Вестник 24 часа
√ Възрастта за пенсия се вдига твърдо, но може да е с по-малко от 4 месеца
Варианти за вдигане на възрастта за пенсия през 2015 г., но не със заплануваните 4 месеца, ще предложи вицепремиерът
и социален министър Ивайло Калфин на финансовия Владислав Горанов. Калфин вече е поискал от Националния
осигурителен институт да му сметнат алтернативни варианти на бюджета.
Засега той се смята при пенсионна възраст 61 г. за жените и 64 г. за мъжете според инструкция на Горанов, както “24
часа” съобщи преди седмица.
Ще се опитаме стъпката в нарастването на възрастта за пенсия да е такава, че да бъде продължена и от цялостната
пенсионна реформа, която ще подготвим до средата на 2015 г., обясни Калфин. Той не коментира какви точно са
неговите предложения, но загатна, че ще ползва вариантите за реформа, които му остави служебният социален министър
Йордан Христосков. Те предвиждат догодина възрастта за мъжете да се увеличи с месец и да стане 63 г. и 9 месеца, а за
жените с 2 месеца и да стане 60 г. и 10 месеца. Вторият вариант е и за двата пола възрастта догодина да се увеличи с
по 2 месеца, а третият - да се въведе пенсионна възраст според годината на раждане, като тя плавно нараства през
годините.
Калфин не харесвал вдигането на възрастта по механизма на бившия финансов министър Симеон Дянков с по 4 месеца,
разказа той. Не можело обаче да има и втора година на замразяване на увеличението, след като то веднъж вече бе
спряно през 2013 г. от правителството на Пламен Орешарски. “Получаването на европейските средства е обвързано с
пенсионна реформа и няма да съм аз човекът, който ще постави достъпа до еврофондовете под въпрос”, заяви Калфин.
Вдигането на масовата пенсионна възраст ще доведе и до увеличение на тази за категорийните работници, обясни още
министърът. Техните пенсии обаче ще продължат да се плащат през НОИ.
Вицепремиерът се обяви твърдо за въвеждане на пенсионна възраст за военни и полицаи. В момента те се пенсионират
само с 27 г. осигурителен стаж, от които 2/3 в системата. “Трябва обаче да им осигурим възможност да изкарат на работа
до възрастта за пенсия, защото един пилот на изтребител не може да лети повече от 15 г.”, обясни Калфин.
Бившият зам.-министър на социалната политика в кабинетите на Орешарски и Сергей Станишев - Лазар Лазаров, бе
назначен вчера за заместник на Калфин. Зам.-министър ще е и Зорница Русинова, която бе на поста в първия кабинет
“Борисов”.
Коледни добавки за 1,235 млн. възрастни. При Орешарски ги взели 220 000 души по-малко
1,235 млн. пенсионери ще получат коледен бонус от 40 лв., реши Министерският съвет. Миналата Коледа при
правителството на Пламен Орешарски добавки е имало за 1,015 млн. души, или с 220 хил. по-малко, подчерта
вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин.
Тази Коледа добавки ще има за хората с доход под 286 лв. на месец и за целта правителството отдели днес 50 млн. лв.,
обясни Калфин.
Депутатите от АБВ ще внесат предложение към актуализацията на бюджета да има коледни добавки за всички
пенсионери, за което са нужни още 60 млн. лв., съобщи още социалният министър. “Ако има възможност за намирането
на допълнителните средства, това е една добра кауза, за която да се дадат”, заяви той. Калфин подчерта, че
увеличението на ниските доходи е добра икономическа мярка, от която потреблението в страната ще расте.
Вицепремиерът благодари изрично на премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов, че са
намерили средства за коледните бонуси.
√ БНБ: ТБ Виктория отваря на 12 декември
Управителният съвет на БНБ даде задължителни предписания на квесторите да създадат необходимата организация на
работа така, че на 12.12.2014 г. да започне обслужване без ограничения на вложителите в банката, съобщиха от БНБ.
Както е известно, с Решение 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ ТБ "Виктория" ЕАД, чиито акции са 100% собственост на
"Корпоративна търговска банка" АД (КТБ), беше поставена под специален надзор поради опасност от
неплатежоспособност за срок от 3 месеца.
Непосредствено след това започна преглед на активите и пасивите в групата КТБ, извършван от независими одиторски
компании, като в ТБ "Виктория" ЕАД този преглед беше направен от "Афа" ООД. Резултатите бяха публично оповестени от
1

БНБ на 11 юли 2014 г., като показаха, че състоянието на кредитния портфейл на ТБ "Виктория" ЕАД е добро, включително
неговото обезпечаване и необходимите провизии.
С Решение 106 от 15.08.2014 г. на УС на БНБ на квесторите бяха дадени задължителни предписания да разработят пакет
от мерки за оздравяване на банката, включващ вариант за осигуряване на ликвидност чрез формиране на пакети от
кредити с оглед създаване на възможност за тяхната продажба, план за намаляване разходите на банката, както и мерки
за осигуряване на нейната операционна самостоятелност.
С Решение 115 от 16.09.2014 г. на УС на БНБ беше констатирано, че продължават да са налице условията и
предпоставките, довели до поставяне на ТБ "Виктория" ЕАД под специален надзор, като банката продължава да изпитва
остър недостиг на ликвидност за възстановяване на банковата си дейност и за изпълнение на задълженията си към
депозантите и други кредитори. Тези задължения са в размер общо на 285 786 хил. лв. към септември 2014 г. Ето защо
тогава УС на БНБ реши да удължи до 22.11.2014 г. срока, за който ТБ "Виктория" ЕАД е поставена под специален надзор.
Със същото решение от 16.09.2014 г. на квесторите на ТБ "Виктория" ЕАД бяха дадени задължителни предписания да
изпратят покани до банките в страната за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от кредитния
портфейл на банката.
Както към датата на поставянето й под специален надзор, така и към настоящия момент, ТБ "Виктория" ЕАД не разполага
с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба 6 на БНБ, срещу които тя да може да получи
ликвидност от БНБ по реда на чл. 33 от ЗБНБ. Банката не можеше да получи и държавна помощ под формата на ликвидна
подкрепа от страна на правителството поради това, че е дъщерно дружество на КТБ като част от групата КТБ, а
изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло. ТБ "Виктория" ЕАД не можеше да получи
ликвидна подкрепа и от КТБ, притежаваща 100% от акциите й, поради ликвидните затруднения на последната, довели до
поставянето й под специален надзор от УС на БНБ на 20.06.2014 г. Успоредно с това, по време на специалния надзор
започна кореспонденция с основните акционери на КТБ, продължена с EPIC като упълномощен представител на Фонда
на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман, "Бромак" ЕООД и други инвеститори, за да бъде намерено общо
решение за групата КТБ. С Решение 138 от 06.11.2014 г. УС на БНБ отне лиценза на банката-майка "Корпоративна
търговска банка" АД поради неплатежоспособност, с което отпадна възможността за търсене на подкрепа от основния
акционер на ТБ "Виктория" ЕАД, както и за други форми на съвместни за двете банки решения.
От подадените в БНБ финансови и надзорни отчети на ТБ "Виктория" ЕАД към 30.09.2014 г. може да се направи
заключение, че финансовите показатели на банката са в рамките на регулаторните изисквания, но банката не разполага с
достатъчно ликвидни средства за изпълнение на задълженията си в деня на тяхната изискуемост.
Следва също така да се има предвид, че съгласно чл. 3 от Закона за банковата несъстоятелност квесторите на банкатамайка (КТБ), която е с отнет лиценз, не могат да се разпореждат с акциите на ТБ "Виктория" ЕАД.
В тази връзка тръжната процедура за продажба на обособени части от кредитния портфейл на банката остава
единствената възможност за набавяне на ликвидност за изпълнение на задълженията на ТБ "Виктория" ЕАД към нейни
клиенти.
В изпълнение на Решение 115 от 16.09.2014 г. на УС на БНБ за целите на проведената тръжна процедура кредитният
портфейл на ТБ "Виктория" ЕАД беше разделен на пет групи по видове продукти, като до крайния срок за подаване на
оферти - 14.11.2014 г., предложения са подадени от седем банки. След сравнителен анализ на представените оферти,
извършен от "Ърнст и Янг България" ЕООД, като най-добри за ТБ "Виктория" ЕАД са посочени офертите на Токуда банк за
"малък бизнес" и "потребителски кредити с ипотека", на СЖ Експресбанк за "ипотечни кредити" и на ЦКБ за
"потребителски кредити и кредитни карти". Тези оферти покриват почти 100 % от балансовата стойност на съответните
кредитни портфейли. За портфейла от "големи и средни корпоративни клиенти" постъпи само една оферта, при това не
за всички кредити.
На основата на направения анализ може да се направи извод, че за целите на осигуряване на ликвидност за ТБ
"Виктория" EАД, в условията на конкуренция между банките кандидат-купувачи е целесъобразно да се пристъпи към
продажба на посочените видове кредитни портфейли, без този на големите и средни корпоративни клиенти, като
сделката може да приключи за около три седмици. В резултат може да се очаква осигуряване на ликвидни средства
общо в размер на около 180 млн. лева, които ще са достатъчни за пълно изплащане на задълженията по влогове
(гарантирани и негарантирани), които са общо в размер на 160 млн. лв.
Във връзка с гореизложеното днес УС на БНБ взе следните решения:
.Дава задължително предписание на квесторите да пристъпят към продажба на кредитните портфейли за "малък
бизнес", "потребителски кредити с ипотека", "ипотечни кредити" и "потребителски кредити и кредитни карти" на
банките, чиито оферти са посочени като най-добри за продавача след сравнителен анализ на представените оферти
извършен от "Ърнст и Янг България" ЕООД, като до 10.12.2014 г. да бъде извършено плащане от банките купувачи по
сметките на ТБ "Виктория" ЕАД в БНБ. Портфейлът от "големи и средни корпоративни клиенти" да не се продава.
.Дава задължително предписание на квесторите да създадат необходимата организация, така че на 12.12.2014 г. да може
да започне обслужване на вложителите в ТБ "Виктория" ЕАД за сметка на постъпилите в БНБ средства от продажбата на
кредитните портфейли.
.С цел изпълнение на посочените задължителни предписания, удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който ТБ
"Виктория" ЕАД е поставена под специален надзор.
.Удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който е спряно изпълнението на задълженията на ТБ "Виктория" ЕАД,
наложено с Решение 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., с изключение
изпълнението на задълженията към вложители на банката, които започват да се изпълняват, считано от 12.12.2014 г.
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.Удължава до 11.12.2014 г. включително наложената с Решение 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене 115 на УС на
БНБ от 16.09.2014 г. забрана ТБ "Виктория" ЕАД да извършва всички дейности, съгласно лиценза си. Считано от
12.12.2014 г., ТБ "Виктория" ЕАД ще може да извършва всички дейности съгласно лиценза си за извършване на банкова
дейност.
.Считано от датата на настоящето решение, отменя наложеното с Решение 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене 115
на УС на БНБ от 16.09.2014 г. лишаване от право на глас в Общото събрание на банката на "Корпоративна търговска
банка" АД, притежаваща 100 % от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД.
.На основание чл. 107, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) дава на квесторите на ТБ "Виктория" ЕАД
задължително предписание в срок до 12.12.2014 г. да организират провеждане на Общо събрание на акционерите на
банката, на което да бъдат приети решения за: изменение на устава на банката с цел по-ефективно и икономично
управление чрез преминаване от двустепенна към едностепенна система за управление; избор на Съвет на директорите
на банката и освобождаване от длъжност на досегашните членове на Управителния и Надзорния съвет; избор на
регистрирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на финансовите отчети на банката за 2014 г.
. До вписване в Търговския регистър на освобождаването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет
на ТБ "Виктория" ЕАД и избирането на членове на Съвета на директорите й, съгласно решенията на Общото събрание на
акционерите, което ще бъде свикано съгласно настоящото решение, да продължи отстраняването от длъжност на
членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ "Виктория" ЕАД, наложено с Решение 76 от 22.06.2014 г. на УС на
БНБ и Решене 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., и да продължат да упражняват правомощията си квесторите на ТБ
"Виктория" ЕАД Христина Стамова и Божидар Аршинков.
Считано от 12.12.2014 г., ТБ "Виктория" ЕАД ще може да възобнови изпълнението на задълженията си към своите
вложители, като от същата дата ще отпаднат и наложените й ограничения за извършване на банкова дейност. По този
начин от събраните чрез частична продажба на кредитния портфейл ликвидни средства, най-напред ще получат изцяло
средствата си вложителите на банката, независимо дали влоговете им са гарантирани или не. Изпълнението на
задълженията към други кредитори (банката-майка КТБ) следва да бъде възстановено след 22.12.2014 г., когато изтича
максимално разрешеният срок на специалния надзор. Активите на банката са достатъчни за покриване на задълженията
й, поради което след изтичане на срока на специалния надзор на 22.12.2014 г., тя би следвало да възобнови дейността
си. В случай че след посочената дата банката не изпълнява свои изискуеми задължения или нейните финансови и
регулаторни отчети покажат отклонение от нормативните изисквания, към нея ще бъдат приложени съответните
предвидени в ЗКИ мерки.
√ Вземаме заем до 500 млн. евро от ЕИБ за проекти по оперативните програми
Националното съфинансиране на проекти по оперативните програми ще се подпомага със средства от Европейска
инвестиционна банка (ЕИБ).
Министерският съвет одобри проекта на Финансов договор между България и Европейската инвестиционна банка за
финансиране на проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 (СПЗ)" и упълномощи министъра на
финансите да го подпише.
В Споразумението за партньорство на България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014-2020 г., е предвидено през следващия програмен период да бъдат осигурени средства от ЕИБ
за финансиране на проектите, които ще се изпълняват в рамките на оперативните програми.
С чл. 74 от Закона за държавния бюджет за 2014 г. е даден мандат за провеждане на преговори и сключването на
финансов договор за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани
със средства от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г., при условие за последваща ратификация.
С подписването на Финансовия договор между България и ЕИБ ще се осигурят допълнителни средства, които ще
подпомогнат правителството при осигуряването на националното съфинансиране по проектите, реализирани със
средства от фондовете на ЕС в рамките на оперативните програми. По този начин ще се гарантира тяхното изпълнение и
успешното усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Това ще допринесе за развитието на железопътната, пътната
инфраструктура и интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС, за подобряването на системите за
управление на водите и отпадъците и постигането на устойчив и балансиран икономически растеж на страната в
средносрочен и в дългосрочен план.
Вестник Труд
√ Ангелкова представи структурата на министерството на туризма
Министърът на туризма Николина Ангелкова представи на среща с бранша проект за Устройствен правилник на
ведомството. С него се уреждат функциите и структурата на министерството. То се структурира в 1 главна дирекция, 6
дирекции, инспекторат, звено "Вътрешен одит" и финансов контрольор, съобщи министър Ангелкова.
Специализираната администрация включва 4 дирекции. Нов момент в работата на ведомството ще бъде
трансформацията на дирекция „Туристическа политика“ в главна дирекция, която ще се занимава с разработването на
политиката в областта на туризма. Запазва се дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и се създават две
нови дирекции: “Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ и „Програми и проекти в туризма“.
Министър Ангелкова заяви, че новата структура на ведомството няма да е за сметка на допълнителен финансов ресурс и
се осъществява в рамките на съществуващата численост на администрацията. Постигнахме това чрез вътрешна
реорганизация и оптимизация на мегаминистерството, каза още тя.
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От думите й стана ясно, че новата дирекция “Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ ще
подпомага министъра при представляването на България пред международните организации в туризма. Тя ще
координира също създаването на туристически представителства на България в чужбина и ще ръководи туристическите
съветници в службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните ни представителства.
Другата нова дирекция „Програми и проекти в туризма“ ще подпомага министъра в реализацията на проекти за
развитието на туризма на национално, регионално и местно равнище, включително за развитието на инфраструктурата.
Тя ще координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС, ще поддържа регистър за
сключените договори по ОП "Регионално развитие" и ще осъществява мониторинг.
Всички въпроси, свързани със законови промени в туризма и сътрудничество на новото министерство с други
институции, ще бъдат актуализирани и отразени в Устройствения правилник допълнително, бе обявено още на срещата.
Предстои проектът за Устройствен правилник да бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на
Министерството на икономиката и енергетиката.
√ Депутатите разрешиха на Владислав Горанов да договаря заем до 3 млрд. лева
Парламентът даде мандат на Министерство на финансите да преговаря за нов външен дълг до 3 млрд. лева още преди
да е приета актуализацията на държавния бюджет и в него да е записано изтеглянето на подобен заем.
Решението за предоставяне на мандат на министъра на финансите Владислав Горанов и Министерски съвет да водят
преговори за поемане на нов дълг бе последна точка от дневния ред на парламента за днес. Депутатите дори удължиха
работното си време, за да да го приемат.
"За" предоставянето на мандат на Горанов гласуваха депутатите от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, АБВ
и независимата Ана Баракова, а "против" гласуваха БСП и "Атака". Представителите на ДПС се въздържаха.
"Народното събрание дава съгласие Министерски съвет да води преговори и да предприема всички други необходими
действия за подготовка за поемане на външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на
международните пазари, както и на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови
пазари, чиито размер в рамките на 2014 година не може да надвишава 3 млрд. лева или тяхната равностойност в друга
валута при условия на последващата ратификация", гласи точният текст на приетото решение.
Вчера Народното събрание прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет, която предвижда скок на
дефицита до 3,7% и поемане на нов дълг в размер на до 4,5 млрд. лева, които трябва да отидат за допълване на Фонда за
гарантиране на влоговете във връзка с фалита на КТБ и дупките в бюджетите на НЗОК и отделните министерства.
По време на дебатите Йордан Цонев обяви, че "предишното правителство няма никаква вина за това, че един собственик
на една банка я е окрал и я е превърнал в пирамида", както и че е "изхарчил парите на вложителите". В момента на
депутатите им се налага да мислят как да покрият тези пари, обяви Цонев.
"Това, че имаме банка в несъстоятелност и ще трябва да осигурим достъп до гарантираните влогове, никой не го
оспорва. Съществуват различни варианти за осигуряване на този ресурс", коментира по време на дебатите Владислав
Горанов.
"Предпочетохме това решение, защото, когато имаме проблем държавата трябва да си е на мястото и да намали
напрежението върху българските граждани", каза той. И обяви, че ако се прецени за целесъобразно, може да се
предложи решение в следващата година с годишния закон за 2015 година да се даде държавна гаранция на Фонда за
гарантиране на влоговете и той да направи опит да поеме този дълг и да възстанови отпуснатите му назаем от
българската държава средства. По думите му, между българската държава и фонда ще бъде сключен договор за заем.
√ Народното събрание запази плоския данък
Народното събрание отхвърли два отделни законопроекта за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, внесени
от БСП и "Атака".
След близо два часа дебати и двата сходни законопроекта, които по същество отменяха плоския подоходен данък от 10%
и въвеждаха различни прогресивни скали за данъците върху доходите на физическите лица, бяха отхвърлени.
Срещу предложенията на БСП и "Атака" гласуваха депутатите на ГЕРБ, ДПС и Реформаторския блок, а "за" бяха народните
представители от вносителите и тези на Патриотичния фронт, "Български демократичен център" и АБВ.
Веднага след гласуването Йордан Цонев обяви, че въпреки отказа на ГЕРБ от подкрепа на ДПС, днес именно неговата
парламентарната група е направила така, че това гласуване да не бъде успешно.
Вестник Сега
√ Възрастта за пенсия ще расте, но по-бавно
Социалният вицепремиер е за въвеждане на възраст за пенсиониране за полицаи и военни, както и за увеличение на
годините за миньорите
Компромисен вариант за възрастта за пенсиониране ще се опита да намери правителството. Повторно замразяване на
възрастта и стажа на масовата трета категория работещи няма да има през 2015 г., но и увеличението няма да е с по 4
месеца годишно, както е заложено в момента в закона. Това се разбра от думите на социалния вицепремиер Ивайло
Калфин след заседанието на Министерския съвет. Той заяви, че страната е поела ангажимент пред Брюксел за пенсионна
реформа и че повторното й замразяване може да постави под риск еврофондовете, а могат да ни бъдат наложени и
санкции. Представители на ЕК вече са предупредили социалния вицепремиер, че ще следят какво се случва, защото
"няма никакво движение, дългосрочност и предвидимост на пенсионната реформа".
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Калфин не отрече, че финансовият министър е поръчал на НОИ да разработят вариант за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2015 г. с нарастване с по 4 месеца на възрастта и стажа, но при обсъждането ще се
коментират и други варианти. "Смятам, че четири месеца е прекалено стръмна скала за нарастване. Ще се опитам до
края на тази година не просто да се промени едно число, но това да бъде поне един елемент от дългосрочните решения
в пенсионната реформа. Няма смисъл, особено в този състав и по една много чувствителна тема, така да разхождаме
предположения, защото това са проблеми, които вълнуват страшно много хора", обясни Калфин. От финансовото
министерство официално не са коментирали потенциалния сблъсък между министър и вицепремиер.
Стъпката за увеличение на възрастта с по 4 месеца за трета категория бе приета от предишното управление на ГЕРБ, а
БСП я замрази за тази година, за да търси дългосрочно решение. Такова обаче не беше предложено. Калфин вчера
обясни, че няма данни в социалното министерство изобщо "някой да се е постарал да потърси дългосрочно решение".
Така от 1 януари 2015 г., ако не се промени нищо в закона, мъжете от трета категория ще се пенсионират на 64 г., а
жените на 61 г. Калфин обаче не приема това увеличение с по 4 месеца. Той сподели, че разговорите ще стъпят върху
вариантите, разработени от консултативния съвет към служебния министър Йордан Христосков. Един от тях предвижда
увеличение с по 2 месеца до 2016 г. и след това - с по един месец на година. Има и още един екзотичен вариант, според
който годината на пенсиониране ще зависи от годината на раждане, като крайната цел и при двата варианта е мъжете и
жените да излизат в пенсия на 65 г.
Калфин заяви категорично, че трябва да има възраст за пенсиониране и за служителите в специалните ведомства полицаи, военни и прочие. "Според мен освен стаж е редно за всички категории труд да има и възраст. Разбира се, това
трябва да е съобразено с възможностите на тези хора в тази система да работят на друг вид работа", коментира
вицепремиерът. Освен това трябва да се увеличат и годините за пенсия на работещите тежък труд от първа и втора
категория, за да не се разтваря още повече ножицата между тях и масовата трета категория. Според закона хората с
първа категория труд трябва да се пенсионират 8 години по-рано от тези с трета. Работещите втора категория трябва да
се пенсионират три години по-рано от масовата категория. И тук обаче социалният вицепремиер ще отстоява по-плавна
стъпка от предвидените 6 месеца на година от 2015 г.
Изобщо не е ясно как кабинетът ще успее да прокара ограничаване на ранното пенсиониране на полицаи и военни и потежки условия за миньорите, защото и двете групи заплашват с масови протести, до края на годината остава едва месец,
а разбирателството в правителството и подкрепата в Народното събрание са крехки.
ЗА КОЛЕДА
Коледните добавки от по 40 лв. ще получат 1 235 000 пенсионери. Техните пенсии са под прага на бедността от 286 лв.
Правителството реши вчера необходимите 50 млн. лв. да се осигурят с допълнителен трансфер от държавния бюджет
към НОИ. Калфин коментира, че ангажимент на АБВ е да увеличи най-ниските доходи и неговите колеги могат да
предложат да има добавки за всички пенсионери, но той се радвал първоначално да има само за най-бедните.
Добавките ще се плащат с декемврийските пенсии.
√ "Виктория" отваря на 12 декември, но остава под заплаха от ликвидация
БНБ разреши разпродажба на част от кредитите на банката. Според експерти това ще я лиши от редовен приток
на средства
Търговска банка "Виктория" ще бъде отворена на 12 декември и всички нейни клиенти ще имат достъп до влоговете си,
независимо дали са гарантирани, или не. Това реши вчера управителният съвет на БНБ. Въпреки че се очаква сериозно
теглене на пари от трезора, от централната банка изразиха надежда "Виктория", която е дъщерна на КТБ, да продължи
да функционира. За да се попълни ликвидността на банката, част от отпуснатите от нея кредити ще бъдат продадени.
Това обаче, според експерти, ще я лиши от редовно постъпване на средства.
Ликвидността, необходима за посрещането на всички плащания по депозитите, ще бъде осигурена чрез продажба на
части от кредитния портфейл на "Виктория". Те ще отидат в Токуда банк, Сосиете женерал експресбанк и Централна
кооперативна банка. Портфейлът от "големи и средни корпоративни клиенти" обаче няма да бъде продаден. Според БНБ
за него е постъпила само една оферта, при това не за всички кредити. Същевременно БНБ удължава до 22 декември
срока, в който банката е поставена под специален надзор. След този срок, според БНБ, тя би следвало да възобнови
дейността си. От централната банка обаче си оставят вратичка и заявяват, че ако банката не може да изпълнява свои
изискуеми задължения или нейните финансови и регулаторни отчети покажат отклонение от нормативните изисквания,
лицензът й може да бъде отнет.
Според изчисленията на БНБ от продажбата на част от кредитния портфейл на банката може да се очаква осигуряване на
ликвидни средства в размер на около 180 млн. лева. Те ще са достатъчни за пълно изплащане на задълженията по
влогове - гарантирани и негарантирани, които са общо около 160 млн. лв. Всички задълженията на банката - към
депозантите и други кредитори, са общо 285 млн. лв. Търговска банка "Виктория" по същество имаше само ликвиден
проблем. Това, което знам, е, че БНБ е решила да продаде част от кредитния й портфейл, с което да осигури
необходимата ликвидност, така че тя да може да започне да работи като действаща банка" обясни финансовият
министър Владислав Горанов в кулоарите на парламента вчера.
Според експерти обаче възстановяването на работата на "Виктория" като здрава банка ще стане трудно. Въпросът е
колко от депозитите ще останат в трезора, когато той бъде отворен, смята икономистът Георги Ангелов. "След 6 месеца и
толкова спекулации най-вероятно вложенията ще бъдат изтеглени още първите дни", коментира Ангелов пред "Сега".
Фактите показват, че се върви към затваряне на малката банка, освен ако не стане бутикова. Освен това след като бъдат
назначени синдиците на КТБ, която е с отнет лиценз, те могат да преценят дали да изискат веднага от "Виктория" парите
си,или да й търсят купувач, обясни още икономистът.
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На подобно мнение е и бившият шеф на Сметната палата Валери Димитров. Според него разпродажбата на кредити сама
по себе си е ликвидационна мярка. "Продажбата на кредитите обрича банката. Неведнъж съм казвал, че най-правилно
беше да се продаде дяловото участие на КТБ в банка "Виктория". Тогава банката можеше да бъде оздравена
окончателно и да продължи да осъществява дейността си", обясни пред "Сега" Димитров.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Дъщерната на КТБ банка - "Виктория", бе поставена под специален надзор два дни след банката майка - на 22 юни. Тя бе
купена от КТБ буквално седмици преди това като "Креди Агрикол България" и бе преименувана дни преди да бъде
затворена. От БНБ тогава обявиха, че "Виктория" е здрава банка, но се затваря, тъй като е част от групата КТБ. В месеците
след юни неведнъж се говореше за продажбата й, но според БНБ офертите не са били сериозни. Едно от последните
предложения беше от застрахователното дружество "Лев инс", което се опитало да купи банката още преди тя да бъде
придобита от КТБ. Централната банка обаче прецени, че писмото от застрахователя не е оферта, съдържаща ясни
ангажименти. Руската Банк Росийский кредит също заяви интерес да купи "Виктория" преди месец, но и това
предложение бе отклонено.
Вестник Преса
√ Дефицитът в НЕК ще скочи с още 835 млн. лв.
Дупката е с 34% по-голяма от недостига, който служебният министър Васил Щонов обяви
Финансовият дефицит в НЕК ще се увеличи с нови 835 млн. лв. до края на юни 2015 г., когато приключва ценовият
период. Това става ясно от разчети на електрокомпанията, внесени в Енергийния борд, с които „Преса“ разполага.
Дупката е с 34% по-голяма от недостига, който служебният министър Васил Щонов обяви на последната си
пресконференция. Според него в резултат на новите цени на тока от 1 октомври и предприетите мерки новият дефицит в
НЕК ще бъде намален от близо 1 млрд. лв. на 620 млн. лв. Различни оценки посочваха, че натрупаните в компанията до
30 юни т.г. пасиви са между 3,0 и 3,6 млрд. лв.
„Във възможно най-голяма степен трябва да се ускорят преговорите между НЕК и двете американски централи в
„Марица-изток“, коментира Светла Тодорова, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Вестник Монитор
√ Плащането на сградната инсталация остава. ДКЕВР: Парно и ток без промяна в цените
НЕК започва преговори при нови условия с американските ТЕЦ-ове
Цените на тока и парното няма да се увеличават заради блокирани средства на „Топлофикация - София” и на други
дружества от сектор „Енергетика” във фалиралата КТБ. Това съобщи вчера председателят на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Светла Тодорова.
Както е известно, „Топлофикация - София” има в КТБ 80 млн. лв., като цедирането им не бе разрешено от общинския
съвет. Това даде повод на общински съветници от БСП да твърдят, че заради блокираните пари ще се стигне до скок в
цената на парното.
Нещо, което веднага беше отречено от столичната топлофикация. Държавните енергийни предприятия пък имат по
сметки в банката 160 млн. лв.
Финансовите проблеми, които изпитват част от дружествата
трябва да бъдат решени по друг начин, а не чрез вдигане на цените
смята Светла Тодорова. „Дружествата имат свободата да разполагат с паричните си средства по начин, който е намерен
за добре. Ако те имат затруднения, би трябвало да се обърнат към комисията с конкретни предложения, добави
председателят на ДКЕВР.
По отношение на въпроса със сградната инсталация Тодорова коментира, че ДКЕВР няма основание да изисква друг
начин на изчисляване на сградната инсталация от топлофикациите. Комисията все още не е публикувала официално
становище по казуса. Той се появи след промени в Закона за защита на потребителите от лятото, които транспонираха
текстове от съответната директива. Те бяха разтълкувани от пловдивското Сдружение за правна помощ, като даващи
право на абонатите да не плащат сградна инсталация, ако не ползват парно. Седмица по-късно от сдружението изпратиха
въпроси до Европейската комисия дали текстовете от директивата се прилагат за парното. Отговор от ЕК засега не е
оповестен.
Междувременно омбудсманът вчера внесе в НС доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите.
В него се посочва, че или плащането на
сградната инсталация да отпадне с промяна в Закона за енергетиката
или в Закона за защита на потребителите да се уточни, че правото да не се плаща, като не се ползва, не важи за парното.
Председателят на ДКЕВР съобщи още, че преди три дни енергийният регулатор е отменил разпореждането си към НЕК да
преговаря с двата американски ТЕЦ-а за намаление на цените им с точно определен процент. С новото решение комисия
просто указва на НЕК да проведе преговори, без конкретни параметри. По думите на Тодорова двете централи са готови
да предложат варианти за цената. Какви са те не е ясно, но неотдавна в интервю за „Монитор” тя призна, че е трудно да
се убеди на един инвеститор да се откаже от приходите, гарантирани му с договор.
Решението, което е отменено е 29 май тази година, когато комисията се оглавяваше от Бисер Боев. С него
комисията изиска от НЕК да започне преговори с двата ТЕЦ-а
6

като цената на ТЕЦ „AES Гълъбово“ (Марица Изток 1) да се намали с минимум 30%, а единия блок на централата да
произвежда само за свободния пазар. За ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” условието беше НЕК да постигне поне 20%
по-ниска цена, както и да се договори два блока на централата да работят за свободния пазар. И при двете централи
последното условие означава намаляване на задължителното изкупуване на енергията с 50%.
Освен за американските ТЕЦ-ове обаче с него ДКЕВР препоръча на ресорния министър с промени в Закона за
енергетиката да намали наполовина изкупуваното количество зелена енергия от НЕК. Тодорова не обясни какво е
решено по тази част.
√ Пенсионната реформа остава за догодина
Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин отлага пенсионната реформа за догодина, стана ясно вчера след
заседанието на МС. „Спешно трябва да се приеме бюджетът за следващата година. Времето е малко и се налага да се
съобразим с действащите в момента разпоредби. През следващата година обаче ще работим за цялостта пенсионна
реформа, за да се сложи край на решаването на проблемите в този сектор на парче”, заяви Калфин. Той припомни, че от
януари 2015 година пенсионната възраст за мъжете и жените в трета категория труд ще нарасне с четири месеца.
В момента при трета категория труд мъжете се пенсионират на 63 години и 8 месеца, а жените на 60 години и 8 месеца.
Калфин изтъкна още, че не е привърженик на варианта за ново замразяване, тъй като това би отворило още по-голяма
разлика между пенсионираните в различните категории, което е един от основните проблеми в системата. Той бил
привърженик по-скоро на плавното увеличаване на годините. Тепърва обаче му предстояли разговори в тази посока с
финансовия министър Владислав Горанов и шефа на НОИ Бисер Петров. Министърът се оказва привърженик и на
спорната идея за възрастова граница в силовите структури. За него обаче въвеждането на такава трябва да се случи
съчетано с даването на сигурност, че когато тези служители натрупат нужния стаж, до достигане на възраст ще могат да
работят в системата при съответните по-леки условия.
МС одобри вчера допълнителен трансфер от 50 млн. лв. по бюджета на НОИ за коледните добавки към пенсиите. По 40
лв. ще получат 1 235 000 възрастни хора с доходи под 286 лв. Междувременно пък стана ясно, че Зорница Русинова и
Лазар Лазаров са назначени за заместници на Калфин.
investor.bg
√ Калфин настоява за плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране
Стъпката за нарастване с по четири месеца на година е стръмна, заяви социалният министър
Социалният министър Ивайло Калфин се обяви за плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране. Той определи
стъпката за увеличаването й с 4 месеца на година като стръмна.
В момента в трета категория труд мъжете се пенсионират при навършени 63 години и 8 месеца, а жените при 60 г. и 8
месеца. Ако законът, приет при ГЕРБ, не се промени, от 1 януари 2015 година възрастта ще се увеличава с по 4 месеца за
мъжете и за жените, след като възрастта беше „замразена“ за една година от правителството на Пламен Орешарски.
„Предстои обсъждане заедно с финансовия министър и представители на НОИ на сметките за следващата година“, заяви
Калфин.
По отношение на пенсионирането в силовите ведомства вицепремиерът смята, че освен стаж, във всички категории труд
трябва да има и възраст. Калфин уточни обаче, че това трябва да е съобразено с възможностите на заетите в тези системи
да работят друг вид работа.
„Някой полицай или военен, изпълнявал тежки мисии, надали може да ги изпълнява примерно след 15-те години,
предвидени в закона. Това не означава да се пенсионира на 35 години, но трябва да има възможност за работа при
условия, които са приемливи за състоянието му след това“, обясни той.
Калфин отново повтори тезата си, че пенсионната реформа трябва да се реши заедно с всички свои елементи, а не парче
по парче. По думите му обаче няколко елемента трябва да се решат преди началото на следващата година с Бюджет
2015 без претенцията това да е цялостната реформа.
На днешното си заседание кабинетът одобри коледни добавки от по 40 лева за пенсионерите с пенсии до 286 лева.
Калфин каза, че ако има допълнително средства, добра кауза е всички пенсионери да получат допълнително пари за
Коледа, но „състоянието на бюджета не е цъфтящо“. Увеличаването на доходите на хората с най-ниски доходи е
икономически полезна мярка, допълни вицепремиерът.
Вчера БСП внесе в парламента предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване, което предвижда да се
замрази стажът и възрастта за пенсиониране.
Социалистите ще настояват то да бъде разгледано бързо, защото, ако до края на годината не се приеме промяната, от 1
януари стажът автоматично започва да се покачва с по четири месеца на година. Искането на социалистите е да се запази
сегашното положение, според което жените да се пенсионират на 60 г. и 8 месеца, а мъжете на 63 г. и 8 месеца.
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