Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√Създадоха експертен съвет по проблемите на КТБ
а спасяването на банкатаСпециалисти в областите на националната икономика, финансите, бизнеса, счетоводството и
правото решиха да създадат Експертен консултативен съвет по проблемите на икономическата група КТБ.
Сред учредителите личат имената на Огнян Донев, Красимир Ангарски, Емил Хърсев, Камен Тошков, Сашо Дончев,
Валери Димитров, Ваня Борисова, Румен Радев, Румен Симеонов и Тодор Табаков.
От малкото публично оповестени факти и данни за състоянието на двете банки в групата на КТБ става ясно, че липсват
доказателства за несъстоятелност на банката, а напротив, показват, че с разумни мерки и временна финансова подкрепа
КТБ може да бъде оздравена и да продължи да работи. А според извършените одиторски проверки дъщерната й банка
изглежда може да възстанови операциите си незабавно, дори и без външна подкрепа, съобщиха оттам.
Обезпокоени сме от бездействието, мълчанието на органите на банковия надзор, надзора над публичните дружества и
финансовите пазари и на държавната администрация, и от нежеланието им за диалог с независимите експерти,
работодателските и синдикалните организации. Според нас днес оздравяването и стабилизираното на банките от групата
на КТБ е напълно възможно, но ако незабавно не бъде разработена и приложена подходяща оздравителна програма, не
след дълго принудителното спиране на двете поставени под особен надзор банки ще направи спасяването им
невъзможно, а несъстоятелността им – неизбежна. Ние сме притеснени от изявленията на политиците, следствието и
прокуратурата, които представят несъстоятелността на засегнатите банки като предрешен въпрос на време.
Според експертите, загубите от тази несъстоятелност ще надхвърлят значително разходите за тяхното оздравяване и
стабилизиране. От несъстоятелността на КТБ ще пострадат тежко десетки хиляди фирми, стотиците хиляди заети в тях и
цялото национално стопанство.
Novinite.bg
√Независими експерти създадоха консултативен съвет за КТБ
Независими специалисти в областите на националната икономика, финансите, бизнеса, счетоводството и правото се
събраха по покана на националните работодателски и синдикални организации в България и създадоха Експертен
консултативен съвет по проблемите на икономическата група КТБ. Целта им е да намерят решение в най-скоро време.
В декларацията на експертите се посочва, че липсват доказателства за несъстоятелност на банката, а напротив, показват,
че с разумни мерки и временна финансова подкрепа КТБ може да бъде оздравена и да продължи да работи.
Декларация на членовете на експертния консултативен съвет към национално представените синдикални и
работодателски организации относно казуса „Корпоративна търговска банка“
Ние, посочените независими професионалисти, специалисти в областите на националната икономика, финансите,
бизнеса, счетоводството и правото, събрани по покана на националните работодателски и синдикални организации в
България, решихме да създадем Експертен консултативен съвет по проблемите на икономическата група КТБ, чиято цел е
в диалог да разработи и да предложи балансирано рационално решение, което да обсъди в диалог с всички
заинтересувани страни.
От малкото публично оповестени факти и данни за състоянието на двете банки в групата на КТБ става ясно, че липсват
доказателства за несъстоятелност на банката, а напротив, показват, че с разумни мерки и временна финансова подкрепа
КТБ може да бъде оздравена и да продължи да работи. А според извършените одиторски проверки дъщерната й банка
изглежда може да възстанови операциите си незабавно, дори и без външна подкрепа.
Обезпокоени сме от бездействието, мълчанието на органите на банковия надзор, надзора над публичните дружества и
финансовите пазари и на държавната администрация, и от нежеланието им за диалог с независимите експерти,
работодателските и синдикалните организации.
Според нас днес оздравяването и стабилизираното на банките от групата на КТБ е напълно възможно, но ако незабавно
не бъде разработена и приложена подходяща оздравителна програма, не след дълго принудителното спиране на двете
поставени под особен надзор банки ще направи спасяването им невъзможно, а несъстоятелността им – неизбежна.
Ние сме притеснени от изявленията на политиците, следствието и прокуратурата, които представят несъстоятелността на
засегнатите банки като предрешен въпрос на време. Според нас загубите от тази несъстоятелност ще надхвърлят
значително разходите за тяхното оздравяване и стабилизиране. От несъстоятелността на КТБ ще пострадат тежко десетки
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хиляди фирми, стотиците хиляди заети в тях и цялото национално стопанство. Здравият разум налага да се опитаме да
избегнем този пореден тежък удар върху българската икономика.
Приемаме за наш граждански дълг е да се включим в обсъждането, подготовка и договаряне на разумна
стабилизационна програма и да помогнем със знанията и опита на всеки един от нас, за намирането на подходящо
решение на проблемите на групата КТБ.
Членове на Експертния консултативен съвет:
1.Валери Димитров
2.Ваня Борисова
3.Емил Хърсев
4.Камен Тошков
5.Красимир Ангарски
6.Огнян Донев
7.Румен Радев
8.Румен Симеонов
9.Сашо Дончев
10.Тодор Табаков
в. Дневник
√Консултативен съвет за КТБ, излъчен от бизнеса и синдикатите, ще търси решения за оздравяването й
Експертен консултативен съвет по проблемите на икономическата група КТБ ще разработи и предложи балансирано
рационално решение, което да обсъди в диалог с всички заинтересувани страни. Това се казва в обръщение на съвета,
излъчен от национално представителните работодателски и синдикални организации.
Негови членове са (по азбучен ред) Валери Димитров, Ваня Борисова, Емил Хърсев, Камен Тошков, Красимир
Ангарски, Огнян Донев, Румен Радев, Румен Симеонов, Сашо Дончев, Тодор Табаков, се вижда от сайта на Българската
стопанска камара.
От малкото публично оповестени факти и данни за състоянието на двете банки в групата на КТБ става ясно, че липсват
доказателства за несъстоятелност на банката, а напротив, показват, че с разумни мерки и временна финансова подкрепа
КТБ може да бъде оздравена и да продължи да работи, се посочва в становище на съвета. А според извършените
одиторски проверки дъщерната й банка изглежда може да възстанови операциите си незабавно, дори и без външна
подкрепа, констатират експертите.
Те изразяват безпокойство от бездействието, мълчанието на органите на банковия надзор, надзора над публичните
дружества и финансовите пазари и на държавната администрация, и от нежеланието им за диалог с независимите
експерти, работодателските и синдикалните организации.
Според нас днес оздравяването и стабилизираното на банките от групата на КТБ е напълно възможно, но ако незабавно
не бъде разработена и приложена подходяща оздравителна програма, не след дълго принудителното спиране на двете
поставени под особен надзор банки ще направи спасяването им невъзможно, а несъстоятелността им – неизбежна, се
посочва в позицията.
Десетимата членове на съвета изказват притеснението си от изявленията на политиците, следствието и прокуратурата,
които представят несъстоятелността на засегнатите банки като предрешен въпрос на време. Според тях загубите от тази
несъстоятелност ще надхвърлят значително разходите за тяхното оздравяване и стабилизиране. "От несъстоятелността
на КТБ ще пострадат тежко десетки хиляди фирми, стотиците хиляди заети в тях и цялото национално стопанство.
Здравият разум налага да се опитаме да избегнем този пореден тежък удар върху българската икономика", гласи
позицията им.
Приемаме за наш граждански дълг е да се включим в обсъждането, подготовка и договаряне на разумна
стабилизационна програма и да помогнем със знанията и опита на всеки един от нас, за намирането на подходящо
решение на проблемите на групата КТБ, уверяват членовете на съвета.
Важни обществено-икономически и политически теми

√ НСИ: Средната заплата за юни е била 802 лева
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение
към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на март 2014 г., като достигат 2.30 милиона,
съобщиха от НСИ.
Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите
дейности със сезонен характер: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 56.5%, "Култура, спорт и развлечения" - с 19.3%, и
"Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение е регистрирано в дейност "Образование"- с 2.4%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и
служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети" - съответно 21.4 и 16.9%.
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В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение
със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите
дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 15.1 хил., "Строителство" - с 3.5 хил., и "Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 2.0 хиляди. В процентно изражение намалението
е най-значително в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 11.2%, и "Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване " - с 5.3%.
Средната брутна месечна работна заплата за април 2014 г. е 834 лв., за май - 816 лв. и за юни - 802 лева.
През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2014
г. с 2.6% и достига 817 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната
месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности"- с 9.4%, "Образование" - със 7.0%, и
"Строителство" - с 5.1%.
През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо второто тримесечие на
2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 8.8%,
"Административни и спомагателни дейности" - с 6.9%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.4%. Найвисоко средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: "Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 767 лев; "Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 596 лев; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 585 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 566 лева;
"Административни и спомагателни дейности" - 571 лева; "Други дейности" - 573 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. в
обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния сектор -с 0.6%.
в. Монитор
√ България иска компенсации от Брюксел за руското ембарго
Цените на храните тръгнаха надолу
Компенсирането на земеделските производители, които са засегнати от руското хранително ембарго, ще бъде обсъдено
на извънредното заседание на Европейския съвет по земеделие и рибарство, за което настоява аграрният министър
Васил Грудев. Той е изпратил писмо до италианския си колега Маурицио Мартина, който е ротационен председател на
съвета, в което настоява за спешна сбирка, на която да бъде обсъдена забраната на Русия за внос на плодове, зеленчуци,
месо, месни продукти, риба и други стоки от страните членки на Европейския съюз. Министър Грудев смята, че е
необходима единна позиция на Европейския съюз, както и предприемането на бързи и адекватни мерки, които да
защитят фермерите. Ембаргото от страна на Русия
ще се отрази негативно както на българските производители
така и на европейското земеделие като цяло, твърди в писмото си Грудев. Към искането на нашия аграрен министър вече
са се присъединили неговите колеги от Чехия, Полша, Австрия, Финландия, Белгия и Естония.
Междувременно данните на държавната комисия по стоковите борси и тържищата показа, че цените на хранителните
стоки са се понижили. Репортерска проверка на „Монитор” на Женския пазар в столицата показа, че повечето плодове и
зеленчуци се продават на цени под левче. По сергиите вчера доматите можеха да се намерят от 60 стотинки до 1,50 лева
за кило. Цената на пипера бе около левче, а краставиците в зависимост от качеството вървяха между 80 ст. и 1,20 лева.
Пресните картофи от Самоковско и Родопите се предлагат по 65 стотинки. Столичани вече се запасяват за зимата, затова
най-много вървят чувалчетата по 5 и 10 кила, сподели продавач, пред чийто щанд имаше натрупана опашка. Бабите и
дядовците предпочитат малките опаковки, защото не могат да вдигат тежко, но се връщат по 3-4 пъти, за да се
подсигурят с поне двайсетина кила, сподели търговецът.
От плодовете най-изгодни са нектарините и прасковите. Едри, добре узрели плодове от Сливенско вървят по 60 стотинки,
рядко може да се намери по-висока цена. Затова
купувачите грабят по десетина кила за компоти и сладка
„Така ще компенсирам, че не не направих нищо от кайсии и череши, защото бяха изключително скъпи”, каза забързана
домакиня. Захарта също е на едно от най-ниските си ценови равнища от години, затова зимнината от тези плодове
излиза изключително изгодно. Липсата на експорт за Русия си каза думата и хубавите праскови останаха в страната.
Сливите са по 80 ст., а десертното грозде по 1,50 лева най-много.
√ Фирми търсят 22 000 стажанти
Повечето работодатели искат неквалифициран персонал
Работодатели от цялата страна искат да назначат 22 035 младежи на стаж. Това показват данни от анкета на Агенцията по
заетостта (АЗ) сред 400 фирми по повод новата схема „Младежка заетост”. Тя започва в началото на следващия месец и
цели да осигури стаж на младежи, които нямат практически опит по специалността, която са завършили. Половината от
шефовете са заявили, че стажантите може и да нямат професия, тъй като фирмите били
готови да ги обучат в предприятията си
57% от анкетираните са предпочели младежи със средно образование, а 10 на сто са склонни да вземат млади служители
с диплома за основно и дори такива без тапия. Всеки трети шеф предпочитал да обучава безработен висшист.
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Докато бизнесът се оплаква от липсата на технически кадри, едва 2% от фирмите са заявили готовност да назначат
стажанти по схемата „Младежка заетост”. Анкетата показва, че най-търсените млади кадри са в сферата на услугите,
производството на облекло и храни, както и административен персонал.
Бюджетът на схемата „Младежка заетост” е 35 млн. лв., като с тях
ще се покрият осигуровките и заплатите
по време на 6-месечния стаж на младежите. Разчетите на АЗ показват, че в схемата ще могат да се включат около 7500 –
8000 младежи до 29 г. За времето на стажуване те ще получават минималното заплащане за съответната позиция, която
заемат. В случай че стажантът се справи добре, работодателят може да го назначи за постоянно, а разходите му за
осигуровки ще се поемат за още 6 месеца.
От началото на годината трудови инспектори работят приоритетно с младежи в цялата страна. През първото полугодие в
реалния сектор
работа са намерили 24 000 младежи
Други над 10 000 са включени в мотивационни и професионални обучения и стажове. В началото на 2014 г.
правителството прие промени в Кодекса на труда, според които всички младежи, започнали стаж след дипломирането
си, трябва да сключват трудов договор с работодателя. Обучението ще бъде между 6 и 12 месеца, през които младежите
ще получават минималната заплата за страната от 340 лв.

Вестник Капитал Daily
√ Статистическо съживяване на строителството
В индустрията се отчита слаб или почти никакъв оптимизъм, а търговията продължава да расте
Строителството в България изживява своя ренесанс, или поне това трябва да си мислим, ако гледаме само данните на
Националния статистически институт (НСИ). През юни статистиката отчита месечен ръст от 0.07% и 5.58% на годишна
база. Гледайки числата при инфраструктурното строителство, виждаме впечатляващо увеличение от 14.4% на годишна
база и малко по-скромните 1.9% на месечна. Такава е тенденцията от началото на 2013 г. и тя е заради приключването на
европрограмите.
Без оптимизъм в строителния сектор
Действителността обаче се оказва доста по-различна и далеч не може да се смята, че секторът започва да излиза от
кризата. Първо, при строителството на сгради през юни има спад от 1% спрямо съпоставимия период на 2013 г. и 0.4%
спрямо предходния месец. Статистиката показва още, че жилищното строителство не е отчитало ръст от началото на 2009
г., когато финансовата криза удари и България.
За липса на оптимизъм говори и изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков. Пред
"Капитал Daily" той обясни, че е нормално да наблюдаваме голям ръст при инфраструктурното строителство, тъй като в
момента оперативните програми са към края си. Той обаче е категоричен, че ситуацията в сектора не е никак добре.
"Досега работихме на кредит. Взимахме заеми, за да работим. Вече сме на критичната точка и оттук нататък става все потрудно да се кредитираме и намаляваме темпото", каза Бойков. В началото на юли от камарата обявиха официално, че
строителните фирми чакат общо около 2 млрд. лв. за извършена работа по проекти по оперативни програми.
Представителите на сектора заявиха, че положението е най-лошо при оперативна програма "Околна среда". "Тя обхваща
над 2000 обекта и затова е критична", каза Бойков. Той се надява новото управление да намери решение. "Хубаво е, че
служебното правителство не отрича проблемите и казват какво е положението. Предишното управление само
обещаваше и даваше различни срокове. Нищо обаче не се случи", добави той.
Миниатюрно помръдване в индустрия и търговия
НСИ представи данни към средата на годината и за други два ключови сектора в икономиката - индустриалното
производство и търговията на дребно. При промишлеността статистиката отчита слаб или почти никакъв оптимизъм.
През юни календарно изгладените данни показват ръст от 0.6% на годишна база, което обаче може да се обясни с резкия
спад в сектора през юни 2013 г. Гледайки сезонно изгладените данни и сравнявайки спрямо май 2014 г., обаче отново
има спад - 1.3%.
Добивната промишленост отчита спад от 1.45% на годишна база и 3% на месечна. Двуцифрен спад има при въглищата,
който обаче се компенсира донякъде от ръста при металните руди. Намалено е извличането на неметалните суровини - с
6.4% на годишна база. При преработващата промишленост има леко повишение.
При производството на тютюневи изделия отново има двуцифрен спад от 25% на годишна база. Тенденцията според
данните на НСИ е от началото на годината. Това противоречи на другите налични данни за сектора - според пазарните
проучвания българските производители не губят дял, а приходите от акцизите от цигари не намаляват.
Производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета се е увеличило с 25% през юни спрямо съпоставимия месец
на 2013 г., а тенденцията за двуцифрени годишни ръстове (достигащи понякога до 50%) се наблюдава от началото на
миналата година. Продължава да намалява производството на храни и напитки - съответно с 6% и 10% на годишна база.
Търговията на дребно през юни расте с 2.4% на годишна база. Данните на НСИ показват, че положителната тенденция се
запазва вече две години и половина. Увеличения с над 6% има при храните, напитките, тютюневите изделия, облеклата и
обувките. Продажбите на лекарства и компютърна техника се увеличават с около 3%, а спад има при горивата - с 5%.

√ България може да загуби 62 млн. лв. за саниране
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Евросредствата могат да не бъдат усвоени заради забавените процедури за проекти и строители
Предвидените 62 млн. лв. по програмата "Енергийно обновяване на българските домове" може да бъдат загубени
заради забавяне на процедурите от Министерството на регионалното развитие (МРР). Под риск е и договарянето на
средствата за саниране през новия програмен период, предупредиха от Асоциацията на сдруженията на собствениците,
участващи в проекта.
В организацията членуват 39 сдружения от 11 града, а общо проектът предвижда енергийно обновяване на близо 200
жилищни сгради в цялата страна. Той се финансира по оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) и трябва да
приключи до октомври 2015 г.
Според участници в него обаче е почти невъзможно този срок да бъде спазен, а изоставането е над 18 месеца.
Притеснения създават и блокираните в КТБ близо 10 млн. лв. по програмата, както и спряното преди няколко дни
финансиране на всички проекти по програма "Регионално развитие".
В отговор от МРР заявиха пред "Капитал Daily" в петък, че няма риск от загуба на средства.
Спешно
Работата по проекта за енергийно обновяване тече от няколко години, като до момента по данни на министерството са
подадени над 465 заявления за интерес от 34 града. Одобрените сгради са 374, като за 52 от тях вече са сключени
споразумения за финансова помощ със сдруженията на собствениците.
Самото саниране обаче още не е започнало, въпреки че до приключването на проекта остава малко повече от година.
Към момента са издадени разрешения за строеж на едва три сгради, а от април тази година се работи по две от тях.
Това е причината от Асоциацията на сдруженията на собствениците, участващи в програмата за жилищно обновяване, да
искат спешна среща със служебния министър на регионалното развитие Екатерина Захариева. Те очакват гаранции за
приключване на проекта в срок, както и графици за изпълнение на строителните работи. Настояват и да бъде назначен
титуляр на дирекция "Обновяване на жилищните сгради" в министерството. От месеци отделът се оглавява от временно
изпълняващи длъжността и според представителите на асоциацията никой не поема отговорност за случващото се.
Процедури в ход
Сабина Николова от асоциацията посочва основното притеснение - все още не са приключили тръжните процедури за
подготовка на инвестиционни проекти за обновяваните сгради, както и за избор на изпълнители на строителните работи.
Условията на проекта предвиждат с одобрените кандидати да бъдат сключвани рамкови споразумения и на тази база те
да кандидатстват с оферти за включените в него сгради.
Според източник от МРР, запознат с хода на процедурите, от самото начало обявяването им се е забавило в очакване на
подписа на предния министър на регионалното развитие Десислава Терзиева.
От министерството съобщиха, че към момента са избрани изпълнители по пет обособени позиции за изработка на
инвестиционни проекти. В ход е подписването на рамкови споразумения с тях, след което ще започне набирането на
оферти за проектиране на 25 сгради и подготовка на следващите. След като на 17 юни бяха отворени офертите за
изпълнители на строителните работи, работата на изборната комисия още не е приключила. От МРР посочиха, че срокът
за това е 60 дни.
Начало и край - догодина
Сдруженията на собствениците обаче се опасяват, че заради слабия напредък с двете процедури на практика се губи
сегашният строителен сезон. По думите на Сабина Николова още при подписването на споразуменията със сдруженията
на собствениците от МРР са предоставили график, според който строителните работи трябва да започнат в средата на
август. Впоследствие се оказало, че той е за вътрешна употреба в министерството, но така или иначе няма как да бъде
спазен.
Източникът от МРР също смята, че нови строителни работи по програмата за жилищно обновяване могат да започнат
най-рано идната пролет. Само подготовката и одобрението на инвестиционните проекти ще отнеме около два месеца,
така че разрешения за строеж може да се очакват чак към края на годината. Според него обаче при добра организация
има шанс за спасяване на средствата за саниране по ОПРР. По предварителна информация одобрените строителни
фирми за седемте района по програмата са над 70 и ремонтните работи може да бъдат изпълнени за сравнително кратко
време. За целта обаче те трябва да започнат не по-късно от началото на юни.
Едни блокирани пари
Другото притеснение на сдруженията на собствениците на санирани сгради са блокираните пари по проекта в КТБ.
Още с поставянето на банката под специален надзор в края на юни стана ясно, че в нея са замразени близо 10 млн. лв. по
програмата за енергийно обновяване на българските домове. В сумата влизат както парите от фонд "Жилищно
обновяване", предназначени за кредитиране на участници в санирането, така и направените от сдруженията на
собствениците начални вноски за стартиране на проекта. Парите на сдруженията са внесени по самостоятелни
доверителни сметки, чиято обща стойност надхвърля 400 хил. лв., пресметна Диана Димитрова от асоциацията.
От МРР посочиха, че още със затварянето на банката са поискали съдействие, за да може да се оперира нормално с
разкритите доверителни сметки в нея. Отговорът на БНБ обаче бил, че забраната важи за всички дейности на КТБ и не
може да бъде направено изключение. От министерството обаче успокоиха, че средствата по доверителните сметки няма
да бъдат загубени, тъй като са под границата от 196 хил. лв. по закона за гарантиране на влоговете.
Докато банката е под особен надзор, фонд "Жилищно обновяване" няма да може и да кредитира собственици на
жилища в сгради, които се обновяват по проекта.
Справките обаче показват, че и преди проблемите с банката средствата от него не са използвани ефективно. Според
доклад на КТБ до главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" (управляващ орган по ОПРР) към края на
2013 г. от фонда са отпуснати едва девет кредита на обща стойност 23.7 хил. лв. и са договорени още десет на стойност
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27.1 хил. лв.
Представители на сдруженията на собствениците твърдят, че въпреки ангажимента за кредитиране при облекчени
условия от страна на банката това е ставало трудно и повечето собственици са теглили заеми от други банки. Те
настояват при първа възможност средствата от фонда да бъдат преместени за управление в друга финансова институция.
√ КФН предупреди за дружества, предлагащи финансови услуги без лиценз
Ново предупреждение за компании, която предлага инвестиционни услуги, без да има нужния лиценз, отправи
Комисията за финансов надзор (КФН). В края на миналата седмица от регулатора съобщиха, че са получили сигнали за
дейността на дружествата "Инвесторс" и "24 трейд", представени като въвеждащи брокери на регистрираната в Белиз
компания Islandbay Services. Последното използва марката Broker Capital и има лиценз за дейност от февруари тази
година. Той обаче не му позволява да предлага услугите си в България, отбелязват от КФН. В края на юли КФН
предупреди за дружество Dealerweb, което без разрешение е използвало името на инвестиционния посредник "Бул
тренд брокеридж", за да сключва договори за доверително управление.
Без разрешително
"Инвесторс" и "24 трейд" са променили имената си, след като и преди година надзорът е съобщавал за незаконна
дейност.
В ЕС е валиден единният паспорт – всички компании, получили лиценз в една държава, могат да предлагат услугите си в
която и да било друга от съюза само с уведомяване на съответния надзор. В случая на Islandbay Services това не важи, а
КФН не е позволявала дейността на "Инвесторс" и "24 трейд". От "Капитал Daily" потърсихме дружествата за коментар –
от "Инвесторс" обясниха, че биха искали да изпратят становището си по съобщението на КФН писмено, по мейл, но до
редакционното приключване на броя не получихме нищо. В сайта на "24 трейд" липсва телефон за контакт, посочен е
само адрес на дружеството в мол "Парадайз" в София.
"Инвесторс" е представено в сайта си като "официалният бизнес представител на Stock.com за България", даващ
възможност за търговия с валути, индекси и борсови стоки чрез онлайн платформи. Предишното име на компанията е
"Астон маркетс", посочват от КФН. Сайтът на компания с такова име все още е валиден и адресът съвпада с този на
"Инвесторс", а "Астон" е описан като представител на Sunburdfx.com. Другата компания – "24 трейд", преди се е наричала
"Ексус маркет", а според сайта й в момента е насочена към телефонния маркетинг. В интерет форумите и
специализираните сайтове има множество оплаквания от агресивен телефонен маркетинг на двете дружества, особено
на "Астон маркетс".
Стари познати
През май миналата година КФН съобщи, че е получила различни сигнали за двете компании. Тогава от надзора уточниха,
че дружествата нямат лиценз за дейност, няма и информация да са официални представители на кипърския Safecap
Investments Limited, както твърдят. От КФН напомнят, преди да се използват услугите на компания, предоставяща
финансови услуги, да се направи проверка в регистъра дали тя е лицензирана. Предоставящите инвестиционни услуги и
продукти се лицензират и надзирават от КФН, а финансовите къщи – от БНБ.

Вестник Дневник
√ OMV: Кризата в Украйна няма да засегне строителството на "Южен поток"
Противопоставянето между Запада и Русия заради Украйна няма да отмени планираното строителство на газопровода
"Южен поток", заяви ръководителят на австрийската нефтогазова компания OMV Герхард Ройс, пише "Файненшъл
таймс".
Руският газов монополист "Газпром" влага милиони долари в газопровода, за да внасят газ в Европа през Черно море и
Балканите от края на 2015 г. Заради напрежението в Украйна обаче Европейската комисия възрази на строежа, като
заяви, че проектът не се изпълнява по европейските правила, и принуди България да спре изграждането му, докато бъде
изчистен този въпрос, коментира изданието.
Въпреки проблемите Ройс не смята, че проектът ще бъде изоставен, а по думите му забавянията ще бъдат наваксани.
"Никой не може да ти каже да не строиш газопровод. Това е въпрос на националното законодателство", подчерта той
пред "Файненшъл таймс" и допълни, че всеки може да решава за себе си.
"Газопроводът е проект за 50 години, затова трябва да се гледа на нещата реалистично", каза той, подчертавайки, че
няколко месеца забавяне не са проблем. Според бизнесмена Русия вече доставя по газопровода "Опал", който минава
през Германия, свързвайки "Северен поток" със съществуващите газопреносни мрежи. По думите му това става, въпреки
че "Газпром" не е получил одобрението на ЕС да използва пълния капацитет на тръбата.
На 24 юни "Газпром" и OMV подписаха споразумение, което определя принципите на работата по строителството на
"Южен поток" в Австрия и по-нататъшната му експлоатация. Според Ройс трябва да се внимава с налагането на
допълнителни санкции срещу президента Владимир Путин и най-вече в газовия сектор заради зависимостта на Европа.
"Има интеграция в областта на газа с Русия от 45 години", заяви Герхард Ройс, припомняйки, че първият газов договор на
OMV с "Газпром" е бил подписан по време на студената война. "Клиентите разчитат на доставките на газ. По тази
причина не виждам място за санкции срещу газа", каза той, добавяйки, че прагматичният поглед е, че четири тръби са подобри от три, а пет са по-добре от четири.
Анализаторите обаче не са убедени в думите на Ройс, особено за "Южен поток". "От това колко ще се влоши ситуацията в
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Украйна ще зависи съдбата на "Южен поток", каза за бизнес изданието Тревор Шикорски от консултантската агенция
Energy Aspects. "Ако нещата се влошат много повече, смятам, че ЕС ще ускори усилията си да накаже Русия", допълни той.
Илия Заславский от Chatham House е с подобна позиция. "Ако "Газпром" изгради морската част на газопровода до края
на 2015 г., както е планирано, може да се окаже на сухо, защото няма начин България да пусне газа, преди ЕС да реши
как да се разпределя капацитета на тръбата", обясни той.

в. Труд
√Служебният кабинет тегли заем от 500 млн. лв
Служебният кабинет все пак ще тегли заеми. През август и септември финансовият министър Румен Порожанов ще пусне
книжа на родния пазар в размер на над 500 млн. лв., става ясно от емисионния календар, публикуван на страницата на
ведомството му.
От интернет страницата на институцията не става ясно дали календарът е разписан от кабинета “Орешарски” или от
новото правителство. Бившият зам.-министър на финансите Людмила Елкова не можа да си спомни кой е правил
календара. Други представители на бившия или настоящия екип на ведомството вчера не бяха открити за коментар. По
принцип календарът се публикува няколко седмици предварително, за да могат инвеститорите да подготвят стратегиите
си. Заради извънредната емисия на книжа на 30 юни в подкрепа на банковата система в размер на 1,2 млрд. лв.
Министерството на финансите спря предварително планираните търгове за юли, които бяха на стойност малко над 100
млн. лв.
Още днес обаче ведомството възстановява емисиите с нов аукцион в размер на 50 млн. лв. Падежът на книжата ще бъде
след 5 години. До края на август ще има още една емисия в същия размер. През септември на пазара ще бъдат пуснати
още 430 млн. лв., като най-голямата емисия - от 300 млн. лв., е със срочност една година.
Неизползваният лимит за нов дълг до края на годината е в размер на 800 млн. лв., така че планираните 500 млн. лв. се
вместват в него.
в. Сега
√Бизнесът влиза в правителството
Назначават до петък 38 заместник-министри
Хора от бизнеса, неправителствените организации и президентската администрация поемат втория ешелон във властта.
Очаква се от днес да започне назначаването на 38 зам.-министри в кабинета "Близнашки".
Голяма част от тях са експерти, извадени от бизнеса. Премиерът и министрите са заложили на хора, които познават
добре проблемите в отделните сектори и ще разчитат на тях за тяхното разрешаване. Очаква се в министерствата на
финансите, на икономиката и енергетиката, на земеделието и храните, на труда и социалната политика и на транспорта и
съобщенията да бъдат назначени по трима заместници. Това е така, тъй като това са приоритетните министерства, в
които има най-много работа за вършене. Трима съветници ще има и вицепремиерът Илияна Цанова, която отговаря за
еврофондовете. Помощниците й ще отговарят пряко за трите най-големи програми от ЕС.

Във втория ешелон ще влязат и хора от администрацията на президента, които са доказали своите способности и
експертиза. Очаквано министрите запазват и някои от заместниците от кабинета "Орешарски". Става въпрос за хора,
които нямат изявени партийни пристрастия и чиста биография, обясниха от "Дондуков" 2.
√Прогноза: 12% срив в туризма
Приходите от туризъм ще намалеят с 12 на сто тази година, прогнозира Румен Драганов, директор на Института за
анализи и оценки в туризма. Евтината рубла, дъждовете и поевтиняването на почивките през август са причина за
негативната прогноза, уточнява той, цитиран от БТА.
Очакваме спад в туризма най-вече заради проблемите с Украйна и дъждовното лято, което намали много почивките на
българските граждани за така наречените дълги уикенди. Това каза Байко Байков, председател на Асоциацията на
българските туроператори и туристически агенции. Той обаче не се ангажира с конкретна прогноза за спада, който ще
отчете туризмът ни. Проблемите от тази година ще се прехвърлят и в следващата, смята още Румен Драганов.
Много туристи няма да дойдат у нас разочаровани от пороите тази година, а допълнителен проблем ще създава
продължаващото обезценяване на рублата. Поевтиняването на националната валута ще направи още понеплатежоспособни през 2015 г. основните туристи по морето ни - руснаците. Планинският туризъм пък трудно ще може
да компенсира негативните тенденции от това лято по морето.
Въпреки мрачната прогноза туристическият сезон Лято 2014 г. няма да бъде загубен, успокоява Драганов. Според него
той ще приключи не по-лошо от 2013 г., когато легловата база е достигнала заетост от 97 на сто. Това е и причина да не
може да се очакват ръстове в туризма от 20 - 30 на сто, каквито бяха през 2004 - 2008 г., аргументира се Драганов.
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