формата 4+2 отказват да бъдат параван за вземане на едностранчиви
решения без съгласието на бизнеса и на труда.
Вестник Капитал Daily
√ Работодатели и синдикати поискаха незабавна оставка на управителния съвет на БНБ
Те изтъкват като причина видимо нежелание на централната банка да изпълнява своите функции и задължения по
законите
В открито писмо до гуверньора на БНБ Иван Искров и до останалите членове на управителния съвет на институцията, две
от четирите национално представени работодателски организации и двата синдиката настояват за тяхната незабавна
оставка.
Като мотив те изтъкват "видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според
които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита
интересите на вложителите". А като конкретен повод за недоволството им са действията на централната банка по
отношение на по-малката от двете затворени банки - дъщерната на КТБ - "Виктория".
Синдикатите и работодателите припомнят, че на 30 септември са поискали БНБ да вземе отношение спрямо действията
на квесторите по разпродажба на кредитния портфейл на "Виктория". То обаче беше именно по предписание на
централната банка, която вижда в това единствен начин за набавяне на ликвидност, а опонентите й - стъпки към
ликвидацията й. Те припомнят, че още тогава са казали, че ако БНБ подкрепи тези действия, ще поискат оставката на
цялото й ръководство.
"Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които
отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност.", се казва в
писмото. "С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в
заплаха за финансовата стабилност в страната", допълват авторите.
Подчертава се също така, че ако управата на БНБ и особено управителят Иван Искров не подадат оставка,
работодателите и синдикатите възнамеряват да се обърнат незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание
към депутатите с искане да бъдат отстранени.
По принцип процедурата за предсрочно прекратяване на мандати в независимата по закон централна банка е доста
трудна. Още през лятото обаче Иван Искров заяви, че е готов да се оттегли, ако няма политическа подкрепа и му бъде
намерен заместник, за да не остава БНБ "във вакуум".
Писмото е изпратено от КНСБ и КТ "Подкрепа", както и от Българската стопанска камара и Асоциацията на
индустриалния капитал в България. За разлика от предишното обаче не е подписано Българската търговско-промишлен
палата.
Вестник Банкеръ
√ Синдикати и бизнес съзряха лобистки интереси в Енергийния борд
Работодатели и синдикати се обявиха против начина, по който функционира Енергийният борд. Това се казва в отворено
писмо до премиера Георги Близнашки и вицепремиерът Екатерина Захариева. Документът е подписан от КТ "Подкрепа",
КНСБ, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена
палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците.
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"След избора на членове на експертните групи към борда е видно, че нито един представител на национално
представените работодателски и синдикални организации не попадна в техния състав. След наше изрично настояване
Антон Иванов (кандидат на КНСБ и КТ "Подкрепа") беше назначен от т.нар. "държавна квота", недоволстват синдикати и
бизнес. Според тях видно е, че в състава на Енергийния борд се оформят силни лобистки групи.
Освен това Енергийният борд вече е бил използван за легитимация на вече взето решение за увеличаване на цената на
електроенергията от 1 октомври. "Подобно решение нито е било обект на дискусия, нито е подлагано на гласуване от
членовете на борда", се казва още в писмото.
"Ние категорично не приемаме подобен модел на работа. Няма да приемем и да бъдем използвани като бутафорен
декор за пи-ар операции, внушаващи, че еднолични решения са консенсусни и зад тях стоят представителите на
социалните партньори. Още веднъж бихме искали да изострим вашето внимание върху факта, че Енергийният борд е
натоварен с огромни обществени очаквания и от решенията му произтича сериозна институционална отговорност. Затова
предлагаме отново съставът на борда да бъде реконструиран", настояват още работодателите и синдикатите.
Те препоръчват Енергийният борд да бъде конструиран така, че в него да работят организации, които представляват
различните обществени интереси и имат необходимия институционален и експертен капацитет. На първо място - трябва
да участват представителните организации на работодателите и синдикатите. Освен всичко друго, те представляват в
огромна степен самите потребители. Работодателските организации представляват индустриалните потребители in
general, а синдикатите представляват не само работещите в енергетиката, но и всички трудещи се потребители на
електроенергия.
На второ място в Енергийния борд би трябвало да участват и организациите на потребителите, както и браншови
организации на работодатели и на синдикатите от сферата на енергетиката.
Синдикати и бизнес настояват още в Енергийния борд да не участват юридически лица, регистрирани по търговския
закон (както и гравитиращи около тях нестопански организации), независимо от дела им в произвоството или в
разпределението на електроенергията в България. Тези дружества - производители и електроразпределители се
представляват прекрасно от съответните браншови и национални работодателски организации.
На практика, Енергийният борд трябва да бъде "три плюс едно" или направо "четири партитен". Страни в него трябва да
бъдат държавата, работодателите, синдикатите и организациите на потребителите. Юридическите лица - търговски
дружества, трябва да се представляват от съответните браншови и национални работодателски организации.
"В Енергийния борд трябва да вземем начина на взимането на решения от досегашната законово установена практика в
тристранното сътрудничество - социалния диалог. Казано по друг начин - решенията трябва да се взимат с консенсус,
иначе те просто няма да имат стойност", се казва още в писмото на синдикалните и работодателските организации.
Информационна агенция БГ НЕС
√ Социалните партньори поискаха оставката на Искров
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искаме
незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на банката Иван Искров.
Това се заявява в позиция на социалните партньори, разпространена до медиите. Авторите на документа заявяват, че
вече са изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, "с които да подсещаме ръководството на БНБ, че
трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми". Тяхната оценка е, че
Искров и УС на Централната банка са опасни за финансовата стабилност на страната.
В писмото, изпратено до Искров и до УС на БНБ напомнят, че още на 30 септември представителните организации на
социалните партньори са отправили призив да се вземе отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ
"Виктория", които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно
аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.
"В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако "подкрепите
незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме
незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност". Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на
незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която
изобщо не е в процедура по несъстоятелност, заявяват авторите.
Те посочват, че в отговора дори е имало няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на изложението
ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и Експертният
консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били "подхвърлили в публичното пространство"
очевидно неприемливата идея "продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по
обявяването й в несъстоятелност".
"Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на
отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още
известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.
Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Още един
път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните
институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. Кредитите са
активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на
производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", заявяват социалните партньори.
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И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ
"Виктория", а към нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност, констатират те.
В обръщение към Искров се заявява, че е видимо нежеланието на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по
законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата
система и защита интересите на вложителите. "На всички е известно, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ
трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не
установява, нито съобщава какво е действителното състояние на Корпоративна търговска банка /КТБ/ и какво е нужно да
се направи за нейното отваряне.
В писмото се посочва още, че "предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на
отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със
средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова
първо трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако
досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката."
Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на
БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните
експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията
на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин
отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.
Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите
действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и
водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на
въпросните незаконни действия.
С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната, заявяват синдикалните партньори.
Писмото е подписано от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на
българския бизнес, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа". /БГНЕС
cross.bg
√ Работодатели и синдикати настояват за оставките на Иван Искров и УС на БНБ
/КРОСС/ За незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на Банката - г-н
Иван Искров, настояват в писмо до ръководството на централната банка национално представителните организации на
работодателите - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), и на работниците и служителите - Конфедерация
на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерация на труда "Подкрепа".
В писмото се подчертава, че петте организации са изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с
които да подсетят ръководството на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването
на законовите норми.
Повод за писмото е липсата на адекватни действия от страна на БНБ, насочени към оздравяване на Корпоративна
търговска банка (КТБ), както и арогантният отговор от страна на Управителя на централната Банка относно искането на
работодателските и синдикалните организации за спиране на разпродажбата на активи на ТБ "Виктория".
В писмото се казва още:
"На лице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи
отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на
вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното
преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е
действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне.
Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и
правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е
последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова първо трябва да се търсят
пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако досегашните акционери не
могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката.
Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на
БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните
експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията
на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин
отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.
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Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите
действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория". Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и
водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на
въпросните незаконни действия.
С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната."
blitz.bg
√ Бизнесът и синдикатите обявиха шефовете на БНБ за опасни за националната сигурност
Бизнесът и синдикатите в България официално поискаха оставките на шефа на БНБ и на Управителния съвет на
централната банка. Това се казва в официална позиция на социалните партньори, изпратена до медиите.
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искаме
незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на банката Иван Искров, се
казва в позицията, цитирана от БГНЕС.
Авторите на документа заявяват, че вече са изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, "с които да
подсещаме ръководството на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на
законовите норми". Тяхната оценка е, че Искров и УС на Централната банка са опасни за финансовата стабилност на
страната.
В писмото си те напомнят, че още на 30 септември представителните организации на социалните партньори са
отправили призив да се вземе отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които дадоха
ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка.
В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за
абсолютно незаконни. В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично
предупредихме, че ако "подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция,
ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност". Отговорът, който
получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които отдавна се изживяват
в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност, заявяват авторите.
Те посочват, че в отговора дори е имало няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на изложението
ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и Експертният
консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били "подхвърлили в публичното пространство"
очевидно неприемливата идея "продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по
обявяването й в несъстоятелност".
"Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на
отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още
известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.
Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Още един
път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните
институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. Кредитите са
активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на
производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", заявяват социалните партньори.
И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ
"Виктория", а към нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност, констатират те.
В обръщение към Искров се заявява, че е видимо нежеланието на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по
законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата
система и защита интересите на вложителите. "На всички е известно, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ
трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не
установява, нито съобщава какво е действителното състояние на Корпоративна търговска банка /КТБ/ и какво е нужно да
се направи за нейното отваряне.
В писмото се посочва още, че "предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на
отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със
средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова
първо трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако
досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката."
Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на
БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните
експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията
на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин
отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.
Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите
действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и
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водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на
въпросните незаконни действия.
С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната, заявяват социалните партньори.
Писмото е подписано от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на
българския бизнес, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа".
mediapool.bg
√ Социалните партньори поискаха оставката на шефа и управата на БНБ
Заради това, че БНБ трети месец не представя план за оздравяване на затворените "Корпоративна търговска банка" (КТБ)
и дъщерната й банка "Виктория" и защото Централната банка иска продажбата на кредитите на банка "Виктория",
представителните организации на социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество поискаха
оставката на шефа на БНБ Иван Искров и на управителния съвет на банковия регулатор.
Трите бизнес и двете синдикални организации отново заявяват в писмо до БНБ, че Централната банка грубо погазва
Закона за кредитните институции (ЗКИ) чрез продажбата на кредитния портфейл на банка "Виктория", към който интерес
вече проявиха 15 банка. Според БНБ това е единственият начин за осигуряване на ликвидни средства в ТБ "Виктория4, но
според социалните партньори процедурата не е оздравителна, а ликвидационна.
"Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", посочват
организациите в писмото.
"Налице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи
отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на
вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното
преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е
действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне", пишат социалните партньори
Според тях е не приемливо предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на
отговорността от БНБ на парламента и правителството. "Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със
средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова
първо трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако
досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката", смятат още от
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, КНСБ и КТ "Подкрепа“.
Те обвиниха БНБ, че от самото начало е заела конфронтационна линия на действия на фона на тяхната готовност да
съдействат за решаване на проблема с КТБ и "Виктория".
"Виждайки, че сме изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с които да подсещаме ръководството
на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми и отчитайки
всичко изброено по-горе, ние, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
(синдикатите) в България искаме незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на
гуверньора на Банката – г-н Иван Искров", посочват организациите.
Те допълват, че още с формирането на новото Народно събрание ще поискат отстраняването на Искров и управата на
БНБ.
Първата политическа сила ГЕРБ, която всъщност потвърди втория мандат на Искров начело на Централната банка, вече
обяви, че е за неговото отстраняване, а от БСП заявиха, че подкрепят махането на цялата управа на БНБ.
dnes.bg
√ Работодатели и синдикати искат оставката на Искров
Настояват пред новото НС и за оставки в УС на БНБ
Представителните организации на работодателите и на синдикатите в България искат незабавното подаване на оставки
на Управителния съвет на БНБ и на гуверньора на банката Иван Искров. Това пише в писмо на социалните партньори до
управителя на БНБ и до УС на централната банка, изпратено и до медиите.
В него се казва, че организациите ще се обърнат незабавно след конструирането на 43-ото Народно събрание към
законодателната власт с искане за отстраняването им от заеманите длъжности.
С всички свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната, се посочва в документа.
Описват се и мотивите за исканите оставки - нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите,
според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и
защита интересите на вложителите.
„Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е действителното състояние на КТБ и какво е
нужно да се направи за нейното отваряне“, пише в писмото.
9

Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и
правителството са неприемливи, смятат социалните партньори. Те напомнят вече оповестената си позиция, че
решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е последната стъпка, след като са
направени всички други опити за спасяване на банката.
Социалните партньори продължават да смятат, че предприетите действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ
„Виктория“ са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване.
money.bg
√ Бизнес и синдикати поискаха оставката на Управителния съвет на БНБ
Социалните партньори - работодателските организации и синдикатите, с общо отворено писмо поискаха оставката на
шефа на БНБ Иван Искров и на целия Управителен съвет на банката, съобщава news.bg.
По думите им, с всички свои действия и бездействия УС на БНБ е загубил доверието на обществеността и се превръща в
заплаха за финансовата стабилност в страната.
Социалните партньори декларират, че ще се обърнат незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание към
законодателната власт в страната с искане Искров и УС да бъдат отстранени от заеманите длъжности.
Напомняйки за своите възражения по отношение действията на квесторите в ТБ „Виктория", бизнес и синдикати
определят отговора на Искров и УС на БНБ по този повод като „оскърбителен подход с елементи на интригантство и на
манипулация, който е извън всякакви рамки на отговорно общуване между основни институции и представителни
обществени организации.
Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за
кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура,
заявяват социалните партьори.
Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката, се казва в писмото им
до шефа на БНБ и УС.
Работодателите и синдикатите заявяват, че в случая виждат целенасочени действия, насочени не към оздравяването на
ТБ „Виктория", а към нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност.
На лице според тях е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които
носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите
на вложителите.
Известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното преструктуриране и
решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е действителното
състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне, се казва още в писмото.
inews.bg
√ Бизнес и синдикати искат оставката на УС на БНБ и на Иван Искров
Социалните партньори твърдят, че централната банка не изпълнява задълженията си
Социалните партньори настояват членовете на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) и главният
гуверньор Иван Искров да подадат оставка. Причината е, че според тях те не са предприели действия за прекратяване на
разпродажбата на кредити на ТБ "Виктория", която е част от групата на Корпоративна търговска банка (КТБ), а са я
насърчавали.
В свое общо писмо от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК),
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), КНСБ и КТ "Подкрепа" посочват, че са пискали от
централната банка да изрази своята позиция по отношение на въпросната разпродажба.
"Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които
отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност", посочват те.
Според социалните партньори БНБ не са променили позицията си и са подкрепили разпродажбата на активи на ТБ
"Виктория". "Днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ "Виктория", казват социалните
партньори.
"Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за
кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура",
допълват те.
В писмото се коментира, че нежеланието на централната банка да изпълнява своите функции и задължения според
законодателството по отношение на надзора върху банките е видимо.
"Известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното преструктуриране и
решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е действителното
състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне", коментират социалните партньори.
Те посочват идеята за приемане на специален закон за КТБ е "неприемливо", тъй като това ще бъде за смета на
данъкоплатците. Бизнесът и синдикатите затвърждават позицията си, че на първо място трябва да се търсят пазарни
методи за решаване на проблема.
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"Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници", се казва още в писмото.
В заключение социалните партньори подчертават, че възможно най-скоро ще се обърнат към 43-тото Народно събрание
с искане за отстраняването на членовете на Управителния съвет на БНБ и на управителят на централната банка Иван
Искров.
bnews.bg
√ Няма време: Бизнес и синдикати молят новото НС да смени Искров
Социалните партньори в лицето на работодателските организации и синдикатите излязоха с общо отворено писмо и
поискаха оставката на шефа на БНБ Иван Искров и на целия Управителен съвет на банката.
Според тях, с всички свои действия и бездействия те са загубили доверието на обществеността и се превръщат в заплаха
за финансовата стабилност в страната.
Социалните партньори се заканват и веднага
след учредяването на 43-тото Народно събрание да поискат отстраняването на Искров и компания от заеманите постове.
Напомняйки за своите възражения по отношение действията на квесторите в ТБ „Виктория", бизнес и синдикати
определят отговора на Искров и УС на БНБ по този повод като „оскърбителен подход с елементи на интригантство и на
манипулация, който е извън всякакви рамки на отговорно общуване между основни институции и представителни
обществени организации.
Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за
кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура, се
посочва в писмото, разпространено до медиите.
Те са категорични, че в случая имаме
целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ „Виктория", а към нейната ликвидация извън нормалната
процедура по несъстоятелност.
На лице, според тях, е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които
носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите
на вложителите.
novinite.bg
√ Работодатели и синдикати: Искров и УС на БНБ са опасни
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искат
незабавна оставка на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на банката Иван Искров, пише в огласена днес
съвместна позиция на социалните партньори.
Те смятат, че Искров и УС на БНБ са опасни за финансовата стабилност на страната.
В текста, подписанот Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския
бизнес, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите синдикати в
България и Конфедерация на труда "Подкрепа", е посочено, че още на 30 септември те са отправили призив да се вземе
отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които дадоха ход на разпродажба на
кредитния портфейл на банката.
Тези действия на квесторите са ликвидационни и абсолютно незаконни, сочат от организациите.
"Отговорът, който получихме, беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които отдавна
се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност", заявяват авторите.
Те посочват, че в отговора дори е имало няколко неверни твърдения, сред които че организациите на социалните
партньори и Експертният консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС) били "подхвърлили в публичното
пространство" очевидно неприемливата идея "продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на
производство по обявяването й в несъстоятелност".
"Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на
отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още
известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си. Ние не направихте това
и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ "Виктория", е посочено в позицията.
Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за
кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура.
Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", заявяват социалните
партньори.
В този случай те виждат целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ "Виктория", а към нейната
ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност.
В обръщение към Искров се заявява, че е видимо нежеланието на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по
законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата
система и защита интересите на вложителите. "На всички е известно, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ
11

трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не
установява, нито съобщава какво е действителното състояние на Корпоративна търговска банка /КТБ/ и какво е нужно да
се направи за нейното отваряне.
В писмото се посочва още, че "предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на
отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със
средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова
първо трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако
досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката."
ekipnews.com
√ Руска банка е готова да купи ТБ „Виктория”
"Банк Российский кредит" иска да придобие 100% от капитала на Търговска банка "Виктория", съобщава всекидневник,
като се позовава на източници от БНБ. Изданието посочва, че руската банка е внесла в петък писмо за намерение в
Министерството на финансите, Българската народна банка и в банка "Виктория".
В писмото се изразява готовност за стартиране на процедура и започване на преговори за придобиването на
собствеността на банка "Виктория". Мениджмънтът на руската банка декларира, че е в готовност незабавно да изпълни
всички указания и изисквания на БНБ за започване на преговори по покупката на търговската банка, както и да представи
гаранции за намеренията си.
Към писмото са приложени няколко документа, сред които за легитимация на дружеството и финансови отчети към 31
декември 2013 г. и към 30 юни 2014 г.
Мениджърите на "Банк Российски кредит" заявяват още и своите трайни инвестиционни намерения в областта на
банковия, финансов и капиталов пазар в България. От руската финансова институция са готови на среща и дискусия по
въпроси относно потенциалната възможност за покупка на ТБ "Виктория".
Очаква се съвсем скоро руската банка да представи и своя екип за започване на преговори и процедури.
"Банк Российский кредит" е създадена през 1990 г. Тя се развива като класическа инвестиционна банка. От 2008 г. е в топ
20 на водещите организации на облигационни заеми в рубли. Член е на руската фондова борса и на Националния
депозитар, има акредитация във фондовата секция на Московската междубанкова валутна борса.
Припомняме, че социалните партньори поискаха оставката на гуверньора на БНБ и целия Управителен съвет. Повод за
това са действията спрямо КТБ и ТБ „Виктория”, а искането е подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в
България, БСК, КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа”.
Социалните партньори напомнят, че още в края на септември са призовали централната банка да вземе отношение
спрямо действията на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба на кредитния й портфейл. Според
тях става въпрос за грубо погазване на Закона за кредитните институции и продажбата на въпросните кредити е
ликвидационна, а не оздравителна процедура.
frognews.bg
√ Синдикати и работодатели: Искров, веднага си подай оставката!
Синдикати и работодатели поискаха гуверньорът Иван Искров незабавно да подеде оставка.
Това се заявява в позиция на социалните партньори, разпространена до медиите. Авторите на документа заявяват, че
вече са изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, "с които да подсещаме ръководството на БНБ, че
трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми". Тяхната оценка е, че
Искров и УС на Централната банка са опасни за финансовата стабилност на страната.
В писмото, изпратено до Искров и до УС на БНБ напомнят, че още на 30 септември представителните организации на
социалните партньори са отправили призив да се вземе отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ
"Виктория", които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно
аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.
"В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако "подкрепите
незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме
незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност". Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на
незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която
изобщо не е в процедура по несъстоятелност, заявяват авторите.
Те посочват, че в отговора дори е имало няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на изложението
ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и Експертният
консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били "подхвърлили в публичното пространство"
очевидно неприемливата идея "продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по
обявяването й в несъстоятелност".
"Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на
отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още
известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.
Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Още един
път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните
12

институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. Кредитите са
активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на
производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", заявяват социалните партньори.
И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ
"Виктория", а към нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност, констатират те.
В обръщение към Искров се заявява, че е видимо нежеланието на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по
законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата
система и защита интересите на вложителите. "На всички е известно, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ
трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не
установява, нито съобщава какво е действителното състояние на Корпоративна търговска банка /КТБ/ и какво е нужно да
се направи за нейното отваряне.
В писмото се посочва още, че "предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на
отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със
средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова
първо трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако
досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката."
Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на
БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните
експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията
на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин
отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.
Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите
действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и
водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на
въпросните незаконни действия.
С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната, заявяват синдикалните партньори.
Писмото е подписано от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на
българския бизнес, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа".
nakratko.bg
√ Социалните партньори поискаха оставката на Иван Искров
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България искаме
незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на гуверньора на банката Иван Искров.
Това се заявява в позиция на социалните партньори, разпространена до медиите. Авторите на документа заявяват, че
вече са изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, "с които да подсещаме ръководството на БНБ, че
трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми". Тяхната оценка е, че
Искров и УС на Централната банка са опасни за финансовата стабилност на страната.
В писмото, изпратено до Искров и до УС на БНБ напомнят, че още на 30 септември представителните организации на
социалните партньори са отправили призив да се вземе отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ
"Виктория", които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно
аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.
"В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако "подкрепите
незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме
незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност". Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на
незаконните действия на квесторите на ТБ "Виктория", които отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която
изобщо не е в процедура по несъстоятелност, заявяват авторите.
Те посочват, че в отговора дори е имало няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на изложението
ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и Експертният
консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били "подхвърлили в публичното пространство"
очевидно неприемливата идея "продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по
обявяването й в несъстоятелност".
"Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулация е извън всякакви рамки на
отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още
известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.
Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Още един
път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните
институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. Кредитите са
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активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на
производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", заявяват социалните партньори.
И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ
"Виктория", а към нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност, констатират те.
В обръщение към Искров се заявява, че е видимо нежеланието на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по
законите, според които носи отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата
система и защита интересите на вложителите. "На всички е известно, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ
трябва да изготви план за нейното преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не
установява, нито съобщава какво е действителното състояние на Корпоративна търговска банка /КТБ/ и какво е нужно да
се направи за нейното отваряне.
В писмото се посочва още, че "предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на
отговорността от БНБ на НС и правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със
средства от бюджета е последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова
първо трябва да се търсят пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако
досегашните акционери не могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката."
Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на
БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните
експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията
на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин
отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.
Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите
действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и
водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на
въпросните незаконни действия.
С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната, заявяват синдикалните партньори.
Писмото е подписано от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на
българския бизнес, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа". /БГНЕС
fakti.bg
√ Социалните партньори поискаха оставката на Искров
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите синдикати в България,
Конфедерация на труда „Подкрепа“ поискаха оставката на шефа на БНБ Иван Искров и на Управителния съвет на БНБ.
В писмо до управителя на БНБ и Управителния съвет на банката те заявяват:
"С писмо от 30 септември 2014 г., представителните организации на социалните партньори се обърнаха към Вас с призив
да вземете отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба
на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия
на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.
В същото писмо, което беше адресирано и до членовете на УС на БНБ, ние изрично предупредихме, че ако „подкрепите
незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме
незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност“.
Отговорът, който получихме от Вас беше в подкрепа на незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които
отдавна се изживяват в ролята на синдици на банка, която изобщо не е в процедура по несъстоятелност.
Нещо повече, във Вашия отговор се съдържаха поне няколко неверни твърдения, сред които в името на краткостта на
изложението ще посочим само откровената и злонамерена лъжа, че организациите на социалните партньори и
Експертният консултативен съвет по проблемите на КТБ (ЕКС), създаден от тях, били „подхвърлили в публичното
пространство“ очевидно неприемливата идея „продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на
производство по обявяването й в несъстоятелност“. (Вижте в прессъобщение на БНБ от 2 октомври 2014 г.)
Подобен арогантен и оскърбителен подход с елементи на интригантство и на манипулацияе извън всякакви рамки на
отговорно общуване между основни институции и представителни обществени организации, но ние оставихме още
известен период от време, в който да имате възможност евентуално да ревизирате позицията си.
Вие не направихте това и днес вече четем кой какво си бил харесал от кредитния портфейл на ТБ „Виктория“.
Още един път потвърждаваме непоколебимото си становище, че сме изправени пред грубо погазване на Закона за
кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура.
Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.
И сега ще потвърдим, че в този случай ние виждаме целенасочени действия, насочени не към оздравяването на ТБ
„Виктория“, а към нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност.
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На лице е видимо нежелание на БНБ да изпълнява своите функции и задължения по законите, според които носи
отговорност за надзора върху банките и поддържането на стабилността на банковата система и защита интересите на
вложителите. Ноторно известно е, че при възникнал проблем в някоя от банките, БНБ трябва да изготви план за нейното
преструктуриране и решаване на проблема. Вече трети месец БНБ не може и не установява, нито съобщава какво е
действителното състояние на КТБ и какво е нужно да се направи за нейното отваряне.
Предложението на БНБ за приемане на специален закон и опитът за прехвърляне на отговорността от БНБ на НС и
правителството са неприемливи. Решаването на проблема за сметка на данъкоплатците със средства от бюджета е
последната стъпка, след като са направени всички други опити за спасяване на банката. Затова първо трябва да се търсят
пазарни методи за решаване на проблема, в т.ч. и намиране на подходящи инвеститори, ако досегашните акционери не
могат да осигурят достатъчно средства за стабилизиране на банката.
Социалните партньори и експертите от ЕКС многократно декларираха готовността си да съдействат за решаване на
проблема за намиране на инвеститори, в т.ч. и чрез евентуалното участие на Българската банка за развитие, на
Гаранционния фонд, на международни финансови институции и на други възможни източници. От самото начало УС на
БНБ взе конфронтационна линия на действие, като отказа всякакво сътрудничество със социалните партньори и техните
експерти. Тук е мястото да изразим известни съмнения до каква степен тази линия на поведение е резултат на позицията
на целия УС на БНБ и до каква степен е лично вдъхновение на гуверньора на БНБ, но това не намалява по никакъв начин
отговорността на членовете на Управителния съвет на централната ни банка.
Междувременно, социалните партньори изразиха публично и достатъчно високо своя остър протест срещу предприетите
действия по отношение на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“. Ние продължаваме да смятаме, че те са скандални и
водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване. УС на БНБ не предприе никакви мерки за спиране на
въпросните незаконни действия.
С всички тези свои действия и бездействия УС на БНБ загуби доверието на обществеността и се превръща в заплаха за
финансовата стабилност в страната.
Виждайки, че сме изчерпали всички възможни цивилизовани и коректни средства, с които да подсещаме ръководството
на БНБ, че трябва да изпълнява отговорностите си и да бъде пример в съблюдаването на законовите норми и отчитайки
всичко изброено по-горе, ние, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
(синдикатите) в България искаме незабавното подаване на оставките на Управителния съвет на БНБ и особено на
гуверньора на Банката – г-н Иван Искров.
Също така, ние всички ще се обърнем незабавно след конструирането на 43-тото Народно събрание към
законодателната власт в страната с искане да бъдете отстранениот заеманите от Вас длъжности.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ НОИ отчита рекорден бум на новоотпуснатите пенсии
НОИ отчита рекорден бум на новоотпуснатите пенсии – цели 70%. От януари до септември т. нар. „млади възрастни” в
силовите структури, които за пръв път получават пенсия са почти 2200 души. За сравнение миналата година в пенсия
излизат едва 890, пише Нова тв.
За отмяна на ранното пенсиониране пръв заговори социалния министър Йордан Христосков. Според експерти – вече
дадени права трудно се отнемат, но управляващите трябва да намерят начин да се справят с проблема.
Синдикатите в системата на сигурността се обявиха против тона и против липсата въобще на тон, като се има предвид, че
за отмяната на ранното пенсиониране прочетоха в стенограма на МС. Управляващите предпочетоха да не водят
дискусии.
„Считате ли, че един полицай, който се пенсионира на 49 години е немощен. Никого не мразя и на никого няма нужда да
се извинявам”, обяви социалният министър Йордан Христосков.
√ Осигуровката за пенсия се вдига на два пъти с по 1%
Осигурителната вноска за пенсия да бъде увеличена с 1% и да стане 18,8% от дохода още догодина. Това е включено в
краткосрочните мерки за стабилизиране на осигурителната система, които са приети от консултативния съвет към
социалния министър Йордан Христосков, научи в. “24 часа”. Днес бе последното заседание на съвета, а пълните
предложения за пенсионна реформа ще бъдат обявени във вторник, обясни Христосков.
С увеличението общата осигурителна тежест ще стане 23,3%.
Това означава, че ако при среден осигурителен доход от 670 лв., колкото е през август, в момента осигуровките са 149,41
лв., то от следващата година те ще са в размер на 156,11 лв. Осигурителните вноски се делят в съотношение 60:40 между
работодателя и работника. Освен това се плащат и 8% здравноосигурителна вноска към НЗОК.
Разчетите сочат, че увеличението на вноската ще донесе около 430 млн. лв. повече приходи в Националния осигурителен
институт. Разчети на НОИ, представени пред консултативния съвет пък показват, че осигуровките трябва да бъдат
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увеличени с 8%, за да няма дефицит в НОИ и пенсионната система да не се финансира от данъци. През 2019 г. ще има
ново увеличение на осигурителната вноска с 1%.
Увеличение на пенсионната възраст с 4 месеца също е включено в краткосрочните мерки. Така пенсионната възраст за
мъжете ще бъде 64 години, а за жените 61 години. С по 4 месеца ще бъде увеличен и нужният осигурителен стаж и за
мъжете ще стане 38 години, а за жените - 35 години. Целта е при избиране на автоматичен механизъм за нарастване на
възрастта от 2016 г. да бъде улеснено пресмятането, обясниха експерти. За разлика от увеличението на осигурителната
вноска вдигането на възрастта за пенсия не се нуждае от промяна в Кодекса за социално осигуряване и няма нужда да
бъде приемано в парламента.
Има и две алтернативи за нарастването на възрастта с по 4 месеца. Първият вариант, който може да стартира от 2015 г. е
възрастта за мъжете да расте с месец на година, а за жените с по 2 месеца. Третият вариант е въвеждане на автоматизъм.
От 2015 г. професионалните фондове да започнат да плащат пенсии на категорийните работници, предвижда третата
мярка. НОИ пък ще доплаща до размера на изчислената пенсия, ако натрупаната във фонда партида не стига. Това обаче
означава и увеличение на възрастта за пенсиониране на категорийните работници. Миньорите вече скочиха срещу това.
Днес социалният министър Йордан Христосков не пожела да коментира промените и заяви, че ще говори по тях във
вторник.
√ Руска банка иска да купи ТБ "Виктория"
Банк Российский кредит иска да придобие 100% от капитала на Търговска банка "Виктория" (част от групата на
Корпоративна търговска банка), съобщава вестник "Дума", позовавайки се на източници от финансовите среди.
Руската банка е внесла днес писмо за намерение в Министерството на финансите (МФ), Българската народна банка (БНБ)
и в банка "Виктория". Писмото е с входящ номер на МФ 17-00-271/17.10.2014г. В него се изразява готовност за
стартиране на процедура и започване на преговори за придобиването на собствеността на ТБ "Виктория" ЕАД (бивша
"Креди Агрикол България" ЕАД).
Мениджмънтът на руската банка декларира, че е в готовност незабавно да изпълни всички указания и изисквания на БНБ
за започване на преговори по покупката на "Виктория", както и да представи гаранции за намеренията си. Към писмото
са приложени няколко документа, сред които за легитимация на дружеството (актуално състояние) и финансови отчети
към 31 декември 2013 г. и към 30 юни 2014 г.
Мениджърите на Банк Российски кредит заявяват още и своите трайни инвестиционни намерения в областта на
банковия, финансов и капиталов пазар в България.
"Ние проявяваме последователен и траен интерес към банковия и капиталов пазар в България и много бихме се
надявали за съществуването на потенциална възможност за наше участие в него", се казва още в писмото.
Очакваме вашето решение и декларираме своята готовност за среща и дискусия по въпроси, относно потенциалната
възможност за покупка на ТБ "Виктория", както и предприемане на незабавни действия съобразно вашите препоръки и
указния, се казва в заключение в депозираното вчера писмо за намерение на Банк Российский кредит.
В скоро време руската банка ще представи своя екип за започване на преговори и процедури, който ще даде и
официална пресконференция.
Банк Российский кредит е създадена през 1990 г. Тя се развива като класическа инвестиционна банка. От 2008 г. е в топ
20 на водещите организации на облигационни заеми в рубли. Член е на руската фондова борса и на Националния
депозитар, има акредитация във фондовата секция на Московската междубанкова валутна борса.
√ Митниците на протест, не искат да ги сливат с НАП
Синдикатите в митниците вчера се обявиха против задкулисието и корупцията. Те разпростнаниха декларация срещу
сливането им с другата приходна агенция - НАП.
Според тях това е поредният опит: "на господарите на задкулисието да елиминират митниците чрез благовидно сливане.
До последно се надявахме, че поредната доза обещания за прозрачност, експертност и принципност при вземането на
тежки управленски решения не са част от обичайния популизъм, но уви", пише в декларацията.
В митниците и в НАП тече тайна подготовка за сливането им. Правят се списъци за закриване и обединяване на
дирекции, списъци за уволнения на хора, влиза се в компютърните системи, съобщи пръв за "24 часа" бившият шеф на
митниците, сега депутат Емил Димитров-Ревизоро. Тъй като преговорите вървят тайно и паралелно с разговорите за
реформи и ново правителство, той изрази съмнение, че служебният кабинет действа зад гърба на лидера на ГЕРБ Бойко
Борисов.
По кулоарите на митницата се говори, че сегашния им шеф Ваньо Танов обяснявал, че при сливането всички
началнически постове в новата мегаагенция ще бъдат заети от данъчни.
"Нямаме намерение и интерес да прикриваме корупционни практики и да плащаме цената на участващите в олигархо политико - административния октопод", категорични са синдикатите. Те заявяват, че не искат повече да плащат цената за
"политическата нестабилност, за нереални и некомпетентни планове за приходите, за грубо кадруване и за опитите за
политическо овладяване на приходните администрации от Кирякстефчовчовци и псевдополитици". Синдикалистите
определят опита за бързо сливане като : "натиск, зад който личат демонични намерения" и призовават Бойко Борисов да
не се поддава. Те поканиха на спешни консултации с всеки, "който се припознава като отговорен за държавата."
За първи път идеята за мегаагенция лансираха през юни тогавашният финансов министър Петър Чобанов и шефът на
бюджетната комисия Йордан Цонев.
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√ Банки наддават за депозитите в КТБ
Банки се готвят да вдигнат лихви по депозити, да обявят нови промоции, както и атрактивни планове за
преструктуриране на стари кредити, научи "24 часа" от източници във финансовите среди.
Причината е, че някои трезори се надяват така да привлекат част от депозантите в КТБ, както и част от собствениците на
"здрави" кредити.
Тези намерения са свързани с това, че според повечето прогнози поставената под специален надзор от лятото
КТБ ще остане без лиценз до края на този месец, а вероятно и по-рано
Окончателният одит ще е готов днес и ще бъде внесен в БНБ. Централната банка трябва да вземе решение в зависимост
от доклада и от наличието на легитимни предложения от акционери или инвеститори.
Източници от БНБ прогнозираха, че ако отнемането на лиценза бъде обявено до края на октомври, в 20-дневен срок след
това ще има готовност за изплащане на защитените депозити. Според правилата това ще стане чрез фонда за
гарантиране на влоговете, който вероятно ще избере банки оператори, за да избегне опашките.
Всеки притежател на гарантиран депозит трябва да заяви във фонда дали иска изплащане в брой на цялата сума, на част
от него, или да поиска прехвърлянето му в друга банка.
Информирани източници съобщиха още, че одитният доклад май ще потвърди декапитализация на банката между 700
млн. и 900 млн. лв.
Такива данни имаше в доклада на одиторите "Делойт", "Ърнст и Янг" и "Афа", които изчислиха капиталова дупка към
август от близо 1 млрд. лв.
По данни на финансовото министерство и на БНБ гарантираните депозити в КТБ са 3,684 млрд. лв., а в ТБ "Виктория" - 55
млн. лв. Във фонда за гарантиране на влоговете има 2,103 млрд. лв. При този вариант държавата трябва да покрие
разликата от 1,7 млрд. лв. Очакванията са това да стане чрез държавно гарантирани облигации, които ще емитира
фондът, както и със заем от бюджета в размер на 700 млн. лв.
Това обаче ще е възможно само ако новият парламент гласува бързо актуализирането на държавния бюджет, където
двете опции са записани. Съдбата на КТБ след отнемане на лиценза, ако такова решение бъде взето, ще се развива по
закона за кредитните институции. Според него, липсата на средства над собствения капитал на банката, който е 680 млн.
лв., задължава БНБ да обяви процедура по несъстоятелност.
Финансови експерти са категорични, че тази процедура дава ход на изплащането на защитените депозити, но в същото
време не отменя възможността на по-късен етап оздравяване на банката. Решението за това обаче вече ще бъде в
ръцете на назначени синдици.
По- различни са вариантите за решение на съдбата на дъщерната на КТБ ТБ "Виктория", защото за нея има търг за
продажба на обособени части на портфейла, а в последните дни се появиха съобщения и за кандидат-купувачи в лицето
на руската "Росийски кредит".
Запознати с последния одит довериха също, че раздадените кредити вече били подредени в четири групи. В група А са
събрани всички заеми, отпуснати на реални работещи компании, които се обслужват без забавяния. В група Б са вкарани
кредитити, по които вече има забавяния над 30 дни.
В група С са събрани проблемните кредити, получателите на които са лица без реален бизнес, офшорни компании или
такива с неясни собственици, през които се предлолага, че банката е декапитализирана.
В последната група - Д са кредитополучателите в технически фалит и без никакви обезпечения. Запознати твърдят, че
най-много били заемите в последните две групи - общо за около 3,5 млрд. лв. , а в първите две размерът бил около 1,8
млрд. лв.
Вестник Труд
√ Вкарват в регистър влогове и банкови касети
Държавата ще създаде централизиран електронен регистър за банковите сметки и трезорните касети за съхраняване на
ценности. Това предвижда план за изпълнение на Стратегия за противодействие на изпирането на пари на правосъдното
министерство, публикуван за обществено обсъждане.
Мотивът за създаването на регистъра е осигуряване на бърз достъп до информация, което ще позволи своевременно
обезпечаване на средства при разследвания.
В момента се пишат писма до всяка банка за получаването на информация за конкретно физическо или юридическо лице
дали има сметка или ползва трезор.
Информацията в регистъра няма да съдържа данни за размера на сумите и движението по сметките. Достъп до него ще
имат служители от оперативните служби, разследващите органи и прокуратурата, пряко ангажирани с работа срещу
изпиране на пари, както и Национална агенция по приходите.
Предвижа се също създаване на единен фонд, в който да постъпват средства и имущество, конфискувани по дела за
изпиране на пари, финансиране на тероризъм и отнемане на незаконно придобито имущество.
За по-ефективна работа в борбата срещу прането на пари се предвижда и създаването на мрежа от точки за контакт на
българските прокурори с колегите им на Балканите и Черноморския регион, пише в проекта.
ЕКСТРА
Обучителна кампания
Планът за действие предвижда информационни кампании, с които да се повиши информираността и обществената
чувствителност срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
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√ Одиторите трябва да представят доклада за КТБ
Днес изтича крайният срок, който Българската народна банка даде на трите одиторски фирми, проверяващи банковата
група КТБ, за изготвяне на техните доклади.
"На основание на Закона за кредитните институции, УС на БНБ указва на квесторите на КТБ АД най-късно до 20.10.2014 г.
да внесат в БНБ цялостна оценка на активите на КТБ АД, извършена от трите одиторски компании – "Ърнст и Янг Одит"
ООД, "Делойт одит" ООД и "Афа" ООД", заявиха от БНБ, цитирани от БГНЕС.
До 31 октомври пък е срокът за отчета за капиталовата адекватност на КТБ на база изготвената пълна оценка на активите
и след извършване на съответни счетоводни операции.
√ Брюксел поряза всичките ни европрограми
Само програмата за човешките ресурси с шанс за одобрение до Нова година
Европейската комисия е порязала всички проекти на европрограми, по които България се готви да усвоява пари от ЕС в
периода от 2014 до 2020 година, и ги и върнала с редица забележки. Както „Труд“ писа, само по Програмата за развитие
на селските райони забележките са 426. Не ни е върната само програмата по рибарство и то защото министерството на
земеделието е смогнало да я изпрати за съгласуване едва преди 3 дни - на 15 октомври.
В същото време някои държави членки от ЕС започват да усвояват средства от новия програмен период, след като вече
са одобрени първите 7 програми от общо 200 заявени. Това става ясно от отговори на кабинета на вицепремиера и
министър на еврофондовете Илияна Цанова на запитване от „Труд“.
Така със сигурност България ще започне усвояването на отпуснатите 16 млрд. евро до 2020 г. чак догодина. „По всички
програми, без „Развитие на морското дело и рибарството“, вече са получени коментари. В настоящия момент ресорните
министерства извършват усилена работа по отразяването им“, посочват от кабинета на министър Цанова. Оттам
допълниха, че целта е до края на октомври и първите седмици на ноември преработените програми да бъдат дадени в
Брюксел.
До момента страната ни е смогнала да изпрати преработени варианти с отразените в тях забележки единствено на две от
общо 9 оперативни програми. Това са “Наука и образование за интелигентен растеж” и “Развитие на човешките ресурси”.
“В най-напреднала фаза е ОП „Човешки ресурси“ 2014-2020 г., като очакваме до края на 2014 г. да бъде одобрена”,
казаха от кабинета на вицепремиера.
ПРЕЧКИ
Къде са проблемите
Забележките на Брюксел са „по отношение на фокуса или акцентите в програмите“, коментираха от кабинета на
вицепремиера Илияна Цанова. „Има чисто технически забележки. Има отворени въпроси като например: броят на
градовете по програма „Региони в растеж“, бенефициентите по програмата за околна среда, съобразяване на
инвестициите и фокуса на програмата за селските райони със стратегическите приоритети в Споразумението за
партньорство.“
Вестник Капитал Daily
√ България ще бъде разделена на девет туристически района
Всеки от тях ще разработва различни продукти
България ще бъде обособена на девет туристически района, които трябва да се специализират в предлагането на
различни продукти. Идеята е залегнала в приетия още преди година и половина нов Закон за туризма, но предстои
тепърва да се реализира. Концепцията за районирането на страната вече е изготвена, като в края на миналата седмица
бе представена на изложението "Планините на България - гостоприемство в четири сезона". В следващите дни предстои
да бъде публикувана и за обществено обсъждане, съобщиха от икономическото министерство.
Черноморието - в два региона
В концепцията е предвидено българското Черноморие да бъде разделено на два региона - Северно и Южно, като
съответно центровете им ще бъдат двата най-големи града - Варна и Бургас. Освен летния морски туризъм Северното
Черноморие трябва да залага на спортен, а Южното - на културен туризъм, предвижда проектът. Отделен регион ще
бъде София, която според концепцията трябва да залага на конферентен и културно-исторически туризъм. Река Дунав
също е отделена в туристически регион с приоритет круизен и културен туризъм. Неин център ще бъде Русе, предвижда
още концепцията.
Планини с различни приоритети
Четирите големи планини в страната - Рила, Пирин, Родопите и Стара планина, ще бъдат обособени в отделни региони,
но освен планинския туризъм ще развиват и други продукти. Така например Стара планина трябва да заложи още на
екотуризъм, Родопите - на селски, а Рила и Пирин, които попадат в един регион, ще развиват религиозен туризъм. В
плана е залегнало още да се обособи отделно район Долината на розите, чийто център ще бъде Казанлък. Освен
културно-историческия туризъм приоритет там е и балнеотуризмът. В отделен регион ще се обособи и Тракия с център
Пловдив, където ще се акцентира на културен и винен туризъм, предвижда още концепцията.
Отделна реклама
Обособяване на България в отделни региони е залегнало в приетия преди повече от година и половина нов закон.
Идеята всеки от тях да се специализира в определен тип туризъм и съответно да осъществява рекламата му, като една
община не може да попада в два региона едновременно. Предвижда се създаването на местни структури, които да
управляват регионите и да планират и извършват рекламирането му, които ще се наричат организации за управление.
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Тези структури няма да бъдат търговски дружества, а тип сдружения, в които ще участват местните власти и локални
браншови организации както в туристическия сектор, така и на работодателите, на потребителите и др.
√ Бюджет на косъм
Спешният проблем е прекрояването на продъненият финансов план на държавата за 2014 г.
Досега България можеше да се "похвали" с разширяваща се колекция от икономическа, политическа, социална и банкова
кризи. Но скоро има голяма вероятност те да прераснат естествено и във фискална. Това може да се случи ако не се
предприемат адекватни мерки за актуализиране на бюджета за 2014 г., както и ако се забави приемането на финансовия
план на държавата за следващата година. Отлагането на поправката на текущия бюджет може да остави министерствата
и общините без пари, което да блокира тяхната работа. Блокажът пък ще доведе не само до социални вълнения, които
ще потопят и най-плахите идеи за реформи, но и до по-големи разходи и по-висока цена за бездействието, което да
трябва да се плати през следващата година.
По-важното е, че актуализацията на бюджета може да се направи със значително по-малко пари, отколкото са
предвидени от служебното правителство. Астрономическата сума от 4.5 млрд. лв. нов дълг се достига от заложените 2.9
млрд. лв. за ликвидна подкрепа на банковата система.
Резултатите от проведените досега преговори между партиите в парламента обаче не дават надежда за бързо излизане
от политическата криза, а още по-малко - за трезво мислещ и рационално действащ кабинет. В тях по принцип няма
нищо страшно, просто държавата няма време. Новият парламент и правителство имат да обезвреждат няколко
тиктакащи бомби - рязко спадналите приходи от данъци и увеличените разходи, КТБ и енергийния хаос. Всички те са
толкова сериозни, че трябва да им се търсят решения в рамките на няколко месеца, защото могат да прехвърлят зараза и
в други сектори на икономиката. А до тях си седят и по-дългосрочни бомби като здравна и осигурителна система, които
също е добре да се адресират, преди да се нагорещят взривоопасно.
По закон проектът на бюджета за 2015 г. трябваше да е готов до 6 октомври и вече да се съгласува по министерствата.
Дори това да е вече направено, няма как Министерството на финансите да го внесе в Народното събрание до края на
месеца - самото то ще се конституира едва на 27 октомври. А преди новия бюджет парламентът трябва да обсъди и
приеме актуализацията на стария. Изпускането на сроковете все още не е криза, а само предпоставка. Тя ще се
материализира, ако една от двете бомби - КТБ или енергетиката, избухне в рамките на тази година и се наложи бързо
наливане на публични средства.
Къде изтича бюджетът
Според анализа на Министерството на финансите планираните приходи няма да се изпълнят с около 1.1 млрд. лв.,
докато разходите дори ще се преизпълнят. Само това число да се потвърди в края в годината, бюджетният дефицит ще
нарасне с около 2.5 млрд. лв. и вместо заложените 1.8% ще достигне 3% Дефицит се покрива или със заеми, или с
налични резерви. Лимитът за дълга, който държавата може да изтегли в рамките на бюджетната 2014 г., е почти
изчерпан. До Нова година правителството може да емитира на вътрешния пазар държавни ценни книжа за максимум
350 млн. лв. За съжаление на финансовия министър Румен Порожанов той не може да разчита и на фискалния резерв,
който въпреки внушителния си размер на хартия (8.7 млрд. лв.) реално има само няколкостотин милиона лева, които
могат да бъдат използвани свободно. Останалите пари са или целеви фондове, или са предвидени за покриване на
падежиращи задължения, или са под формата на вземания от ЕС.
Самият Порожанов определи положението с бюджета като "много тежко". Официалните данни на финансовото
министерство показаха, че дефицитът в края на август е вече близо 1.3 млрд. лв., а по неофициални данни през
септември е нараснал с още 100 млн. лв. Събираемостта на косвените данъци е основният проблем. Приходите от ДДС и
акцизи изостават с над 900 млн. лв. към края на август. През септември положението не се подобрява много, като за това
фактор е и продължаващата дефлация.
Предложената от служебния кабинет актуализацията на бюджета за 2014 г. предвижда таванът на дълга да се увеличи с
4.5 млрд. лв. Заложени са 2.9 млрд. лв. за евентуална ликвидна подкрепа на банковата система, 1.1 млрд. лв. за
покриване на допълнителния дефицит и 500 млн. лв., които да се раздадат на министерствата. Това е най-спорната част
от актуализацията - реално за гарантиране на депозитите на вложителите на КТБ са необходими не повече от 1.6 млрд
лв. Допълнителните 2.9 млрд. са заложени за подкрепа на банковата система - с до 1 млрд. лв. от тях вероятно ще се
рефинансират облигациите, издадени МФ за подкрепа на Първа инвестиционна банка, чийто падеж настъпва на 30
ноември. Останалите пари пък са заделени за евентуална ликвидна подкрепа за КТБ. Също така не е ясно дали тези 500
млн. лв., които министерствата искат, са наложителни. Така, ако се подходи по-консервативно, въпреки огромните
допълнителни разходи бюджетът може да се справи и с под 3% дефицит.
Политически борби
Единствено ГЕРБ приема актуализацията във вида, в който я предлага служебният кабинет. Мартин Димитров от
Реформаторския блок коментира за "Капитал", че актуализация трябва да има, но в представения проект има няколко
спорни момента. Той е на мнение, че не трябва да има допълнителни разходи, след като няма приходи. Също така
дефицитът трябва да се запази до 3% от БВП, а дълг трябва да се взима само за покриване на допълнителния дефицит.
"Няма основание да подкрепим актуализация на бюджета във вида, предложен от служебния кабинет", коментира
Георги Тодоров, председател на Съвета по парична система, финанси, кредит и валутни резерви към НС на БСП. Според
него дефицитът има шанс да остане в рамките на предварително заложените стойности.
След консултациите между ГЕРБ и ДПС Йордан Цонев обяви, че актуализацията е задължителна и дори е съгласен
дефицитът да е над 3%. Той обаче не приема, че тя да е изготвена от служебния кабинет. "Това беше едно предизборно
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упражнения на служебния кабинет", коментира Цонев. "Невъзможно е в актуализацията на бюджета да са включени
приоритетите на служебното правителство, включително и за 2015 г.", смята той.
Слаба надежда
В Закона за публичните финанси все пак има разписано какво се случва, ако депутатите не успеят да приемат новия
бюджет до края на календарната година. Записано е, че срокът се удължава с три месеца, а впоследствие може да се
удължи допълнително със санкция на парламента. През това време държавата работи с приетия предходната година
Закон за бюджета. Той започва да се изпълнява в началото на годината, а действащото правителство единствено трябва
да го следва.
Проблемът е какво се случва тази година. Финансовият министър заплаши, че ако няма актуализация на бюджета,
министерствата могат да останат без пари, а някои общини дори да фалират. Ако няма актуализация, ще трябва да се
режат принудително разходи. Те могат да са свързани със съкращения, неплащане на заплати, ограничаване на
определени дейности и др. Опасност ще има и за погасяване на падежиращи задължения, за плащане на пенсии,
разплащане по изпълнени обществени поръчки и др.
След като анализът на състоянието на министерствата беше готов, стана ясно, че голяма част от ведомствата са поели
много бъдещи задължения и преизпълняват разходите си. Министерството на вътрешните работи (МВР), което по
принцип използва около 80% от бюджета си за възнаграждения, още към август е изразходило 80% от средствата си.
Освен това със санкция на предишния кабинет заплатите на служителите в МВР бяха вдигнати с 10%, без обаче да са
били предвидени средства за това. В подобно състояние са военното министерство, земеделското, здравното и др.
Именно за тях МФ е заделило тези 450 млн. лв. допълнителни разходи в актуализацията.
Порожанов обясни, че положението е влошено допълнително от 22-процентното орязване на бюджетите на
първостепенните разпоредители през тази година. По закон министерствата и общините работят с 95% от бюджетите си,
останалите 5% са буфер. За да финансира публичната инвестиционна програма на стойност 450 млн. лв., предишното
правителство оряза бюджетите на министерствата с 12%. На края на мандата бяха взети още 5%, които пък бяха
пренасочени към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
"При отказ на политиците да действат финансовият министър все пак има някои инструменти, с които да оперира и да
покрива разходите", коментира Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика (ИПИ). Такива според него са
свиване на разходите, където е възможно, използването на вътрешен дълг, доколкото таванът позволява. "Ще трябва да
се използва и фискалният резерв, което ще бъде на ръба на закона, но ще трябва да се оцелява до края на годината",
каза още той.
Разбира се, подобни мерки са възможни само ако се намери решение за КТБ, при което не се наливат държавни пари.
Такова решение е възможно отнемане лиценза на банката, като тогава има вариант правителството единствено да
издаде държавни гаранции на Фонда за гарантиране на влоговете, на който не му достигат 1.6 млрд. лв., с които да
изплати гарантираните депозити в КТБ. Другото условие да се "оцелее" без актуализация е да няма проблеми с
енергетиката. По данни на Министерството на икономиката и енергетиката дефицитът в системата е около 3 млрд. лв.,
като само неразплатените текущи задължение на НЕК са над 1.5 млрд. лв. Очаква се до средата на 2015 г. дефицитът да
се увеличи с още 600 млн. лв. Разрастването на финансовата дупка ще направи така, че НЕК няма да може да плаща на
централите за произведената от тях електроенергия. Това ще доведе или до наливане на пари от бюджета, или до режим
на тока.
Актуализация безспорно е необходима, защото финансовите дупки вече са прогорени и те трябва да бъдат запушени.
Ключовото обаче е кръпките да се правят по мярка - да се устои на натиска за безконтролно изливане на милиарди (за
спасяване на КТБ за сметка на всички данъкоплатци и за необосновани разходи на държавни ведомства). А тези искания
обикновено са съчетани с апокалиптични картини за шокове за икономиката и обикновения човек в противен случай.
Единствената сигурна катастрофа ще дойде (макар и малко по-късно) ако тези черни сценарии се приемат безкритично и
тръгнат да се потушават с нови и нови дългове.
√ Не точно реформа, а по-високи осигуровки за всички
След протести в силовите ведомства социалното министерство отрече да обмисля премахване на ранното
пенсиониране
Министър Йордан Христосков и воденият от него Консултативен съвет за оптимизация на осигурителната система
(КСООС) превключиха в режим на отстъпление и обяснение по отношение на реформата в сектор "Сигурност" след
малоброен протест на служители от силовите ведомства. В петък, 18 октомври, няколкостотин души, работещи в
системата на министерствата на отбраната, на вътрешните работи и на правосъдието, излязоха на протест заради
изтичането на информация, че на съвета се обсъжда увеличаване на възрастта им за пенсиониране.
По този повод Министерството на труда и социалната политика (МТСП) излезе с официална позиция, която не хвърля
особено нова светлина по темата. В нея се настоява, че единственото, което се е обсъждало на съвета във връзка с
ранното пенсиониране в сектор "Сигурност", е да се въведе минимална възраст за пенсиониране, диференцирана за
различните длъжности в специалните ведомства, без да се пояснява дали това средно ще доведе до покачване на
възрастта и в какъв размер. Това явно е решението, което е намерено по отношение на препоръката на Съвета на
Европейския съюз към България от 9 юли 2013 г. да премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране на
служителите в тези специални ведомства. За сметка на това все по-настойчиво се прокарва път за решението да се
вдигне осигурителната тежест за всички останали служители и бизнеси в страната.
Повече осигурителна тежест
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В петък се е провело последното заседание на КСООС, като по информация на "24 часа" участниците са се съгласили
вноската за фонд "Пенсии" да бъде увеличена с 1 процентен пункт още от 2015 г. и с още 1 п.п. от 2019 г. Според
неофициалната информация това е било включено в краткосрочните мерки за стабилизиране на осигурителната система.
Съветът няма реална власт и единствено може да разработи предложения за реформи. Те ще бъдат дадени на
следващия редовно избран кабинет, който ще прецени дали да ги внесе за обсъждане и гласуване в парламента.
В момента на работещите трета категория труд им се удържа 17.8% от брутното възнаграждение за фонд "Пенсии", ако
са родени преди 1 януари 1960 г. На останалите им се удържа 12.8%, но те внасят и 5% в частен пенсионен фонд. Към
това се добавя и 8-процентната вноска за здравно осигуряване. Освен това в частния сектор вноските се разпределят в
съотношение 60:40 между работодателя и работника, докато 100% от осигуровките на служителите в специалните
ведомства се поемат от държавата.
Според Светла Костадинова, изпълнителния директор на Института за пазарна икономика (ИПИ), обсъжданите мерки за
вдигане на осигурителната тежест за работещите и работодателите има неотчетен от вносителите ефект – повече сива
икономика, по-ниски официални доходи, ускорено ранно пенсиониране. "Предложенията показват, че пари няма, а
подходът със запълване на дупки отнема време, създава напрежение и не решава генерално основните проблеми на
осигурителната система – липсата на стимул за участие и на пряка връзка между платени осигуровки и очаквана пенсия",
смята тя.
Други спорни мерки
Въпреки че обсъжданията по време на Консултативния съвет са тайна, винаги след това изтича информация от
участниците. Досега е ясно, че сред мерките, които са обсъждани и които биха довели до намаляване на дефицита в
бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), са вдигане на минималните осигурителни прагове, вдигане на
максималния осигурителен праг, увеличаване на вноските във фонд "Безработица" и фонд "Пенсии", драстично
увеличаване на общата социална вноска. Приблизителните търсени ефекти от всички тези предложения се оценяват на
около 450 млн. лв. годишно нови приходи за бюджета.
Работа на "тъмно"
Министърът често отрича да са обсъждани неща, които излизат в медиите след заседанията на съвета. Йордан
Христосков обеща пълните предложения за пенсионната реформа да бъдат обявени във вторник. Липсата на
информация е другото, срещу което служителите на специалните ведомства протестираха в петък. Заседанията на
Консултативния съвет бяха възстановени с идването на служебното правителство, но не се даваше информация нито кога
се провеждат, нито какво се обсъжда. По информация на "Капитал" причина за обсъждането "на тъмно" е обсъжданията
да не се използват с предизборна цел.
По време на протеста Валентин Попов от Синдикалната федерация на служителите на МВР обясни, че преговорите в
съвета се водят без участието на полицейските синдикати. Той обясни още, че причината за недоволството на
служителите е "задкулисното поведение на социалното министерство и като цяло на служебния кабинет по отношение
на това дали в крайна сметка ще бъде променена възрастта за пенсиониране на служителите в сектор "Сигурност".
Цветан Михайлов от синдиката на надзирателите също потвърди, че обсъжданията в съвета се правят, без да има тяхно
представителство.
Вестник Преса
√ БНБ обявява доклада за КТБ
След като се запознае с анализа, УС на Държавния трезор ще оповести своето решение за съдбата на Корпоративна
търговска банка и то ще влезе в Министерския съвет
Очаква се днес да бъдат оповестени резултатите от одитните доклади за състоянието на Корпоративна търговска банка и
дъщерното й банково дружество "Виктория". На практика това означава, че трябва да е ясна пълната оценка на активите,
както и размерът на финансовата "дупка" в КТБ.
Решенията за бъдещето на КТБ и банка "Виктория" не могат да се вземат преди ясната оценка за състоянието на групата.
Пълната оценка на активите трябва да е готова днес, според сроковете, поставени от БНБ. Същевременно трябва да са
ясни и офертите в тръжната процедура за продажбата на части от кредитния портфейл на дъщерната банка "Виктория".
След като се запознае с анализа, УС на Държавния трезор ще оповести своето решение за съдбата на Корпоративна
търговска банка и то ще влезе в Министерския съвет.
Вариантите са два – отнемането на лиценза и обявяването на фалит на КТБ, което означава откриване на процедура по
изплащане на средствата на вложителите, или – оздравяване на банката и отварянето й за клиентите след месец.
Процедурата по изпълнението на окончателното решение ще приключи до 20-и ноември.
√ Само за 15 месеца: България трябва да усвои €3,6 млрд.
Ще бъде постижение, ако вземем 80% от европарите
България може да усвои още 3,607 млрд. евро от помощта на ЕС през следващите година и три месеца. Каквото остане
неразплатено, ще се брои за загуба. Това става ясно от справка за изплатените до края на септември средства. От
началото на 2007 г. досега страната ни е успяла да усвои 7,677 млрд. евро по оперативните програми. Общият бюджет за
страната ни през програмния период 2007-2013 е 9,298 млрд. евро, а България трябваше да съфинансира проектите с
1,985 млрд. евро.
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Парите ще може да се дават до края на 2015 г. по договори, сключени до края на 2013 г. Причините да не достигнем от
100% усвояване са различни - липса на достатъчно компетентност, тромава администрация и пропуски в
законодателството
Прости сметки показват, че ако се борим за пълно усвояване, трябва ударно да се плаща по проектите. Всеки месец на
бизнеса и общините трябва да се превеждат средно 240,5 млн. евро. Вероятността за това е малка. За сравнение - от
началото на 2007 г. до края на септември т.г. са разплащани по 82,54 млн. евро средномесечно. Според сметките на
служебния кабинет тази година страната ни ще изгуби безвъзвратно 190 млн. евро. Причината е, че в края на миналата
година Брюксел замрази плащанията ни по оперативната програма „Околна среда“, а тази година спря кранчето и по две
направления на „Регионално развитие“. И двете програми все още са във „фризера“ , а националният бюджет няма
възможност напълно да покрие недостига на европари.
„Ще бъде постижение за България, ако достигнем 80 процента усвояване на европейските пари“, обяви пред „Преса“
бившият министър за еврофондовете от кабинета на ГЕРБ Томислав Дончев. Според него, ако има политическа воля и се
ограничат страничните разходи, дори е възможно до края на 2015 г. да се усвоят над 85 на сто от средствата.
Вестник Сега
√ Подготвя се сериозен ремонт на данъчното законодателство
Горещата тема при сформирането на ново Народно събрание ще бъде предложеното сливане на НАП и митниците
Въпреки извънредните избори и трудностите при преговорите за сформиране на управленска коалиция се задава
сериозен ремонт на данъчното законодателство - това показа проверка на "Сега". Горещата тема при старта на новия
парламент ще бъде сливането на НАП и Агенция "Митници", като още от сега е ясно, че предложението има подкрепата
и на ГЕРБ, и на ДПС. Промени заради наследени проблеми се очакват и в ред други закони - за данъците върху доходите
на физическите лица, за хазарта, за местните данъци и такси.
По изготвянето на законопроект за сливането на НАП и Агенция "Митници" се работи отдавна и усилено, твърдят
източниците на "Сега". Идеята бе част от предизборната програма на ГЕРБ. Подобен законопроект се чакаше и по време
на управлението на кабинета "Орешарски", като изготвянето му се свързваше с депутати от ДПС.
Сливането на двете агенции изисква промени в поне четири закона - за НАП, за митниците, за акцизите и данъчните
складове, данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Дори и законопроектът да е готов, сливането на двете агенции е
рисково, особено ако се извършва в спешен порядък и може да доведе до срив на приходите в бюджет 2015. Към
момента няма официално становище от НАП за замисляната реформа, а синдикатите в митниците се обявиха
категорично "против". Те смятат, че структурните размествания ще са параван за политическо овладяване на двете
приходни агенции. Според експерти работата на данъчни и митничари се различава сериозно, особено в териториалните
им поделения, и сливането им не е просто въпрос на разместване на численост. Това ще е поредната структурна
реформа за НАП, която през 2010 г. вече пое функциите на Агенцията за държавни вземания.
Промени ще има и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Една от вече обявените промени, които се
очакват, е премахване през 2015 г. на правилото, според което работодателите спират да удържат авансово данък върху
извънтрудовите доходи за последното тримесечие на годината. Това изискване няма как да се промени за последното
тримесечие на тази година и хората с извънтрудови доходи със сигурност ще бъдат длъжни да довнасят данък през 2015
година за последните 3 месеца на тази година. Под въпрос при промените в Закона за данъците върху доходите на
физическите лица ще бъде и въведеното при предходното НС преотстъпване на данък за хората с минимални доходи.
Както "Сега" писа, ползването на това облекчение е силно затруднено. При приемането му ГЕРБ бе против с аргумента, че
не е редно социална политика да се прави през приходната част на бюджета. Евентуална отмяна обаче ще важи за
доходите, получени през 2015, а не за тези през 2014 г., разясниха юристи. Не е ясно дали ГЕРБ ще се откаже от идеята си
за децентрализация на част от плоския данък към общините - до 2% над сегашните 10%, и ще приеме предложението на
общините. Те настояват да получат 2%, но без данъкът да се завишава още от 2015 г.
В пакета с данъчно законодателство при работещо НС със сигурност ще бъде включен и проект за промени в Закона за
хазарта. С тях следва да бъде отстранен един солиден пропуск - допуснатото пълно премахване на специализираната
такса за хазартна дейност при лотарийните игри и бингото. За приемането на тези промени има съгласие както в ГЕРБ,
така и в БСП.
Депутатите от 43-тото НС със сигурност ще трябва да отложат и планираната промяна в Закона за местните данъци и
такси в частта за такса смет. Действащият в момента закон забранява на общините от 2015 г. да изчисляват такса смет на
база на данъчната оценка на имотите. Задължителната по закон методика, която трябва да посочи алтернативни основи
за изчисляване на таксата, обаче така и не бе одобрена от кабинета "Орешарски", а в края на мандата на Народното
събрание ГЕРБ внесе законопроект, с който предлага промяната да влезе в сила една година по-късно - от 2016 г. Не е
ясно дали ще има промени и в данъка върху автомобилите, при който се стигна до серия от абсурди около отстъпката за
наличен катализатор.
ДЕКЛАРАЦИИ
Новост в данъчната кампания догодина ще са и новите формуляри на данъчните декларации. Националната агенция за
приходите е изпълнила получените при предходното правителство указания за преработване на данъчните декларации и
съкращаване на ненужната информация в тях. Така общата част на данъчната декларация е скъсена от 8 на 4 страници,
каквито указания даде бившият премиер Пламен Орешарски, обясниха от данъчната администрация. Разработена е и
нов вид декларация от 1 страница, която ще се подава от хора с минимални доходи, които искат да ползват данъчното
облекчение и да възстановят авансово събрания им през 2014 година данък. И в преработения вариант на декларацията
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приложенията към нея за вида на получените извънтрудови доходи остават, уточниха от НАП. Преработени са и
образците, които касаят облагането на фирмите по Закона за корпоративното подоходно облагане.
√ "Изнесените" услуги носят на България над 1 млрд. евро годишно
България е магнит за световни гиганти, които местят кол центровете си у нас. Най-бързо развиващата се индустрия у нас е
аутсорсингът на ИТ и бизнес процеси, който расте с двуцифрени темпове през последните четири години и носи приходи
от над 1 млрд. евро годишно, сочи доклад на "Индъстри Уоч", цитиран от БГНЕС. В този сектор страната ни е на първо
място в Европа и на девето в света.
"Аутсорсинг индустрията е концентрирана основно в София. По наши оценки там работят над 85% от всички заети в
сектора", твърдят анализаторите от "Индъстри Уоч".
По данни на Българската аутсорсинг асоциация заетите в този тип услуги у нас са около 22 000 към момента. Асоциацията
смята, че има потенциал и в други големи градове извън столицата като Пловдив. Той е особено атрактивен заради
"студентския си живот". В Пловдив има около 40 000 студенти и е вторият притегателен център за фирмите, които
предлагат изнесени услуги. Очакваният ръст на работните места в града е между 100 и 150% през следващите 5 години.
За да се запази тази експанзия на пазара у нас, е нужно обаче гъвкаво законодателство за наемане на служители и
модерно образование в техническите специалности, коментират от "Индъстри Уоч". В момента обучението и методите
на преподаване са архаични и само 10-15% от завършилите са "специалисти на адекватно ниво".
Средната възраст на заетите в тази сфера е 25 години. За улеснение на служителите, а и поради обслужването на далечни
дестинации част от фирмите предлагат работа на смени или работа вкъщи. Така голяма част от служителите успяват и да
ходят на лекции и да работят.
√ България стопила с 4 наказанията от ЕК за година
България не е сред най-прилежните в прилагането на европейското законодателство, но не е и сред най-големите
нарушители. Това показва анализ на Европейската комисия към края на 2013 г. През миналата година срещу страната ни
е имало 42 наказателни процедури, което ни поставя в златната среда в сравнение с останалите държави членки. Не е
ясно каква част от тях са нови процедури и колко са "наследство" от предишни години. Така България се нарежда на 15-о
място в ЕС по стриктно спазване на правилата на ЕС. Това е напредък с 4 позиции в сравнение с година по-рано. През
2012 г. в досието на България са били записани общо 46 наказателни процедури, а през 2011 г. - 54. Сред "любимите"
сфери на нарушения са околната среда, вътрешният пазар и транспортът, показва анализът на ЕК.
"Калпазаните" на ЕС са Италия (104), Испания (90) и Гърция (79). Най-дисциплинирани са били Латвия (20), Малта (21) и
Естония (25). Срещу Хърватия се водят само две процедури, но това е обяснимо - тя се присъедини към ЕС едва миналата
година и още не е имала време да се провини. Румъния е загазила с 47 нарушения. Дори дисциплинираната Германия
има в пасива си 63 наказателни процедури.
България обаче е в Топ 3 на нарушителите в областта на енергетиката. Само в периода 2010-2013 г. Брюксел е завел
срещу страната ни 5 процедури за неприлагане на европравилата в енергийния сектор.
Картината за 2014 г. може да се влоши, тъй като към октомври вече има няколко предупреждения от ЕК към София за
нарушения в областта на околната среда, енергетиката, конкуренцията.
√ Професионалните фондове искат миньорите да получават две пенсии
Няма яснота как дружествата за допълнително осигуряване и НОИ ще плащат заедно
Миньорите и другите работници от първа и втора категория труд, които се пенсионират догодина и имат стаж и преди
2000 г., могат да получават пенсия от две места - от професионален фонд и от Националния осигурителен институт (НОИ).
Това ще се случи, ако бъде прието предложението на асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване. То е отправено в консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към служебния
социален министър Йордан Христосков, научи "Сега".
Според Кодекса за социално осигуряване професионалните пенсионни фондове трябва да започнат да изплащат срочни
пенсии на категорийните работници от 1 януари. Проблемът е, че има хора със смесен стаж. Те имат изработени години
отпреди съществуването на фондовете от 2000 г., когато осигуровките им са постъпвали в НОИ. Освен това има
работници с недостатъчно натрупани средства в индивидуалните им партиди. А и законът изобщо не казва как ще се
случва плащането на пенсиите от 1 януари.
Професионалните фондове искат да плащат от догодина срочната пенсия за ранно пенсиониране на хората от първа и
втора категория със смесен стаж заедно с НОИ, но само за тези, които са се осигурявали поне 10 г. (за първа категория) и
15 г. (за втора) при тях. Идеята е НОИ да изчисли размера на пенсията, да се прецени каква част може да се поеме от
натрупаното по партидата на всеки, а разликата да се плаща от държавното обществено осигуряване.
Не е ясно обаче как ще се администрира този процес и дали няма да затрудни допълнително бъдещите пенсионери.
"НОИ трябва да продължи да плаща пенсиите на хората със смесен стаж, а професионалните фондове да плащат само на
хората със стаж изцяло след 2000 г.", каза експерт от консултативния съвет, пожелал анонимност. От Комисията за
финансов надзор посочват, че не е ясно дали срочната пенсия от професионалния фонд "ще бъде с гарантиран размер,
или ще подлежи на периодично преизчисляване в зависимост от постигнатите реални инвестиционни резултати".
Предлага се още, когато категорийните работници са се осигурявали по-малко от 10 и 15 г. или изобщо не са се
осигурявали в професионален фонд, пенсията им да е изцяло за сметка на НОИ. А сумите по партидите им да се преведат
на държавното обществено осигуряване.
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От НОИ продължават да отстояват позицията си, че е необходимо да продължи заложеното нарастване на възрастта за
пенсиониране на работещите тежък труд с по 6 месеца.
ОБЛЕКЧЕНИЕ
Да не е необходимо човек да напуска работа, макар и за ден, ако иска да започне да получава пенсия. Това е сред
въпросите, по които има консенсус сред експертите в консултативния съвет, научи още "Сега". В момента, за да се
пенсионираме, трябва да прекратим трудовия си договор поне за един ден. Често това се прави фиктивно, след което
хората отново се преназначават.
Вестник Монитор
√ За последната една година: Парите за втора пенсия с 6% лихва
1814 лв. има средно в сметката на всеки осигурен
С близо 6 на сто са се олихвили парите на българите, които се осигуряват за втора пенсия в универсалните пенсионни
фондове. Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор за постигнатата от фондове доходност през
последната една година от миналия септември до края на този септември. Ако в сметката се включи и дефлацията, която
се отчита от националната статистика за този период, ще се окаже, че реално парите по индивидуалните сметки на
хората в частните пенсионни фондове са се олихвили с още 0,8%.
От статистиката на финансовия надзор става ясно, че четири от деветте пенсионни фонда, които работят на нашия пазар,
са постигнали по-висока от средната доходност. Най-високият процент е 6,93 на сто. Един от фондовете е олихвил парите
на клиентите си точно със средната доходност – 5,96%, а останалите четири компании са постигнали по-ниска от нея
лихва.
Независимо от това всички минават минималната доходност
която се изчислява от Комисията за финансов надзор и е задължителна за постигане. За последната една година тя е 2,96
на сто.
Според последните данни на финансовия надзор в универсалните фондове се осигуряват 3,368 млн. българи. Там са
задължени да внасят пари за втора пенсия работещите на трудов договор хора, които са родени след 31 декември 1959 г.
Към края на юни в универсалните фондове са натрупани 6,1 млрд. лв., а средно по сметката на един осигурен има 1814
лв.
При професионалните фондове, от които втора пенсия ще получават работещите при тежки и вредни за здравето
условия, е постигната по-висока средна лихва от управлението на парите.
Тя е 6,25% при определена от финансовия надзор минимална доходност от 3,25 на сто. Най-високият процент, постигнат
за тях, е 7,53 на сто, а най-ниският – едва 3,41 на сто. Към момента общият брой на
осигурените в професионалните фондове е 265 хил. души
Всеки от тях има средно по индивидуалната си партида 2878 лв., което общо прави 718,7 млн. лв.
Най-висока е средната доходност за доброволните фондове – 7,17%. В тях всеки внася пари по желание, от които
впоследствие може да получава трета пенсия. По-високият процент се дължи на това, че внесените пари в тези фондове
могат да се влагат в по-рискови инструменти, които съответно носят по-висока лихва. Да заделят пари за трета пенсия са
избрали 591 хил. българи, които към момента имат натрупани 718 млн. лв. общо.
investor.bg
√ Намаляват таксата за пълен достъп до данните на Агенцията по вписванията
В момента само 13 абонати ползват цялата база данни в Търговския регистър
Таксата за пълен достъп до данните на Агенцията по вписванията да бъде намалена от сегашните 30 000 лв. на 100 лв. това се предлага в проект за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията, публикуван на сайта за
обществени конкултации.
Предложението е на служебния министър на правосъдието Христо Иванов.
Абонатите на Агенцията, които ползват цялата база данни в Търговския регистър или част от нея, плюс актуализация на
обстоятелствата, са едва 13. От тях осем плащат за платен достъп до регистъра, а пет по служебен ред ползват данните
безплатно, се казва в предложението.
Според авторите му промяната е във всеобщ интерес – както на бизнеса, така и на гражданите.
В мотивите се допълва, че се очаква след намаляването на таксата, заплащана за предоставяне на цялата база данни,
много по-голям брой потребители да се включат към предлаганата услуга, с което да се подпомогне бизнес средата и да
се внесе по-голяма сигурност в гражданския оборот.
До 1 ноември 2014 г. могат да бъдат пращани становища по проекта.
√ Няма забавяне на работата по оперативните програми
Координация е основният проблем за забавеното усвояване на европейските средства, според вицепремиера Илияна
Цанова
Няма забавяне на работата по оперативните програми, коментира вицепремиерът по управлението на средствата от
Европейския съюз (ЕС) Илияна Цанова в предаването “Седмицата” по Дарик радио.
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На ниво ЕС са одобрени само 7 оперативни програми от общо над 200, обясни Цанова. Отделно новата Европейска
комисия (ЕК) още не е встъпила в длъжност, което също се отразява на процеса. Това трябваше да стане на 1 ноември, но
заради допълнителните изслушвания вероятно срокът няма да бъде спазен.
Цанова подчерта, че по отношение на европейските средства е важно да има приемственост, защото страната ни е поела
ангажименти, заложени в Споразумението за партньорство с ЕС. Правилата са строги и пари могат да бъдат спирани, ако
не е изпълнено предварително условие от Споразумението или лошо макроикономическо управление, поставящо под
риск ангажиментите на България.
Цанова посочи, че Еврокомисията не е разплатила на държавите от блока около 26 млрд. евро. Заради хроничния
дефицит в бюджета на Комисията от 1 януари 20`15 г. започва преглед и преработка на бюджета, така че дефицитът да се
намали и почти да се елиминира.
Управлението на парите от ЕС – нужни са повече ефективност и координация
Лошата координация е основният проблем за забавеното усвояване на европейските средства, коментира още Илияна
Цанова. Според нея е добре в един момент да заработи отделно министерство за средствата от ЕС, но и сегашната
организация може да е по-ефективна.
В момента се работи по специален закон за управление на европейските пари, за който се говори от няколко години.
Според вицепремиера такъв закон е необходим спешно, а основните му функции ще са три – засилване на
координацията между органите, които управляват европейски пари, гарантиране на повече прозрачност и предвидимост
на средата и уеднаквяване на процедури, гарантиране на възможността на бенефициентите да обжалват актите на
Управляващите органи по административен път на две инстанции – пред регионалните съдилища по регистрация на
бенефициентите и в София на втора (последна) инстанция.
В закона не се предлага промяна на институционалната рамка, подчерта Цанова. В закона се посочва, че за
еврофондовете ще отговаря министър или вицепремиер, което ще се определя от конкретното правителство.
Министърът/вицепремиерът ще се подпомага от координационно звено, което ще се състои от представители на
отделните министерства, на Сметната палата, на Държавната финансова инспекция, на Агенцията за приходите, на
общините, браншовите организации.
Създаването на този съвет вероятно ще бъде одобрено от служебното правителство на заседание до края на октомври,
каза Цанова и уточни, че становищата му ще се вземат предвид от съда при обжалването на актове на Управляващите
органи.
Агенцията за българите в чужбина – от неясна структура към работеща институция
Цанова посочи, че има сериозни проблеми в дейността на агенцията. За тях има сведения от Министерството на
правосъдието, доклад на Прокуратурата, както и публикации в медиите за сериозни нарушения и съмнения за корупция.
Вицепремиерът посочи, че е назначила проверка на Инспектората към Министерския съвет, подала е и сигнал в
Комисията за превенция на корупцията и е освободен и.д. директора на Агенцията.
Тя обаче коментира лаконично назначението на Ива Йорданова, като посочи, че Йорданова е провела успешна кампания
в социалните мрежи за изборите, насочена към българите в чужбина.
Основната функция на Йорданова е да съдейства на органите за проверките, резултатите от които трябва да са готови до
края на месеца, обясни Илияна Цанова. Тя подчерта, че са опитите да се спекулира с личния живот на един човек са
неуместни и оценките за Йорданова трябва да се правят от гледна точка на нейната работа.
Цанова посочи, че като българин, който живее в чужбина, не е чувала за Агенцията. Работещите в чужбина българи
според нея са повече, отколкото са работещите българи в страната, а парите, които емигрантите изпращат на
семействата си в България, са над 3% от БВП и надхвърлят и преките чужди инвестиции в страната ни. Затова е важно
Агенцията да изпълнява по-адекватни функции.
Цанова коментира, че може да се създаде регистър на българите в чужбина, за да може страната ни да се възползва от
капацитета на хората от различните сектори. Може да се организират и срещи на предприемачи, културни събития, да се
подпомага създаването на български училища и т. н.
√ Колко ще струват реформите за оптимизация на осигурителната система
Ефектът от направените предложения в социалния съвет са за повече от 450 млн. лв. годишно нови приходи за
бюджета, според ИПИ
Един консултативен съвет провокира общественото настроение в последните дни. Той се събра не знаем колко пъти,
обсъди някакви неща, които после министърът твърди, че не са били обсъдени, а пък синдикатите (участници в съвета)
заплашиха със стачка именно заради част от дискутираните въпроси.
Оказва се, че съветът всъщност е разгледал поне два пакета от предложения за промени, които изтекоха през медиите.
Става въпрос за Консултативния съвет за оптимизация в осигурителната система към социалното министерство.
Няколко наблюдения:
Създаден е, за да изготви предложения за реформи в ключова хоризонтална област – социалното осигуряване. Всеки
прави/получава някакъв вид социално плащане (осигуровки, пенсия, обезщетения, помощи), т.е. ефектите от
предложенията, ако бъдат приети от новото правителство, ще доведат със сигурност до (заплахи за) стачки, проблеми за
управляващите, финансови ефекти върху бюджета на НОИ и този на държавата, и др.;
Съветът е пример за пълна непрозрачност – да се напише един параграф в министерския сайт, че е имало заседание е
подигравка с тези, които ще бъдат със сигурност засегнати, т.е. с всички граждани, без изключение;
Липсва начин за приемане на предложения от заинтересовани страни – в нормалните държави най-малкото, което се
прави, е да се посочи човек за контакт и имейл, на който може да си изпращат предложения. Дали те ще се вземат под
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внимание е отделен въпрос, който няма нищо общо със създаването на елементарна възможност дори и за еднопосочна
комуникация (добър пример в това отношение е още един нов съвет –Енергийният борд);
Нямат ясен публичен план за работа, т.е. ние, „външните”, не знаем дали има поставени някакви срокове за оформяне на
предложения. Най-вероятно работата на съвета ще подлежи на преразглеждане от новото правителство и това може би
е времевият хоризонт засега, но най-малкото, което може да се направи, е да се посочат конкретни срокове за
обсъждане и дискусия на важни теми.
Важна ли е всъщност тази мъглява структура
Май да, ако съдим по предложенията, които се обсъждат в работен вариант.
Най-приблизително, сметнатите ефекти от направените предложения в социалния съвет са за повече от 450 млн. лв.
годишно нови приходи за бюджета, които ще бъдат иззети от работещите и най-вероятно ще бъдат използвани за
покриване на дупката в осигурителната система. Сред направените предложения са варианти на покачване на възрастта
за пенсиониране на различни категории работници, вдигане на осигуровки, промяна на референтния период за
изчисляване на обезщетенията за майчинство/болнични, увеличаване на максималния осигурителен доход и т.н.
Въпреки че за първи път виждаме предложения, които са съпроводени с някакви мотиви и на места - сметнат очакван
финансов резултат, това изобщо не е достатъчно, защото част от предложенията всъщност имат и друг, неотчетен от
вносителите ефект – повече сива икономика, по-ниски нетни/официални доходи, ускорено ранно пенсиониране. С други
думи, моделиране на поведение, което има разнообразни ефекти както за държавния бюджет, така и за
благосъстоянието на хората.
Предложенията показват, че пари няма, а подходът със запълване на дупки отнема време, създава напрежение и не
решава генерално основните проблеми на осигурителната система – липсата на стимул за участие и на пряка връзка
между платени осигуровки и очаквана пенсия. Докато те не се адресират, всякакви опити на който и да е да закърпи
положението са обречени на провал, защото хората винаги намират начин да „преметнат” системата.
А тези, които организират работата на съвета, отново показват, че считат себе си като реформатори от последна
инстанция, които нямат необходимост да чуят мнението на засегнатите – поведение, което обрича на силен отпор всяко
нещо, което предложат, пък било то и добро.
√ Ангелов: Програмите на Агенцията по заетостта не са планирани ефективно
В тях по-скоро попадат безработни, които могат да се реализират сами, твърди директорът на агенцията
В последните години програмите за субсидирана заетост на Агенцията по заетостта (АЗ) не са планирани ефективно, каза
в интервю за в. „24 часа“ изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.
В тях по-скоро попадат безработни, които могат да се реализират сами или пък се обхващат работодатели, които така или
иначе разкриват работни места и така се изкривяват политиките на пазара на труда, обясни той.
Една от грешките, според Ангелов, е, че програмите за субсидирана заетост не се разпределят равномерно в годината, а
зависят от наличните средства. „Вместо да има планиране, често се инвестират пари в моменти на паника и покачване на
нивото на безработицата. Програмите не се насочват прецизно към тези групи безработни или тази част от бизнеса,
където бихме постигнали по-висок ефект“, твърди той.
Ангелов посочи, че до края на годината от програмите за субсидирана заетост се очаква да отпаднат около 17 000 души.
Отпадането на такъв голям брой лица от субсидирана заетост точно в този период на годината утежнява работата на
Агенцията, тъй като и безработицата се покачва в последното тримесечие.
Той уточнява, че не е задължително при приключване на договорите за субсидирана заетост хората да останат без
работа. Докато са на субсидирано работно място те придобиват качества, подобряват шансовете си след това да започнат
работа в реалния сектор и в много от случаите това се става.
Директорът на държавната агенция посочи още, че въпреки че в последните осем години АЗ организира обучения и
програми, систематичното нарастват безработните от най-уязвимите групи - над 50-годишна възраст, с основно или пониско образование, продължително безработните и хората с трайни увреждания. Те са над 50% от всички безработни.
Незаетите от първата уязвима група по последни данни са 133 хил. души, с ниско образование - 167 хиляди, а с трайни
увреждания са 17 хил. Едно лице може да присъства в повече от една от посочените групи, уточнява Асен Ангелов.
Почти 400 хил. души са преминали през различни обучения. Но ефектът на пазара на труда е незначителен, обобщи
директорът на Агенцията. Продължава да има несъответствие между търсенето на работодателите и знанията и
уменията, които предлагат безработните. Така ефектът от вложените от държавата средства е спорен.
Започналата тази година програма “Сигурност”, по която безработни се назначават за охрана в малките населени места,
е по-скоро социална, а не толкова свързана опазване на обществения ред, каза още Ангелов.
„Програмата е доста скъпа, а не е обезпечена. Разходите за нея през 2014 г. са 10,3 млн. лв., а от началото ѝ по бюджета
на АЗ са постъпили само 3 млн. Реализирането ѝ е за сметка на останалите дейности“, коментира той.
По думите му практиката кметове да се превръщат в най-големите работодатели не помага за развитието на местната
икономика. Ангелов предлага да се промени Законът за насърчаване на заетостта, който е доста стар и не дава гъвкавост
за вземане на решения според местни нужди.
„Разчитаме на субсидираната заетост толкова много, защото при вземането на управленски решения често е по-лесно да
се вмени роля на АЗ като работодател, отколкото да се формират политики за стимулиране на бизнеса“, отчита още той.
Асен Ангелов заявява, че младежката безработица намалява отчетливо от началото на годината. Това обаче не се дължи
на политики и програми, а е заради по-задълбочените консултации в бюрата по труда. В бюрата по труда са събрани 10
хил. заявки от работодатели, желаещи да наемат млади хора за стаж и обучение.
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Средната продължителност на престой в бюрата по труда на безработните лицата през периода януари-септември 2014
г. e 8,5 месеца. С най-малък престой (по-малко от половин година) са най-високообразованите и квалифицирани: с висше
образование и специалистите, безработните младежи до 29 г. С най-дълъг престой - почти 1 година, са безработните с
основно и по-ниско образование, коментира още Ангелов.

27

