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 в. Труд 
 
√ БНБ към Брюксел: В патова ситуация сме за КТБ 
БНБ и правителството са в патова ситуация по отношение на искането на ЕК за бързо изплащане на гарантираните 
депозити в групата КТБ. 
Това става ясно от отговора на управителя на централната банка Иван Искров и финансовия министър Румен Порожанов 
до Джонатан Фаул, генерален секретар на дирекция “Единен европейски пазар” в ЕК. 
Преди 10 дни Брюксел призова българските власти с писмо незабавно да изплатят гарантираните депозити в КТБ, защото 
всички срокове за това са изтекли по силата на евродиректива от 2009 г. 
Искров и Порожанов отговарят, че това в момента не може да стане. Според тях сроковете по директивата още не са 
изтекли, защото българският закон предвижда плащането на влоговете да започне след отнемането на лиценза на 
банката. “Ако ЕК прецени, че българският закон не съответства изцяло на директивата, той трябва да бъде изменен, но в 
момента няма действащ парламент”, пише в писмото. Брюксел вече заяви, че отнемането на лиценза не може да бъде 
единствено условие за връщането на парите на хората. Освен това според правото на ЕС българските институции са 
длъжни да приложат директивата дори да противоречи на нашия закон. 
Обаче има друга пречка, се посочва в писмото на Искров и Порожанов - не достигат 1,6 млрд. лв. във фонда за 
гарантиране на влоговете, за да бъдат изплатени депозитите до 196 000 лв. в КТБ и Креди Агрикол. Те могат да дойдат 
като заем от правителството, но и за това трябва парламент, твърдят от БНБ и МФ. Затова ще се чака одитът на КТБ, който 
трябва да е готов през есента. 
Няколкостотин спестители в КТБ излязоха на протест пред БНБ вчера. Хората се организираха във фейсбук. “Знаем за 6-7 
дарителски сметки на болни, блокирани в банката”, обясни Димитър Божилов от организаторите. 
Имаше и хора, останали без издръжка, след блокирането на сметките им в КТБ, в които получавали пари от роднини в 
чужбина. Протестиращите искат институциите да вземат мерки до 18 август. 

 
в. Капитал 
 
√ БНБ и правителството отговориха на критиките на Брюксел за реакцията за КТБ 
БНБ и Министерството на финансите обясниха на Европейската комисия, че българското законодателство не дава 
възможност бързо да се изплатят гарантираните депозити в затворените КТБ и "Виктория" (новото име на "Креди агрикол 
България"), а освен това няма и достатъчно пари за това във Фонда за гарантиране на влоговете. 
Писмото, подписано от гуверньора на централната банка Иван Искров и служебния министър Румен Порожанов, е 
адресирано до генералния директор на "Вътрешен пазар и услуги" Джонатан Фаул и е в отговор на неговото писмо от 1 
август, което беше пратено до подуправителя на БНБ Калин Христов и до финансовия министър в оставка Петър Чобанов. 
В него Фаул настояваше изплащането да започне "в следващите дни", като заявяваше, че в противен случай засегнатите 
могат да си търсят правата срещу България по съдебен път, а също и се намекваше, че Брюксел може да стартира 
наказателна процедура. 
 
Писмо хроника 
По-голямата част от отговора е хроника на предприетите досега действия, като изрично се подчертава, че лансираният на 
11 юли план КТБ да бъде разделена на добра и лоша банка и така да се осигури отварянето й още на 20 юли е било 
съгласувано с генерална дирекция "Конкуренция" на ЕК. Планът, който е приличен на този за Banco Espirito Santo в 
Португалия, обаче не е реализиран заради липса на политическа подкрепа. 
Освен това българските институции обясняват, че българското законодателство не дава възможност Фондът за 
гарантиране на влоговете да започне изплащане, преди банката да бъде обявена в несъстоятелност и да й се отнеме 
лицензът, и ако това противоречи на европейското законодателство, ЕК трябва да предприеме мерки. 
Предложението на Фаул за частично изплащане също не е уредено и не може да стане без законови промени, а в 
момента страната няма действащ парламент. Според БНБ и МФ в момента банката е под специален надзор именно с цел 
да бъде преценено състоянието й и ако се изплащат депозити в това време, тя може да остане без голяма част от 
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вложителите си, което "ще направи оздравяването й безпредметно и невъзможно". 
 
Още аргументи 
Като друг аргумент да се забави процедурата от БНБ изтъкват недостатъчните средства във фонда. В него има 2.1 млрд. 
лв. и дори да се ползва опцията да се вземат авансово вноските от банките за следващата година, те ще осигурят още 
около 290 млн. лв., но ще изядат голяма част от печалбата им за годината. 
Същевременно според писмото 3.684 млрд. лв. са гарантираните депозити в КТБ и още 55.1 млн. във "Виктория". Това 
означава, че разликата ще трябва да се покрие с държавен дълг, за което има политическо съгласие, но и то може да 
бъде реализирано след изборите. 
 
 
в. Преса 
 
√ Ако се изплатят влоговете, оздравяването на КТБ ще е невъзможно 
Изплащането на гарантираните влогове на спестителите в Корпоративна търговска банка /КТБ/ може да стане след като 
приключи проверката на финансовото състояние. 
Това е записано в писмо, което министърът на финансите Румен Порожанов и управителят на БНБ Иван Искров изпратиха 
днес до Джонатан Фол, генерален директор на генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" в Европейската комисия, в 
отговор на поставените от Фол въпроси за състоянието на "Корпоративна търговска банка" АД с писмо от 1 август 2014 г, 
съобщиха от БНБ. 
В писмото се обясняват в хронологичен ред действията на БНБ спрямо КТБ и дъщерната ТБ „Виктория“ (бившата „Креди 
Агрикол“) и се разясняват особеностите на българското законодателство в областта. 
Обяснява се, че КТБ е поставена под специален надзор с цел оценка на финансовото й състояние и намирането на 
вариант за нейното оздравяване. 
От БНБ разясняват и решението си за замразяване на депозитите в банката. Според тях, ако вложителите изтеглят парите 
си, то оздравяването на кредитната институцията ще стане невъзможно и безпредметно. 
„В случай, че Фондът за гарантиране на влоговете в банките изплати гарантирания размер на депозитите в банка под 
специален надзор, още докато се извършва проверката на финансовото й състояние, и без да е установено, че същата е 
неплатежоспособна, може банката да остане без голяма част от своите вложители, което ще направи оздравяването й 
безпредметно и невъзможно“, се казва в писмото. 
В България няма прието законодателство относно реструктурирането на банки, нито има създаден фонд за тази цел, 
припомнят от БНБ и МФ. Формирана е само междуведомствена група, която да подготви въвеждането на съответната 
евродиректира (приета през май т.г.) в българското законодателство.  
Отхвърля се и посочената от Брюксел възможност за евентуален междинен частичен достъп до депозитите, тъй като тя не 
е уредена в действащото законодателство и не може да бъде реализирана без промяна в него.  
Искров и Порожанов напомнят, че гарантираният размер на влоговете в "КТБ" АД е в размер на 3 684.6 милиона лева, а 
нейното дъщерно дружество "Търговска банка Виктория" ЕАД е в размер 55.1 милиона лева. Към края на юли 
натрупаните във Фонда за гарантиране на влоговете в банките наличности от премийни вноски са в размер на 2 103.6 
милиона лева. Недостигът по отношение на общо необходимите средства за изплащане на гарантираните влогове на 
клиентите на двете банки е в размер на 1 636.1 милиона лева. 
"... предвид големия размер на недостига във фонда същият може да бъде покрит само със заем от държавния бюджет 
след съответното решение от Народното събрание. Такива са и намеренията на българските власти". 
"Към настоящия момент Народното събрание не функционира и е невъзможно приемането както на промени в 
националното законодателство, ако такива са необходими, така и осигуряването на необходимите средства от 
държавния бюджет за допълване на недостига от 1 636.1 милиона лева, необходим за заплащане на гарантирания 
размер на депозитите в двете банки. Такива решения се очаква да бъдат взети от следващото 43-то Народно събрание 
след изборите на 5 октомври 2014 година", пишат още те.  
 
 
 
Вестник Дневник 
 
√ "Булгаргаз" иска с 1.71% по-висока цена от 1 октомври 
Държавната компания "Булгаргаз" съобщи, че ще предложи природният газ да поскъпне с 1.71% от 1 октомври. 
Според дружеството цената през четвъртото тримесечие трябва да бъде 612.00 лв. за 1000 куб. м без акциз и ДДС. 
Увеличението спрямо третото тримесечие е с 10.31 лв. или 1.71%. спрямо сега действащата.  
Прогнозната цена отчита тенденциите в съотношението лев/долар, цените на алтернативните на природния газ горива 
на международните пазари и изискванията на нормативните актове за регулиране на цените, се посочва в съобщението 
на компанията.  
Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД ще бъде оповестено при формалното му внасяне в Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране на 10 септември.   
 
 

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/pr_20140811_a1_bg.pdf
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√Износът расте втори месец поред 
Износът продължава да се възстановява и през юни. Експортът нараства със 7,1% на годишна база до 3,7 млрд. лв. За 
покачването допринася най-вече увеличеният износ за държавите членки на Европейския съюз (ЕС).Освен това през юни 
износът ни към трети страни отчете първи ръст (2% на годишна база) през 2014 г.. Последното увеличение беше през 
декември миналата година, като спадовете в три от месеците на тази година надхвърлиха 20%, припомня 
investor.bg.След като през май скочи с 10%, износът към нашият основен търговски партньор – страните от ЕС, се 
повишава с нови 10,5% на годишна база до 2,62 млрд. лв., показват последните данни на НСИ. Добра новина е, че 
експортът на стоки и услуги за трети страни отбелязва ръст от 2% през юни до 1,4 млрд. лв.  
За периода януари-юни износът обаче намалява с 3,4% и възлиза на 20,09 млрд. лв. Само през второто тримесечие 
експортът се понижава с 0,2% до 10,57 млрд. лв., сочат още данните на НСИ.  
Подкрепа за експорта през първата половина на 2014 г. оказват търговските връзки с държавите членки на ЕС за сметка 
на тези с трети страни. През първото полугодие износът за ЕС е с 2,7% повече спрямо същия период на предходната 
година и възлиза на 12,59 млрд. лв. Само през второто тримесечие за държавите от европейския блок сме доставили с 
5,3% повече стоки и услуги на стойност 6,44 млрд. лв.  
Заради по-високия износ търговският дефицит намалява през юни и през второто тримесечие. През юни понижението е с 
42,3%, или с 339,7 млн. лв, до 463,2 млн. лв., а за тримесечния период – с 6,5%, или със 139,5 млн. лв. до 2 млрд. лв. 
Въпреки това през първото полугодие дефицитът се увеличава с 16,2%, или с 583,9 млн. лв., до 4,18 млрд. лв. 
 
√Приходите в туризма с 11,6% нагоре 
Въпреки лошото време и наводненията по морето през първия летен месец хотелиерите имат ръст на приходите от 
нощувки с 11,6 на сто спрямо юни миналата година. Сумата, която са заплатили техните гости, е 144,7 млн. лева, става 
ясно от данните на националната статистика.  Общо приходите от нощувки в местата за настаняване у нас през май 
достигнаха 51,8 млн. лв. или с 9,6% повече в сравнение с май 2013-а година. През предходните топли месеци 
увеличението на приходите от нощувки на годишна база също беше осезаемо - през април с над 20 на сто, а през март с 
близо 10 на сто.  
През юни хотелиерите регистрират ръст на приходите на фона на намаление в броя на нощувките. През месеца те са с 
1,6% по-малко в сравнение с юни миналата година. Най-голямо намаление с 8,7% има в тризвездните хотели. Броят на 
пренощувалите лица през юни на месечна база също намалява - с 1,5% в сравнение със същия месец на 2013 година. На 
годишна база заетостта на леглата също бележи спад. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 
44,4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 58,5%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди 
– 44,2%, и с 1 и 2 звезди – 25,8%. Спад от 12 на сто на приходите от международен и български туризъм прогнозират 
експертите от бранша. Основни причини за това са намаляването на цените на почивките с близо десет на сто през август 
и свиването на покупателната способност на руските туристи у нас заради обезценяването на националната им валута. 
Очакванията на експерта са за продължаване на срива на руския изходящ туризъм заради санкциите срещу страната. 
 
в. Сега 

√Износът към страни извън ЕС продължава да намалява 
Експортът към Сингапур бележи драматичен растеж - с 5952.8 на сто Росалина Тодорова 
Продължават притеснителните данни за износа на България към страните извън ЕС. За периода януари - юни през тази 
година той е намалял с 12.1% в сравнение със същия период на миналата година. Това сочат данните на националната 
статистика, оповестени вчера. Показателно е, че се превръща в тенденция свиването на експорта към най-големите ни 
търговски партньори извън Eвросъюза. 
За първите шест месеца на тази година например износът към Русия е намалял с 6.3%. Това е още преди наложеното от 
Русия ембарго върху вноса на хранителни стоки от страната ни. Като цяло през миналата година там сме пласирали храни 
за 53.4 милиона евро, 9.3% от общия ни износ. Стоките, които България е продала в Турция, намаляват за шестмесечието 
с 6.2%, а за Украйна - с цели 68.2%. Спада и износът към Китай - с 2.8%. 
Общо до края на юни тази година от България към трети страни е изнесена стока за 7.5 милиарда лева. Това е спад от над 
един милиард лева спрямо същия период на миналата година, когато беше отчетено близо 10% увеличение на годишна 
база. Любопитно е, че Гибралтар започва да изчезва от експортната листа на България - износът е намалял с 83.1% от 
709.9 на 119.9 милиона лева. Сериозно е процентното намаление и към други дестинации като Канада - 72%, Перу - 
53.5%, Намибия - 64.4%. За сметка на това впечатляващ растеж бележи експортът към Сингапур - с цели 5952.8 на сто от 
8.9 до 538.7 милиона лева, към Иран - с 415 на сто до 415.1 милиона лева и към Обединените арабски емирства - 115.3 
на сто до 278 милиона лева. 
В общия спад на експорта намалението на храните и живите животни е с 18.3%, а на безалкохолните и алкохолните 
напитки и тютюна с 11.3%. Най-сериозно е свиването в категорията наобработени сурови материали - минус 406 милиона 
лева, или 40.9%, както и при мазнини, масла и восъци - с 27.9%. В стойностно изражение най-много намалява износът на 
минерални горива и масла - 463.2 милиона лева. 
Вносът на България от страните извън ЕС също продължава да намалява. За първата половина на 2014 г. сме внесли с 6 
процента по-малко стоки от същия период за 2013-а, когато отчетеното намаление беше малко повече от две на сто. Най-
голям остава вносът от Русия, Турция, Китай и Украйна. За шестте месеца на 2014 г. сме внесли от Русия стока за близо 
три и половина милиарда лева, за милиард и половина от Турция, за 815 милиона от Китай и за 605 милиона лева от 
Украйна. 
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В същото време износът на България за ЕС през първото полугодие расте с 2.7% повече спрямо същия период на 
предходната година и възлиза на 12.59 милиарда лева. Само през второто тримесечие за държавите от европейския 
блок сме доставили с 5.3% повече стоки и услуги на стойност 6.44 милиарда лева. Това отчасти компенсира спада при 
износа извън ЕС. Търговското салдо остава отрицателно - минус 4.182 милиарда лева. 
 
 
√Захариева: Има риск за 13 млн. лв. от Брюксел, блокирани в КТБ 
Европейски средства в размер на 13 млн. лв. също се оказаха блокирани в КТБ по една от европейските програми, но по-
големият проблем е, че не са защитени от закона. Това стана ясно от думите на вицепремиера и регионален министър 
Екатерина Захариева вчера, когато тя представи екипа си и основните приоритети в работата си. 
Става дума за средства по проекта за саниране, част от програма "Регионално развитие", с които трябваше да се осигурят 
нисколихвени кредити за обновяването на жилищата. С тези пари държавата поема част от лихвите по кредитите, за да 
получават собствениците по-евтини заеми. 
"В тази посока ще са разговорите по проблемите на санирането, тези пари са блокирани и са в риск", призна Захариева. 
Тя успокои, че парите на собствениците в КТБ - самоучастието им в проекта, са защитени и това няма да е пречка за 
програмата. "Проблемът е защо една година след като отстранихме пречките пред проекта, още няма фирми 
изпълнители", попита вицепремиерът и допълни, че спешно ще се определят строителите след проведения конкурс. 
Според Захариева предстои проверка на проектите по размразяването на парите по програмата, което можело да 
продължи 6 месеца, затова октомври бил "най-оптимистичният срок".  
Ревизия на всички обществени поръчки за ремонти на пътища, финансирани от фонда за развитие на регионите на 
правителството "Орешарски" и с държавни заеми, започва в пътната агенция, съобщи пред журналисти шефът на 
ведомството Лазар Лазаров. "С изненада установих, че когато подготвяхме ремонта на старите участъци от магистрала 
"Тракия", изчисленията бяха за 100 млн. лв., сега вече са 100 млн. евро", коментира той. 
СМЕТКИ 
Междувременно БНБ и Министерството на финансите изпратиха до ЕК писмо, в което разясняват, че изплащането на 
гарантираните влогове на спестителите не може да стане, преди да е изяснено състоянието на КТБ. Ако Фондът за 
гарантиране на влогове изплати защитените влогове, поставената под специален надзор банка ще изгуби голяма част от 
вложителите си, което ще направи оздравяването й безпредметно и невъзможно, се казва в писмото, изпратено в 
отговор на поставените от Брюксел въпроси за бързо решаване на проблема. БНБ и МФ посочват, че гарантираните 
влогове в КТБ са в размер на 3.7 млрд. лева, а в дъщерната банка "Виктория" - още 55 милиона. В същото време във 
фонда гарант има само 2.1 млрд. лева. Големият размер на недостига би могъл да се покрие само със заем от бюджета 
след решение от Народното събрание - тоест след изборите на 5 октомври. 
 
в. Стандарт 
 
√Заради руското вето наши фирми стават сръбски  
Масово заобикаляне на санкциите за внос на храни и селскостопанска продукция към Русия ще започне съвсем скоро. 
Това прогнозира икономистът Иван Боянов по радио "Фокус". 
Ще се създават българо-сръбски компании за продаване на селскостопански продукти, тъй като Сърбия има спогодба с 
Русия за внос на храни само с 1% мито. Друго условие е сръбското участие в компанията да е не по-малко от 50%. 
Останалата част спокойно може да е българска или просто сръбската компания да купува селскостопанска продукция от 
България и да я внася в Русия, обясни врътката Боянов. Според него и другите страни членки на Евросъюза скоро ще се 
усетят и ще започнат масово да създават съвместни фирми със Сърбия и Турция. По този начин санкциите не се 
заобикалят пряко и няма основание да се смята, че се нарушават разпоредбите. Икономистът добави, че при този 
вариант обаче ще има допълнителни разходи за допълнителна издръжка, тъй като става въпрос за плодове и зеленчуци, 
където времето от събирането от полето до доставянето е изключително важно. 
Износът на България за Русия не е голям и възлиза на 16-17 млн. евро годишно, каза за "Стандарт" зам.-председателят на 
Българо-руската търговска камара Георги Минчев. Максималният размер на загубите от износа на Европейския съюз за 
Русия обаче може да достигне 12 млрд. евро, а най-потърпевша от това е Холандия, припомни Минчев. 
 
 
√Средната заплата стигна 817 лв.  
Средната заплата се увеличи до 817 лв. през второто тримесечие на годината, обявиха от НСИ. Това е ръст с 2,3% спрямо 
същия период на 2013 г., когато средната заплата е била 799 лв. Най-голям e ръстът на възнагражденията в дейностите 
"Добивна промишленост" - с 8,8%, "Административни и спомагателни дейности" - с 6,9%, и "Хуманно здравеопазване и 
социална работа" - с 5,4%. Най-високи са заплатите в областта на "Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения" - средно 1767 лв. Средната заплата за април е 834 лв., за май - 816 лв., а за юни - 
802 лв. Това намаление се дължи на наемането на сезонни работници, които са ниско платени. Наетите лица в края на 
юни са 2,30 млн. души, което е ръст на годишна база с 84,2 хил. души. 
Харчим повече за храна и дрехи 
Българинът харчи повече пари за храна и дрехи. Оборотът в търговията на дребно през юни нараства с 0,3% спрямо 
месец май и с 2,4% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. На годишна база оборотът нараства по-
значително в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 23,4%, в продажбите на дребно на 
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храни, напитки и цигари - с 6,4%, и в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6,1%. Спад с 5% е 
регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива. 
Емигрираме, ако имаме 1 млн. 
Над 43% от участниците в анкета на Profit.bg споделят, че ако имат 1 млн. лв., ще емигрират, а малко над 32% заявяват, че 
биха ги вложили в имоти. Според анкетата имотите са основна възможност за инвестиция в момента. Сред причините за 
това е политическата несигурност, която влияе негативно върху фондовата борса. Инвестиции на БФБ са предпочитан 
вариант за вложения според 9,09% от анкетираните, а 8,76 на сто споделят, че ще депозират парите. Всеки 16-ти участник 
в анкетата казва, че при наличието на подобна сума ще плати кредитите си и ще изхарчи останалата част. 
 


