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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Списание Мениджър 
 
√ Работодатели и синдикати поискаха независим надзорен комитет за КТБ 
Най-големите работодателски организации у нас и двата синдиката КТ "Подкрепа" и КНСБ излязоха с отворено писмо 
днес до представителите на всички държавни институции, в което настояват незабавно да се състави надзорен комитет 
от независими експерти, който да предложи компетентни и действащи решения за КТБ. В противен случай може да се 
стигне до масови фалити и съкращения на хиляди работни места, предупреждават работодателите и ръководствата на 
профсъюзите. Те настояват за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ, както и започване на преговори за 
влизането на България в Европейския банков съюз. Писмото е адресирано до президента Росен Плевнелиев, премиера 
Пламен Орешарски, управителя на БНБ Иван Искров, ръководствата на парламентарно представените политически 
партии и до председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. Публикуваме пълния му текст: 
"Уважаеми господа, 
Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка 
ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат 
с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов 
надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката. 
Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха. 
Затова сме принудени с болка да констатираме очевидната некомпетентност на компетентните власти. Затова 
настояваме независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група Българската 
народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително 
компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти. 
В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на 
всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, 
облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори. 
Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен 
информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и 
реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати 
(структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се 
ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само 
фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места. 
Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне 
възможното максимално бързо възстановяване на  дейността на банките и в максимална степен съхраняване на 
стойността на вложените в банковата група депозити,  вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е 
обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност 
компетентните лица и институции. 
Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз. 
Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за 
сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем 
банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички 
останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени. 
Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. 
Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат 
проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята. 
Настояваме за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема." 
Писмото е с днешна дата и е подписано от:София, 23 юли 2014 г. 
ЗА КНСБ 
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ 
ЗА КТ „ПОДКРЕПА“ 
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КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРЕЗИДЕНТ 
ЗА АИКБ 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЗА БСК 
САШО ДОНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЗА БТПП 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЗА КРИБ 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Работодатели и синдикати в открито писмо: Властта излъга за КТБ, трябва и Надзорен комитет 
Компетентните власти не спазиха обещанието си, че Корпоративна търговска банка ще отвори врати на 21 юли. Затова 
организациите на работодателите и синдикатите настояват в открито писмо наред с квесторите по проблема да работи 
специално създаден надзорен комитет, който да представи честен и обективен информационен анализ за състоянието 
на банката и да предложи изход. 
Ето и пълния текст на откритото писмо:  
ДО 
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ДО 
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, 
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ДО 
Г-Н ИВАН ИСКРОВ, 
УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА 
ДО 
СТОЯН МАВРОДИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 
ДО 
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ 
Относно: Предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и 
преодоляване на последиците за банковия сектор 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка 
ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат 
с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов 
надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката. 
Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха. 
Затова сме принудени с болка да констатираме очевидната некомпетентност на компетентните власти. Затова 
настояваме независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група Българската 
народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително 
компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти. 
В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на 
всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, 
облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори. 
Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен 
информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и 
реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати 
(структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се 
ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само 
фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места. 
Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне 
възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на 
стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е 
обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност 
компетентните лица и институции. 
Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз. 
Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за 
сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем 
банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички 
останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени. 
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Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. 
Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат 
проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята. 
Настояваме за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема. 
София, 23 юли 2014 г. 
ЗА КНСБ 
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ 
ЗА КТ „ПОДКРЕПА“ 
КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРЕЗИДЕНТ 
ЗА АИКБ 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЗА БСК 
САШО ДОНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЗА БТПП 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ЗА КРИБ 
ОГНЯН ДОНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 
Вестник Преса 
 
√ Работодатели и синдикати искат пазарно решение за КТБ 
В писмо до президента, премиера, управителя на БНБ, председателя на КФН и лидерите на политическите партии 
КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват незабавно да се учреди надзорен комитет с независими 
експерти 
Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите излязоха с предложение 
за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка (КТБ) и преодоляване на 
последиците за банковия сектор. 
В писмото на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, адресирано до президента, премиера, управителя на БНБ, 
председателя на КФН и лидерите на политическите партии се казва: "Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете 
поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха". 
Организации настояват независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група, БНБ 
незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително компетентни и 
опитни в санирането на банкови институции професионалисти. 
В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на 
всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, 
облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори. Задачата на надзорния комитет е да състави и 
представи на заинтересованите страни честен и обективен информационен меморандум и да предложи финансово 
обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира 
законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, 
пенсионери и др.). Невъзможността да се ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и 
загуба на хиляди работни места. Само фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места. 
Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне 
възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на 
стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е 
обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност 
компетентните лица и институции. 
В писмото се казва още: "Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския 
банков съюз. Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да 
бъде за сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да 
приемем банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и 
всички останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени". 
Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. 
Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат 
проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята, се казва в съобщението. 
От КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с 
решаването на проблема. 
 
Вестник Труд 
 
√ Независим надзорен комитет да решава кризата с КТБ 
БНБ незабавно да учреди надзорен комитет от независими авторитетни банкери, финансисти, юристи за решаването на 
проблема с КТБ, настояват бизнесът и синдикатите. В съвместно писмо до институциите работодателите и профсъюзите 
поискаха среща с Управителния съвет на БНБ до петък, на която да представят предложенията си. Ако не бъдат чути, те 



4 

 

 

заплашват да организират общи протестни действия. Най-крайната мярка е спиране на работа за 1 час на всички 
предприятия, които са техни членове. 
Ръководителите на организациите не отговориха на въпроса кога ще осъществят намеренията си в случай, че искането им 
не бъде изпълнено.  “Копчето се натиска, когато някой не спазва или се подменя действащото законодателство. Ние 
искаме то да се спазва, а не за всеки частен случай, когато им е удобно, да приемат специални закони”, добави 
председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев. 
“Ако проблемът не се реши, в следващите седмици десетки хиляди работници ще останат без заплати, тъй като над 400 
предприятия имат разплащателни сметки в КТБ”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Целта на надзорния комитет ще е да предложи бързо решение за скорошно отваряне на КТБ, което в максимална степен 
да съхрани вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и правата на акционерите. Бизнесът и 
синдикатите посочиха, че са против гарантирането на депозитите над 100 000 евро и подчертаха, че изходът от кризата 
не трябва да е за сметка на данъкоплатците и бюджета. 
 
Вестник Класа 
 
√ Синдикатите и бизнесът искат надзорен комитет в КТБ 
Надзорен комитет от авторитетни банкери, финансисти и юристи да влезе в КТБ, предлагат синдикати и работодатели. 
„Ние бихме препоръчали експерти, които да се заемат с бързото възстановяване на банката. Тези експерти трябва да 
инжектират доверие в КТБ“, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Социалните партньори ще изпратят искането си в отворено писмо до отговорните институции и партиите. От 
профсъюзите и бизнеса дават срок до края на седмицата на Управителния съвет на БНБ да учреди надзорния комитет. 
„Ако не се съгласят, всички опции за действия пред нас са отворени“, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
Социалните партньори настояват да бъде намерено пазарно решение за КТБ и в никакъв случай да не се използват пари 
на данъкоплатците за спасяването на банката. „Няма да приемем банковата група КТБ да бъде разпокъсана и 
разпродадена”, категоричен бе Димитров. Част от решението за цялата банкова система било България да влезе в 
Европейския банков съюз, смятат представителите на бизнеса и профсъюзите. От работодателските организации 
предупредиха, че невъзможността фирмите със сметки в КТБ да използват парите си ще доведе до фалити и хиляди нови 
безработни. „Само фирмите от военнопромишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места“, се казва в писмото 
на социалните партньори. 
 
Вестник Сега 
 
√ Работодатели и синдикати с последен ултиматум към властта за КТБ 
Социалните партньори искат независим надзорен комитет, който да намери бързо пазарно решение за 
затворените банки 
Четири работодателски организации и двата национални синдиката подготвят безпрецедентни общи протестни действия 
заради липсата на решение за затворените Корпоративна търговска банка и "Креди Агрикол" и "очевидната 
некомпетентност на компетентните власти" да се справят.  
"Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на КТБ ще възобнови операциите 
си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат с парите си. Гаранция за 
това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов надзор и политическите 
лидери, свикани от президента на републиката. Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха", пишат организациите. 
Без да уточнява в какво ще се изразяват протестните действия, президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че заедно 
с "КТ Подкрепа" подготвят структурите си. "Не сме готови за кръвопролития, но никога не е късно. Моментът за общите 
ни протестни действия е презрял", коментира и председателят на УС на Българската стопанска камара Сашо Дончев. 
"Политиците не ходят на работа, но какво ще стане, ако и ние спрем да работим?", попита председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев.  
Социалните партньори настояват за незабавна среща с ръководството на централната банка до края на седмицата, на 
която да поставят двете си категорични искания. Първото е БНБ да учреди надзорен комитет, който независимо от 
назначените от нея квестори, да намери пазарно решение на кризата. Второто искане е страната ни да започне веднага 
преговори за влизането в Европейския банков съюз. 
В комитета бизнесът и профсъюзите предлагат да влязат "действително компетентни и опитни в санирането на банкови 
институции професионалисти" - банкери, финансисти и юристи, представители на всички заинтересовани - вложители, 
кредитополучатели, облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори. От думите на лидера на КНСБ се 
разбра, че са обсъждани конкретни имена на експерти, но Димитров отказа да ги назове. Комитетът трябва да предложи 
"финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и 
балансира законните интереси на всички засегнати (фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и 
др.)". Според работодателите трябва да се предложи на инвеститорите да участват в стабилизирането на банката, както и 
най-големите вложители да станат акционери. "Трябва да се търсят и нови инвеститори в КТБ", обясни Велев. 
Организациите категорично не приемат създаването на специален закон за КТБ, с който да се гарантират депозитите над 
100 хил. евро. Пазарното решение изключва сметката да бъде платена от данъкоплатците и държавния бюджет, посочват 
те. 
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Другата задача е на заинтересованите страни да се представи "честен и обективен информационен меморандум" за 
реалното състояние на КТБ. "В същото време предупреждаваме, че няма да приемем банковата група да бъде 
безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички останали клиенти да бъдат 
присвоени, загубени или разхитени", пишат работодателите и синдикатите. Според Пламен Димитров бездействието 
около кризата с банката ще доведе до загуба хиляди работни места. Освен това невъзможността да се ползват парите в 
банката ще повлече и редица фалити, неизплащане на работни заплати и т.н., предупреди той. 
 
√ Бизнесът и синдикатите поискаха обществен надзор за КТБ 
Надзорен комитет, в който да участват доказани експерти в санирането на банки, юристи и други, да стабилизира КТБ, 
предлагат национално представените организации на работодателите и синдикатите у нас. 
Днес представителите на организациите са изпратили открито писмо до президента, премиера, председателя на КФН, 
както и до парламентарно представените партии с исканията си за подобряването на ситуацията около КТБ. В него 
организациите отбелязват, че БНБ, Комисията за финансов надзор и правителството са излъгали обществото, че банката 
ще отвори врати на 21 юли. Институциите са показали, че не могат да се справят със ситуацията и затова е искането и за 
новия надзорен комитет, се казва в писмото, подписано от ръководителите на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП, 
КРИБ. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че са обсъдени и конкретни имена на експерти, които да влязат в този 
комитет, но отказа да коментира конкретни номинации.  
Организациите искат спешна среща с Управителния съвет на БНБ, на която да изложат предложенията си, сред които са 
да се търси съдействие от настоящите инвеститори за стабилизиране на банката, както и да се предложи на най- 
големите вложители да станат акционери. "Трябва да се търсят и нови инвеститори в КТБ", обяви Васил Велев от АИКБ. 
Синдикатите и работодателите искат да бъде намерено пазарно решение за КТБ, а не да се използват парите на 
данъкоплатците за спасяването на банковата група. Част от решението за цялата ни банкова система е България да влезе 
Европейския банков съюз, допълниха още представителите на организациите. 
"Няма да приемем банковата група КТБ да бъде разпокъсана и разпродадена", заяви категорично Пламен Димитров. 
Организациите посочиха и проблема с блокираните сметки на структуроопределящи фирми, болници и училища. Има 
опасност от загуба на хиляди работни места, като само във военното производство застрашени са 25 хил. работни места. 
Работодателите и синдикатите са готови за съвместни протестни действия, ако "не се спазва или подменя българското 
законодателство", посочи Огнян Донев от КРИБ. Пламен Димитров допълни, че протести ще има и ако досегашните 
искания на работодателските и синдикалните организации, особено в здравната система, не бъдат изпълнени. 
Председателят на Българската стопанска камара Сашо Дончев коментира, че българите трябва да си върнат държавата и 
че моментът за протести дори е презрял.  
Бизнесът и синдикатите не казаха кога изтича срокът на ултиматума, но заявиха, че всеки момент могат да започнат 
едночасови предупредителни протести в цялата страна.  
"Констатираме тъжни неща и това, което ни обединява (работодатели и синдикати, бел. ред.) е опасението за 
сигурността на държавата", коментира още и президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
.............................. 
Ето го и пълния текст на отвореното писмо за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и 
преодоляване на последиците за банковия сектор, което е адресирано до президента Росен Плевнелиев, премиера 
Пламен Орешарски, управителя на БНБ Иван Искров, председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и 
ръководствата на парламентарно представените политически партии:  
"Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка 
ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат 
с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов 
надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката. 
Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха. 
Затова сме принудени с болка да констатираме очевидната некомпетентност на компетентните власти. Затова 
настояваме независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група Българската 
народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително 
компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти. 
В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на 
всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, 
облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори. 
Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен 
информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и 
реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати 
(структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се 
ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само 
фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места. 
Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне 
възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на 
стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е 
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обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност 
компетентните лица и институции. 
Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз. 
Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за 
сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем 
банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички 
останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени. 
Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. 
Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат 
проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята. 
Настояваме за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема." 
Подписи: 
КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ 
 
Вестник Монитор 
 
√ Синдикатите и бизнесът искат надзорен комитет в КТБ 
Надзорен комитет от авторитетни банкери, финансисти и юристи да влезе в КТБ, предлагат синдикати и работодатели. 
„Ние бихме препоръчали експерти, които да се заемат с бързото възстановяване на банката. Тези експерти трябва да 
инжектират доверие в КТБ“, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Социалните партньори ще изпратят искането си в отворено писмо до отговорните институции и партиите. От 
профсъюзите и бизнеса дават срок до края на седмицата на Управителния съвет на БНБ да учреди надзорния комитет. 
„Ако не се съгласят, всички опции за действия пред нас са отворени“, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
Социалните партньори настояват да бъде намерено пазарно решение за КТБ и в никакъв случай да не се използват пари 
на данъкоплатците за спасяването на банката. „Няма да приемем банковата група КТБ да бъде разпокъсана и 
разпродадена”, категоричен бе Димитров. Част от решението за цялата банкова система било България да влезе в 
Европейския банков съюз, смятат представителите на бизнеса и профсъюзите. От работодателските организации 
предупредиха, че невъзможността фирмите със сметки в КТБ да използват парите си ще доведе до фалити и хиляди нови 
безработни. „Само фирмите от военнопромишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места“, се казва в писмото 
на социалните партньори. 
 
Investor.bg 
 
√ Синдикати и работодатели искат надзорен комитет за КТБ 
Национално представените организации са готови на съвместни протестни действия, ако се подменя българското 
законодателство 
Надзорен комитет, в който да участват доказани експерти в санирането на банките, юристи и други, да стабилизира КТБ, 
предлагат национално представените организации на работодателите и синдикатите у нас. 
Днес представителите на организациите са изпратили открито писмо до президента, премиера, председателя на КФН, 
както и до парламентарно представените партии с исканията си за подобряването на ситуацията около КТБ. 
В него организациите отбелязват, че БНБ, Комисията за финансов надзор и правителството са излъгали обществото, че 
банката ще отвори врати на 21 юли. Институциите са показали, че не могат да се справят със ситуацията и затова е 
искането и за новия надзорен комитет, се казва в писмото. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че са обсъдени и конкретни имена на експерти, които да влязат в този 
комитет, но отказа да коментира конкретни номинации. 
Организациите искат спешна среща с Управителния съвет на БНБ, на която да изложат предложенията си, сред които са 
да се търси съдействие от настоящите инвеститори за стабилизиране на банката, както и да се предложи на най- 
големите вложители да станат акционери. "Трябва да се търсят и нови инвеститори в КТБ", обяви Васил Велев от АИКБ. 
Синдикатите и работодателите искат да бъде намерено пазарно решение за КТБ, а не да се използват парите на 
данъкоплатците за спасяването на банковата група. Част от решението за цялата ни банкова система е България да влезе 
Европейския банков съюз, допълниха още представителите на организациите. 
"Няма да приемем банковата група КТБ да бъде разпокъсана и разпродадена", заяви категорично Пламен Димитров. 
Организациите посочиха и проблема с блокираните сметки на структуроопределящи фирми, болници и училища. Има 
опасност от загуба на хиляди работни места, като само във военно-промишления комплекс застрашени са 25 хил. 
работни места. 
Работодателите и синдикатите са готови за съвместни протестни действия, ако "не се спазва или подменя българското 
законодателство", посочи Огнян Донев от КРИБ. 
Пламен Димитров допълни, че протести ще има и ако досегашните искания на работодателските и синдикалните 
организации, особено в здравната система, не бъдат изпълнени. 
По време на извънредната пресконференция не стана ясно какъв краен срок за изпълнение на исканията , съответно и за 
протести, е даден на управляващите. Васил Велев обаче посочи готовността за едночасови предупредителни протести в 
цялата страна още сега. 
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Димитров призна, че правителството е започнало малки стъпки - обсъжда се актуализация на бюджета на НЗОК, както и 
законодателството за ранното пенсиониране. Те обаче били закъснели. 
"Констатираме тъжни неща и това, което ни обединява (работодатели и синдикати, бел. ред.) е опасението за 
сигурността на държавата", коментира още и президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
 
mediapool.bg  
 
√ Бизнесът и синдикатите с ултиматум към лъжливата власт: 
Независим надзорен комитет да се произнесе за КТБ 
Пазарно решение за банката, което не натоварва данъкоплатците и не разграбва активите 
В явен израз на недоверие към БНБ и политиците, работодатели и синдикати се обединиха в искането си за специален 
надзорен комитет, който да направи обективен анализ за състоянието на затворената Корпоративна търговска банка 
(КТБ) и да предложи изход от ситуацията. Този комитет трябва да работи независимо от назначените квестори. 
"Настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за сметка 
на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем банковата 
група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички останали 
клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени", заявяват организациите на работодателите и синдикатите в 
открито писмо, обявено в сряда. 
На пресконференция те съобщиха, че ако не бъдат изпълнени исканията им, може да се стигне до съвместни протестни 
действия, включително едночасово спиране на работа, по думите на председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. 
"Всички добре разбирате, че това, което се случи, е очевидно добре замислен план с не толкова добра реализация и това 
стана преди всичко по вина на надзора на БНБ", коментира Сашо Дончев от БСК. Той допълни, че това, което чете, че 90% 
от отпуснатите кредити са на свързани лица, е недопустимо. 
Представителите на организациите заявиха, че няма да са членове на надзорния комитет, но могат да посочат експерти, 
които да "инжектират доверие в банковата система". 
Те припомниха позицията си, че са против придвижването на специален закон, с който да се гарантират вложенията над 
100 000 евро. Решени сме да не допуснем разхищението на държавни пари във времето на политическа безтегловност, 
каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Настояваме за максимално бързо възстановяване на дейността на КТБ, 
което да не е за сметка на данъкоплатците, добави Велев. 
Вкупом излъгаха – КТБ не отвори на 21 юли 
"Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка 
ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат 
с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов 
надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката. Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – 
двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха", посочват организациите. 
Надзорният комитет 
Те констатират "очевидната некомпетентност на компетентните власти" и настояват независимо от квесторите, 
назначени да упражняват особен надзор върху КТБ, "БНБ незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в 
който да вземат участие действително компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти". 
"В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на 
всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, 
облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори", се казва в писмото. 
"Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен 
информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и 
реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати 
(структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се 
ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само 
фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места", посочват организациите. 
"Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се 
постигне възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на 
стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е 
обичайната и добре позната световна практика", казват работодателите и синдикатите. 
Те уточняват, създаването на надзорния комитет не освобождава от отговорност компетентните лица и институции. 
Освен това настояват незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз. 
"Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. 
Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат 
проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята", се казва в писмото, подписано от 
председателите на синдикатите КНСБ и "Подкрепа" и на работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Те настояват за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ. 
По думите на Велев спешни действия са необходими, тъй като в КТБ са всички компании от военно-промишления 
комплекс, а има реална възможност за удвояване на техните сделки през тази година. 
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Въпреки своите различия, синдикати и работодатели са обединени от тревожното чувство за опасност за съществуването 
на държавата, заяви лидерът на "Подкрепа" Константин Тренчев. По думите му той е възложил на експертите си "да 
проверят дали съществува в историята случай на самозакрила се държава". 
 
bnews.bg   
 
√ Синдикати и бизнес искат Надзорен комитет за КТБ 
С предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в КТБ 
и преодоляване на последиците за банковия сектор излязоха представителите на синдикатите и работодателските 
организации. 
В декларация, изпратена до президента, премиера, управителя на БНБ, Комисията за финансов надзор както и до 
ръководството на парламентарно представените политически партии, те настояват да учреди Надзорен комитет. Той ще 
работи независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група на КТБ. 
Предлага се в Надзорния съвет участие да вземат компетентни в санирането на банкови институции професионалисти, 
които се ползват с доверие в обществото. 
От синдикатите предупредиха, че запорираните средства в КТБ ще доведат до фалити, неизплащане на заплати и загуба 
на хиляди работни места. Само фирмите от Военнопромишления комплекс /ВПК/ ще загубят над 25 000 работни места, а 
в банката имат сметки над 400 предприятия. 
„ Причината парите на ВПК да са в затворената банка е, че чужди банки не обслужват тези предприятия“, 
обясни Васил Велев, председател на АИКБ. 
„Има реална възможност да се удвоят продажбите на продукцията и имаме писмено предложение как да се реши този 
проблем. Целта е да се отвори банката, но не с държавни средства. Така ще се съхрани бизнесът на обслужваните от нея 
фирми”, допълни Велев. Според него 
експертите, които ще влязат в този Надзорен комитет, трябва да са с безупречна репутация. 
Дадената от тях рецепта, ще се облече с административен статус. 
Пламен Димитров е категоричен, че членовете му трябва да бъдат избрани от обществото, за да се ползват с доверие. 
До края на седмицата се иска спешна среща с управителния съвет на БНБ за 
разрешаване на последствията от кризата и за създаване на механизми за решеването на проблема. 
Синдикати и работодатели настояват незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков 
съюз. „Безобразие е, ако надзорът на БНБ е видял проблемите в КТБ”, коментира Сашо Дончев, председател на БТПП. 
По думите му всичко, което се случи с банката, е предварително замислен план без успешна реализация. 
Константин Тренчев пък определи случилото се като духовна катастрофа. Според него синдикати и работодатели имат 
своите различия, но сега са обединени от чувството „че нещата не отиват на добре”. 
„Търсим начин да прималим всички различия помежду си. Отсега не се говори за общи протестни действия 
на работодатели и синдикати”, обобщи Сашо Дончев. 
 
Българско национално радио 
 
√ Синдикатите и бизнесът искат бързо решаване на проблема с КТБ 
Синдикати и работодатели настояват за спешна среща с Управителния съвет на БНБ още тази седмица. Целта е създаване 
на Надзорен комитет, с помощта на който КТБ да отвори врати максимално бързо, без това да е за сметка на 
данъкоплатците. Бизнесът и синдикатите не изключиха варианта спиране на работа за 1 час. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че политици и БНБ вкупом са излъгали, след като са обещали, че на 21-ви 
юли КТБ ще отвори врати, но това не се е случило. По тази причина се предлага създаването на Надзорен комитет за 
решаване на проблема с банката, в който идеята е да влязат доказани професионалисти - банкери, юристи, финансисти, 
както и представители на вложителите, кредитополучателите и акционерите. Димитров предупреди какво ще се случи, 
ако КТБ не отвори врати в най-кратък срок: Фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. 
Целта, която се преследва със създаването на комитета, обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал:  
Бързо решение, което да доведе до отваряне на банката. Това да не стане с бюджетни средства, със средства на 
данъкоплатците, защото в момента обсъжданият въпрос е точно обратният. 
Бизнесът и синдикатите настояват незабавно да започнат стъпки за влизането на България в Европейския банков съюз. 
Заради усложнената ситуация в страната не се изключва и вариантът спиране работа за един час:  
Ние разсъждавахме и на тази тема. Политиците не ходят на работа. Какво ще стане, ако всички ние спрем да работим 
само за един час. 
Ситуацията в държавата е страшна, заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев.  
Няма да приемем парите на нашите членове и на останалите клиенти на КТБ да бъдат присвоени, загубени и разхитени, 
предупреди президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Лихвите по заемите няма да зависят от влоговете 
Цената на новите кредити няма да зависи от доходността по депозитите. Банките масово са избрали европейския 
пазарен индекс EURIBOR и родния SOFIBOR за основа на лихвите по потребителските и жилищните си кредити съответно 
в евро и в левове. Към тези индекси банките слагат фиксирани надбавки. 
Това се разбира от публикуваните нови методики на трезорите за определяне на лихвения процент, след като вчера 
влязоха в сила промените в Закона за потребителския кредит. Те предвиждат лихвите да се определят само на базата на 
пазарни индекси или на статистиката на БНБ и НСИ за лихвите по депозити. 
Заради включените индекси в някои от трезорите промяната на лихвата ще става два пъти в годината, а при други - и по-
често. 
Банка ДСК например използва 6-месечните стойности на индексите и ще ги променя на 15 януари и на 15 юли. В момента 
банката ползва стойността на EURIBOR и SOFIBOR към 11 юли - съответно 0,305% и 1,351%. 
УниКредит Булбанк също обяви, че формира лихвите си на базата на пазарните индекси. Това са направили още 
Райфайзенбанк, ПроКредит Банк, ОББ и др. 
Проблемът с новите индекси е, че според финансисти се очаква в близките години те да поскъпват, след като силно 
паднаха заради финансовата криза. 
Най-близо до цената на ресурса е формулата за определяне на лихвите в СИБанк. Тя се основава предимно на лихвите по 
депозитите в родните банки, които се очаква да вървят надолу. 
Все още не е ясно как новата методика се е отразила върху цената на заемите. От финансовия портал “Моите пари” 
обещаха първи анализи най-рано след две седмици. 
Бързите заеми пак скъпи 
Бързите заеми вече са с таван на годишния процент на разходите (ГПР) от около 50%, но цената им не е паднала. 
Огромна част от вноската на клиента вече са  такси, като например неустойка, ако не се предостави обезпечение по 
заема в рамките на 3 дни. 
 
√ 800 млн. лв. изтекли от банките през юни 
Отливът на депозити от банковата система покрай паниката в края на юни е бил умерен, става ясно от паричната 
статистика към 30 юни, обявена от БНБ. Средствата на гражданите и фирмите са спаднали с около 800 млн. лв., което е 
около 1,5% от общата сума на техните спестявания, възлизащи на около 55 млрд. лева. 
Спестяванията на гражданите са намалели с 500 млн. лв., а депозитите на фирми - с 300 млн. лв. 
Според изявленията на БНБ за три дни преди затварянето на КТБ от нея са изтеглени около 1 млрд. лв., а в деня на 
атаката срещу ПИБ - към 800 млн. лв. При 800 млн. лв. общо изтекъл ресурс от системата излиза, че гражданите и 
фирмите са върнали в банките около 1 млрд. лв., или 56% от изтеглената сума. 
Статистиката на централната банка сочи, че през май парите на домакинствата в трезорите са нараснали с около 140 млн. 
лв. От началото на годината до юни спестяванията на граждани се бяха увеличили с 1,4 млрд. лева, което прави средно 
по 300 млн. лева месечно. Общата сума на депозитите пък беше надхвърлила 39 млрд. лева. След изтегления половин 
милиард през юни парите на населението в трезорите вече са 38,6 млрд. лева. 
Фирмените депозити са се свили през юни на 15,04 млрд. лева. През предходния месец по техни сметки е имало 15,37 
млрд. лв. При фирмите от началото на годината до края на май имаше спад на спестяванията, макар и минимален - общо 
около 80 млн. лв. за периода до май. След отлива през юни за шестмесечието той достига 410 млн. лева. 
Без нови кредити  
Кредитирането на домакинствата през юни отново е било в точката на замръзване. Отпуснатите заеми са се повишили с 
едва 30 млн. лв. При фирмите има по-сериозен ръст - с над 160 млн. лв. по данни на БНБ.  
 
Вестник 24 часа 
 
√ Чобанов: Оставяме държавата с фискален резерв от над 8 млрд. долара 
Оставяме държавата в устойчиво финансово състояние, заяви министърът на финансите Петър Чобанов пред журналисти 
в Министерския съвет. „Независимо от всички приказки за фалит, независимо от всички заигравки с големи числа, 
оставяме държавата с един стабилен фискален резерв, който в частта му без европейски, т.е. без средствата, които 
чакаме от Европа, надхвърля 8 млрд. лв.“, посочи финансовият министър. 
„С всички условности, които се опитват да се пришият към тези числа, те са факт“, подчерта Чобанов. Той изтъкна, че в 
следващите няколко месеца фискалният резерв дава възможност за гъвкавост. 
„Емисията, която направихме на международните пазари, беше най-успешната емисия правена до момента“, 
категоричен беше министърът и добави, че това също дава допълнителна гъвкавост. По отношение на бюджетния 
дефицит Чобанов изтъкна, че в основната си част той се поражда от европейски средства и към края на юли той ще бъде 
приблизително разделен наполовина между европейски и национален дефицит. 
Министърът заяви, че продължават усилията за отблокиране на средствата по ОП „Околна среда“. „Когато бъдат 
отблокирани, първите средства, които ще се получат, ще бъдат в размер на около 470 млн. лв. и тогава те на практика ще 
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заличат този дефицит, дължащ се на европейските средства. Това ще даде допълнителна възможност за развитие“, каза 
министърът. 
Относно здравната каса Чобанов беше категоричен, че са възможни мерки за дисциплиниране на системата. „Внасянето 
на проекта за актуализация не беше лесно решение. Актуализацията не е толкова належаща, но все пак от гледна точка 
голямата несигурност мисля, че беше редно да се внесе този проект, за да могат да се оставят някои фискални буфери и 
ако продължат шоковете да се случват, да има как да се реагира. И сега има как да се реагира, но малко по-голяма 
фискална свобода щеше да бъде полезна в тази ситуация“, коментира финансовият министър. 
Той добави, че в момента се подготвя доклад за това как се движат бюджетите на отделните министерства, ведомства и 
сфери. „Мисля, че той ще бъде полезен, когато дойде служебният министър - да е наясно на каква база стъпва“, отбеляза 
Чобанов и добави, че докладът трябва да е готов до края на седмицата. 
 
√ Нинова: 13 млрд. лева са достигнали до 4 млн. българи 
През изминалата година, в която страната се управлява от правителството на Пламен Орешарски, 13 млрд. лева 
достигнали до 4 млн. българи под различна форма на подпомагане на техния живот и ежедневие. 
Това заяви председателят на Комисията по труда и социалната политика Корнелия Нинова при представяне на отчет за 
дейността на комисията в на брифинг в кулоарите на Народното събрание. 
Тя определи годината като силна в областта на социалната политика. 
Комисията по труда и социалната политика е провела 31 заседания, разгледани са 30 законопроекта на първо четене, 9 
законопроекта на второ четене, 3 ратификации, 11 отчети, доклади и програми, проведени са 7 изслушвания на 
социалния министър и 3 срещи с представители на неправителствени организации и синдикати, отчете Нинова. 
"Още през миналата година актуализирахме бюджета за социална политика с 40 млн. лева, с които допълнително 
стимулирахме социални дейности, а бюджетът за 2014 година е най-силният бюджет в социалната политика от 2000 
година насам, както във финансово отношение, така и като групи хора, които са обхванати", подчерта кандидатът за 
лидерът на БСП. 
Според Нинова 13 млрд. лева са стигнали до деца, млади семейства, безработни младежи, хора с увреждания, 
военноинвалиди и пострадали от войните, работещи, които не са получили обезщетение от фалирали фирми и други 
социални групи в България. 
„Със съзнанието сме, че не сме изпълнили всички очаквания на хората, но сме и със самочувствие за добре свършената 
работа в областта на социалната политика", заяви Нинова. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Най-ухажван за премиер е акад. Стефан Воденичаров, засега не е склонил 
Президентът с кабинет 2.0 
Еврофондовете пак с министерство, мислят за обединение на строителните ведомства 
Президентът Росен Плевнелиев от седмици е готов със състава и структурата на втория служeбен кабинет, който ще 
назначи по време на мандата си като държавен глава. Изборът му за половината от постовете е продиктуван от 
успешното справяне с поверените им задачи по време на първото временно правителство на президента. Голяма част от 
министрите, които стояха начело на ведомствата от 13 март до 29 май 2013 г., ще се върнат в първите кресла малко 
повече от година по-късно. 
Сред титулярите в "отбора" на Плевнелиев се очаква да са Екатерина Захариева - като вицепремиер и министър на 
регионалното развитие, Калин Христов във финансите, Петър Стойчев като шеф на спорта, Кристиан Кръстев - на 
транспорта, Деяна Костадинова - на труда и социалната политика. Министърът без портфейл в предното служебно 
правителство - Роман Василев, вероятно ще намери място и във "версия 2.0". 
Със сигурност обаче премиерът, посочен от президента Плевнелиев, ще е различен, а дипломатът Марин Райков ще си 
остане на поста посланик в Рим. Най-ухажван за "горещия стол" е председателят на Българската академия на науките 
акад. Стефан Воденичаров, но според запознати засега не е склонил. Той е достатъчно ерудиран, с богата обща култура, 
обществено признание, балансиран и спокоен човек какъвто е нужен в тежката обстановка, в която ще управлява. 
Държавният глава има огромно доверие на академика и добре познава възможностите му. Воденичаров често е част от 
делегацията на президента при визитите му зад граница. Обсъждана е и възможността министър-председател да стане 
зам.-управителят на БНБ Калин Христов. Той обаче най-вероятно ще остане единствено на поста финансов министър, 
където ще трябва да положи усилия и да покаже на какво е способен, за да се справи с напрежението в банковия сектор. 
Президентът за втори път ще се довери и на началника си на кабинет и бивш негов зам.-министър от строителното 
ведомство Екатерина Захариева. Дамата, която според всички политически сили е достойна кандидатура за министър-
председател и би се справила успешно с предизвикателството, ще поеме отново икономическите ресори на 
правителството. На Захариева ще е поверена най-тежката задача да върне доверието на инвеститорите да подпомогне 
бизнеса, да възвърне доверието на строителите и да се справи с гордевия възел в енергетиката. Захариева ще е един от 
вицепремиерите в кабинета, като в същото време ще управлява и регионалното министерство. Именно в областта на 
строителството е и една от възможните структурни промени в служебния кабинет - повторното сливане на двете ресорни 
министерства - на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране.  
Плевнелиев ще акцентира приоритетите в управлението на преходното правителство и с други структурни промени, като 
отново създаде министерство, отговарящо за еврофондовете и върне поста министър без портфейл, отговорен за 
въвеждането на електронно правителство, твърдят запознати. За първия пост 
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вероятно няма да се върне Илияна Цанова 
заради ангажиментите й към ЕБВР, а ще бъде зает от един от секретарите на президента - Елица Николова, която 
отговаря за регионалната политика и инфраструктурата на "Дондуков" 2. Енергийната политика също ще е сред 
приоритетите в управлението на служебния кабинет, като все още не е напълно сигурно, че мегаведомството на 
икономиката и енергетиката ще бъде разделено. Апетити за самостоятелно ведомство междувременно заяви и 
туристическата индустрия, която формира годишно между 13 и 15% от БВП и е една от структуроопределящите в 
страната. Секторът дори изпрати писмо до Плевнелиев с искане да създаде министерство на туризма, за каквото 
хотелиери и туроператори се борят вече няколко десетилетия. 
Очаква се икономическото ведомство да бъде оглавено от предходния служебен министър Асен Василев. За 
транспортното министерство като фаворит освен Кристиан Кръстев е сочен и бившият зам.-министър от кабинета 
"Борисов" Камен Кичев. Най-вероятният кандидат за министър на културата пък е актьорът Христо Мутафчиев, но и 
Владимир Пенев участва в залозите на някои анализатори. 
За външен министър към момента също е спряган човек от екипа на държавния глава - секретарят по външната политика 
Тихомир Стойчев. Но слухове "назначиха" за дипломат номер 1 и Соломон Паси. Както "Стандарт" писа, и юристът Георги 
Близнашки влезе в рулетката за премиер. Професорът по право, който движеше подписката за референдума, иницииран 
от Плевнелиев, 
има реални шансове и за правосъден министър 
За вътрешен пък в началото на седмицата се завъртя името на Йордан Бакалов. 
Според запознати при създаването на втория служебен кабинет президентът е много по-склонен да разшири кръга с 
експерти, представители на водещите партии. Със сигурност обаче изборът на държавния глава ще е продиктуван и от 
това каква доза доверие може да има на съответните специалисти. Като това колко полезни според Плевнелиев ще са в 
управлението ще натежи повече от политическата им окраска 
Очаква се във втория служебен кабинет да има представители от всички политически сили - както на поста министри, 
така и във втория ешелон. Политическата коректност изисква замовете в кабинета "Орешарски" също да се оттеглят от 
постовете си, но вероятно една част от тях ще останат на позициите, които заемат, обясниха отлично започнати 
източници от "Дондуков" 2. Така във втория служебен кабинет със сигурност освен хора от екипа на Плевнелиев ще 
участват и експерти от БСП, ДПС и ГЕРБ. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Над 1 млрд. лв. са били изтеглени от банките през юни 
За последния месец депозитите на домакинствата са намалели с 478 млн. лв. 
Сътресенията в банковата система са довели до изтегляне на депозити на обща стойност над 1 млрд. лв. от страна на 
бизнеса и домакинствата през последния месец. Това показват данните на БНБ от паричната статистика към края на юни. 
В нея няма конкретна информация за отделните банки, но с голяма степен на сигурност може да се предположи, че 
значителна част от средствата са изтеглени от Корпоративна търговска банка, която беше поставена под специален 
надзор, и Първа инвестиционна банка. По-голяма яснота относно това към кои други банки са били насочени средствата 
евентуално биха могли да дадат надзорните данни за резултатите на финансовите институции към края на второто 
тримесечие, които БНБ ще публикува на 31 юли. 
Към края на полугодието кредитната активност на банките остава около нулата, като и при фирмените, и при заемите за 
домакинствата са отчетени минимални ръстове за месеца. 
Голямото теглене 
Според публикуваната от централната банка информация през последния месец най-съществен е бил обемът на 
спестяванията, изтеглени от домакинствата – в сравнение с края на май общият им обем е намалял с 478.7 млн. лв. до 
38.6 млрд. Депозитите на нефинансовите предприятия са се свили с 334.1 млн. лв. до 15.04 млрд. лв., а тези на 
финансовите предприятия (посредници, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.) се понижават 231 млн. 
лв. до 3.36 млрд. лв. На годишна база средствата на домакинствата и на нефинансовите предприятия в банките 
продължават да нарастват – съответно с 8.46 и 7.48%, докато тези на финансовите предприятия се свиват с 5.94% спрямо 
юни 2013 г. 
От данните на БНБ се вижда, че поне за последните две години и половина трудно може да се очертае категорична 
тенденция за спестовното поведение на бизнеса – погледнато на месечна база, депозитите както на финансовите, така и 
на нефинансовите предприятия редуват месеци на нетни повишения или понижения в общия си обем (виж графиката). 
Не така стоят нещата по отношение на спестяванията на домакинствата – отчетеното през юни свиване в обема им е 
първото от май 2013 г. насам, като тогава понижението им е било с доста по-скромните 12.4 млн. лв. 
Така отчетеното през юни изтегляне на близо половин милиард от спестяванията на домакинствата отразява събитията в 
банковата система от последните седмици на миналия месец. На 18 юни БНБ съобщи, че подуправителят, отговарящ за 
"Банков надзор", Цветан Гунев е обвинен от прокуратурата в престъпления по служба и срещу него се води досъдебно 
производство. На 20 юни от централната банка поставиха четвъртата по големина финансова институция в страната – 
Корпоративна търговска банка (КТБ), под специален надзор, а два дни по-късно такава мярка беше приложена и спрямо 
придобитата от КТБ няколко дни по-рано "Креди агрикол". До тези действия се стигна след значителни тегления на 
средства от КТБ, които по думите на гуверньора на БНБ Иван Искров са започнали още на 16 юни, но са се увеличили 
"драстично" след сигнала за обвинението срещу Гунев. 



12 

 

 

През следващата седмица на масирани тегления на средства беше подложена и третата по размер на активите 
институция на пазара – Първа инвестиционна банка. Изтеглянето на средства започна още на 26 юни, а на следващия ден 
от институцията обявиха, че са изплатили на клиенти общо над 800 млн. лв. Банката обаче получи подкрепа от страна на 
държавата. 
Част от изтеглените средства бяха пренасочени към други финансови институции и така нетното свиване в общия обем на 
депозитите на домакинствата за изминалия месец е с 478 млн. лв. 
Слаб кредитен ръст 
Данните от паричната статистика показват още, че за пети пореден месец кредитирането за бизнеса продължава да се 
увеличава, макар и темповете на нарастване да остават сравнително слаби. През юни заемите за фирмите са нараснали 
със 162.1 млн. лв. (или 0.45%) спрямо месец по-рано до общо 36 млрд. На годишна база е отчетен ръст от 3.07%. 
В сравнение с май минимално се повишава и обемът на кредитите за физически лица, като потребителските заеми 
нарастват със 17 млн. лв. (0.23%) до 7.4 млрд. лв., а жилищните – с 4.6 млн. лв. (0.05%) до 8.9 млрд. лв. Ръст е отчетен и на 
годишна база – съответно с 0.86% и 0.37%. 
Към края на полугодието статистиката отчита и свиване в обема на лошите и преструктурирани кредити в банковите 
портфейли. В края на юни те са за общо 9.6 млрд. лв., като намаляват с 49.6 млн. лв. (0.51%) на месечна и с 183.9 млн. лв. 
(1.87%) на годишна база. Делът им спрямо общия обем на отпуснатото за бизнеса и домакинствата финансиране е 
22.16%. 

 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Новата методика за такса смет се препъна в кабинета 
Заради спорове с общините промяната още ще се дебатира в правителството 
От следващата година общините най-вероятно няма да прилагат нова методика за изчисление на такса смет. Това стана 
ясно след вчерашното заседание на Министерския съвет. Това е едно от последните заседания на МС преди оставката на 
кабинета и едва ли новата методика, която трябва да влезе в сила от януари 2015 г., ще бъде приета. Методиката 
принципно е приета, но заради продължаващи спорове със сдружението на общините все още се обсъждат спорни 
моменти в предложението, каза вицепремиерът Даниела Бобева. 
Според методиката общините могат да избират между няколко варианта за смятане на налога - брой торбички, кофи, 
количеството използвана вода или броят на жителите на даден адрес. Възможен е и комбиниран подход в зависимост от 
местните особености. В предложените промени в закона за местните данъци изрично е записано, че данъчната оценка 
или отчетната стойност на имотите не може да бъде база за определяне на такса смет. В момента масово те се ползват за 
основа за определяне на налога. Зам.-кметът по финансите на София Дончо Барбалов многократно коментира, че който и 
вариант да се избере, ще доведе до увеличение както на такса смет, така и на други налози. Общото притеснение на 
общините е, че чисто технологично времето не е достатъчно и трябва гратисен период, в който пилотно да се тестват 
вариантите. Затова те поискаха една година отсрочка, а депутати от ГЕРБ внесоха и такъв законопроект. 
Въпреки протеста на общините методиката обедини бизнес и синдикати. Работодателите от години водят битка за 
въвеждане на принципа "замърсителят плаща". Синдикатите също ги подкрепиха, въпреки че според оценките 
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промените ще доведат до увеличение в пъти на таксата за някои домакинства. В момента по-голямата тежест при 
приходите от такса смет се падат на бизнеса. Например в София 70 на сто поемат фирмите, а гражданите - останалите 
30%. 
В средата на юни от Българската стопанска камара разпространиха писмо, че ако не се приеме новата методика, те "като 
отговорни предприемачи, ще плащат дължимия размер на такса битови отпадъци за 2015 г., но "единствено, когато този 
размер е определен в съответствие със закона на база генерираното количество отпадък". Пред "Сега" изпълнителният 
председател на камарата Божидар Данев коментира, че фирмите ще плащат само това, което изхвърлят. "Всяко 
предприятие ще си го измерва боклука - ако има 30 кг, плаща само тях, а останалите разходи са техен проблем", 
коментира Данев. 
ФОРМУЛА 
В такса смет влизат няколко компонента - сметосъбиране, извозване, депониране и почистване на обществените места. В 
методиката на МФ се предлага таксата да стане двукомпонентна. Едната част ще е събиране, извозване и депониране, а 
другата - почистване на обществените места, като вторият компонент ще се определя по различна формула, която може 
и да е данъчната оценка на имота. 
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√ Фирмените заеми продължават да растат по-бързо от потребителските 
За първото полугодие банките са раздали кредити на компаниите за 1,1 млрд. лв. 
Фирменото кредитиране продължава да расте за сметка на потребителското финансиране. За последната година до юни 
включително банките са увеличили с 3,1% портфейла си от заеми за нефинансовите предприятия и с 13,6% този за 
финансовите, разкриват последните данни на Българска народна банка (БНБ). 
Ръстът в салдото по отпуснатите жилищни и потребителски кредити през последната година остава слаб. Предоставените 
жилищни заеми към края на юни възлизат на 8,891 млрд. лв. при 8,859 млрд. лв. година по-рано - ръст от 0,4%. Салдото 
по потребителските кредити е нараснало с 0,9% на годишна база до 7,352 млрд. лв. Сумата на раздадените овърдрафти е 
с 0,8 на сто по-голяма спрямо тази към края юни 2013 г. и възлиза на 1,567 млрд. лв. 
По-ниските лихвени проценти все пак може би оказват подкрепа за общата кредитна активност сред населението. В 
средата на годината тя възлиза на 18,639 млрд. лв. - ръст с 0,3% на годишна база. 
Общата сума на фирмените кредити надхвърля 36 млрд. лв. За първото полугодие банките са раздали кредити на 
компаниите в размер на 1,102 млрд. лв. За сравнение, салдото за цялата 2013 г. на практика остана без промяна, докато 
през 2012 г. бяха отпуснати кредити за нефинансовите предприятия на стойност 1,612 млрд. лв. 
Кредитната активност на фирмите стимулира нарастването на общия кредит в икономиката. В края на юни общата 
стойност на всички отпуснати кредити расте с 2,3% на годишна база до 55,707 млрд. лв. Заемите само за финансовите 
предприятия възлизат 1,067 млрд. лв. към средата на гоодината - ръст от 13,6% на годишна база. 
Върху търсенето на заеми от страна на фирмите влияние оказват редица фактори – задоволяване на ликвидни нужди, 
намерението за извършване на инвестиции, обусловено основно от бизнес средата и благоприятните пазарни условия, 
липса на друга алтернатива за финансиране, вътрешни управленски решения и други. 
Информация за един от важните фактори, влияещ върху търсенето на заемен ресурс, а именно – неговата цена, 
централната банка ще ни даде в петък. Тогава БНБ ще изнесе лихвената статистика за юни. От нея ще научим какви са 
били лихвените проценти по новоотпуснатите потребителски и фирмени заеми през юни и дали те продължават да 
спадат. 
През първите три месеца на годината кредитната активност бе подкрепена от фирмите в секторите търговия, селско 
стопанство и строителство. Осезаем ръст при кредитирането имаше за компаниите в добивната и преработващата 
промишленост, но при малки обеми. 
Предприятията от кои сектори на икономиката са сред най-активните през второто тримесечие, а и от началото на 
годината като цяло, ще разберем на 7 август, когато БНБ ще публикува по-подробна статистика. 
 
√ Адемов: Програмата за човешките ресурси постигна добри резултати 
Не е достигната целта за увеличаване на заетостта, но функционира най-добре от всички европрограми, смята 
министърът 
Очевидно е, че за последната година от управлението на кабинета „Орешарски“ много от проблемите на пазара на труда, 
като увеличаване на безработицата, не бяха преодолени в пълна степен. Това заяви пред БНР министърът на труда и 
социалната политика Хасан Адемов. 
Въпреки че правителството успя да въведе няколко стабилизиращи мерки за най-бедните, да договори ОП "Развитие на 
човешките ресурси", не са постигнати заложените цели, коментира той. 
„Тази оперативна програма се изпълнява по един сериозен начин. Друг е въпросът дали постига целите в пълна степен. 
Очевидно е, че не са постигнати целите - увеличаване на заетостта, увеличаване на преодоляването на социалното 
изключване“, коментира социалният министър. 
Адемов изтъкна, че тази оперативна програма е сред функциониращите най-добре в момента. „Заварихме разплатени 40 
процента от средствата по тази програма, сега плащанията са 74 процента. Това е добро постижение на фона на другите 
оперативни програми“, смята Адемов. 
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Той изброи кои са проблемите на пазара на труда, които продължават да стоят на дневен ред. А именно фактът, че 
България е на първо място в ЕС по брой безработни младежи, които не са ангажирани нито в образование, нито в 
заетост. 
По думите му големият брой неактивни на трудовия пазар младежи трябва да бъдат активирани, защото тъкмо там е 
големият проблем с безработицата. Продължително безработните и тези в предпенсионна възраст също трябва да се 
подпомогнат, но решаването на техните проблеми минава през решаване на проблема за възрастта за пенсиониране, 
смята министърът. 
Той обясни, че всички тези нерешени проблеми означават, че има какво да се желае при усвояването договорените 2,3 
милиарда лева по ОП "Развитие на човешките ресурси". „Надеждата е те да се изразходят рационално, за да се 
преодолее преходът от образование към заетост“, заяви още Адемов. 
По темата за пенсионната реформа и специално за категорийните работници Адемов посочи, че казусът не е бил решен 
от правителството, защото „противопоставянето и конфронтацията бяха доминиращи“. Това е попречило на 
дефинитивното решаване на проблема. 
Адемов обясни, че има готов модел за това кой ще плаща пенсиите на работещите при първа и втора категория труд от 
догодина. Но следващите управляващи трябва да предприемат действия по новите предложения в законодателство, за 
което вече има консенсус между бизнеса и синдикатите. „В КСО е записано, че ще плащат частните пенсионни дружества 
срочните пенсии, но няма НС, който да приеме текстовете“, каза той. Адемов допусна, че може да има и удължаване на 
сегашния регламент с една година. 
Адемов потвърди и застъпваната от него позиция за минималната работна заплата - трябва да има изработен механизъм, 
който да отчита реално измерими фактори – производителност на труда, средна работна заплата, инфлацията. Така 
увеличението няма да води до съкращения и ще гарантира минимален стандарт за живот на 286 хиляди души, които я 
получават. Затова е редно да има автоматичен механизъм, който да действа, категоричен е той. 
Министърът на труда коментира и  депозираната оставка на кабинета. „Оставката на кабинета ме заварва със старите 
проблеми, а нищо чудно да се добавят и нови. Този парламент, който си отива, беше труден. Но в изпълнителната власт, 
където се вземат решения е по-трудна“, каза Адемов. 
 
√ Енергийната ефективност и заетостта – на фокус в новата политика за сближаване 
Мерките по политиката в периода 2007 – 2013 година са дали резултат, отчита Европейската комисия 
В новия програмен период за политиката на сближаване на ЕС фокусът ще бъде енергийната ефективност, заетостта , 
конкурентоспособността на малките и средни предприятия и иновациите, съобщава на сайта си Европейската комисия. 
Според изчисленията за периода 2014-2020 година около 38 млрд. евро ще бъдат представени под формата на 
инвестиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. За сравнение в предишния 
програмен период за такива дейности са били изразходвани 16,6 млрд. евро. 
За повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия ще бъдат отпуснати 33 млрд. евро, а само 
по линия на Европейския социален фонд и за инициативата за младежка заетост ще бъдат инвестирани 80 млрд. евро за 
развитие на човешкия капитал. 
Припомняме, че целта на политиката за икономическо и социално сближаване на ЕС е да ограничи различията в 
отделните региони от общността и да насърчи структурни промени за развитие, които да доведат до икономически и 
социален растеж. 
За осъществяването на тези амбициозни планове са създадени специални финансови инструменти, най-важни от които 
са структурните фондове и Кохезионният фонд, от които идва и финансирането по оперативните програми. 
Анализът на ЕК показа, че в периода 2007-2013 година предприетите мерки по политиката на сближаване са довели до 
намаляване на различията и са спомогнали за откриване на повече от 600 хил. работни места в общността. Подпомогнати 
са 80 хил. нови предприятия. На 5 милиона граждани е бил предоставен достъп до високоскоростен интернет, а на 3,3 
милиона — подобрено доставянето на питейна вода, отбелязва още ЕК.  
Освен това в търсенето на работа са били подпомогнати 5,7 милиона души, а други 8,6 милиона — в получаването на 
квалификация. 
 
Вестник Преса 
 
√ Над 22 млрд. лв. влезли в хазната през 2013 г. 
Фискалният резерв към 31 декември 2013 г. е 4,7 млрд. лв. (6% от БВП) при заложен минимален размер от 4,5 млрд. 
лв. Дефицитът е 1,44 млрд. лв., или 1,8% от БВП. 
Приходите от данъци и осигуровки през 2013 г. възлизат на 22,3 млрд. лв., което е 97,9% от планираното. Това става ясно 
от одобрения от правителството отчет за изпълнението на бюджета за миналата година. Събраните преки налози са в 
размер на 3,9 млрд. лв., или 96,3 на сто, а косвените са на стойност 11,5 млрд. лв. (97,3%). Социалните и 
здравноосигурителните вноски са малко над 6 млрд. лв. (99,8%). Приходите от други данъци (например за имущество) са 
в размер на 817,9 млн. лв., или 101% спрямо разчета. 
Фискалният резерв към 31 декември 2013 г. е 4,7 млрд. лв. (6% от БВП) при заложен минимален размер от 4,5 млрд. лв. 
Дефицитът е 1,44 млрд. лв., или 1,8% от БВП.  


