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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник 24 часа 
 
√Не допускайте КТБ да фалира, призовават синдикати и работодатели 
Да не се допуска КТБ да фалира, призова ескпертният съвет от работодатели и синдикати в специален меморандум. 
Според тях, дъщерната на КТБ Търговска банка “Виктория” може веднага да бъде отворена, дори без допълнително 
финансиране, съобщава БНТ. 
За Корпоративна търговска банка експертите предлагат да се намерят решения за оздравяване, които обаче да не са 
обвързани с бюджета. Сред тях – да се включат акционерите, другите банки или Фондът за гарантиране на влоговете. 
Част от вложителите със суми над 196 хиляди лева също са се съгласили да помогнат в оздравяването на КТБ, обясниха 
експертите. Според тях БНБ трябва да реши казуса възможно най-бързо, защото затварянето на банката рискува и 
работните места на 25 хиляди души. Експертният съвет не изключва протести като вариант за реакция оттук нататък. 
 
Вестник Дневник 
 
√Консултативният съвет за КТБ предложи евтини решения  
Експертният консултативен съвет, създаден преди дни по инициатива на националните работодателски и синдикални 
организации, предлага няколко евтини решения за оздравяването на поставената под специален надзор Корпоративна 
търговска банка. 
"Категорично отхвърляме опитите проблемите на КТБ да се решат за сметка на данъкоплатеца и сме убедени, 
че решение без тежест за бюджета е възможно", се посочва в становището на съвета. Според неговите членове 
разходите за спасяване на банката могат да бъдат покрити за сметка на собствения капитал, натрупаните резерви, 
провизиите, заделени в КТБ за покриване на загуби, както и за сметка на облигационери и вложители, които не ползват 
защита по Закона за гарантиране на влоговете в банки. 
Цената, която ще платят акционерите, инвеститорите и вложителите в КТБ за оздравяване на банката, ще е значително 
по-ниска от загубите, които биха понесли при нейната евентуална несъстоятелност. А косвените вреди за националното 
стопанство ще са съизмерими с тежките поражения от рецесията в периода 2009-2010 г., смятат членовете на 
съвета Ангел Божилов, Валери Димитров, Ваня Борисова, Емил Хърсев, Камен Тошков, Красимир Ангарски, Огнян 
Донев, Румен Радев, Румен Симеонов, Сашо Дончев, Тодор Табаков. 
Те напомнят, че законът дава на БНБ възможност да поиска от досегашните акционери да увеличат собствения капитал и 
да осигурят ликвидна подкрепа на банката, да наложи надзорно увеличение на капитала, да вземе решение за вливане 
на КТБ в друга банка,  да й осигури финансова подкрепа чрез синдикиран заем.  
"БНБ дължи на обществото ясен отговор кои от тези възможности е използвала или има намерение да използва. А ако 
няма намерение да използва огромната си власт, надзорният орган трябва ясно и публично да мотивира отказа си, като 
оповести причините за него," призовават експертите. 
Липсата на ясен отговор и опитът на надзорната институция да избегне възложените й по закон функции и отговорности, 
като лансира извънредно законодателство специално предназначено за КТБ, неизбежно навеждат извода и пораждат в 
обществото усещане, че държавният банков надзор е заложник на користни интереси във вреда на публичния интерес, 
посочват членовете на съвета.  
Опитите да се изолира обществеността от обсъждането на нужните промени и решения, а конструктивната публична 
дискусия да се замени с административна кореспонденция между национални и европейските органи или с внос и 
механично прилагане на готови решения, намираме за особено опасна предпоставка да бъдат допуснати нови грешки и 
непремерени решения, предупреждават експертите.   
Според нас, процесът на оздравяване и стабилизиране на банковата група КТБ със съдействието и участието на широк 
кръг заинтересовани лица ще окуражи всички участници, ще насочи тяхната креативност и енергия към общата цел – да 
избегнат изобщо или да сведат до минимум собствените си загуби. Ще се стремим да създадем модел за 
взаимодействие, който да трансформира пасивните очаквания (друг да реши проблемите) в активно съпричастие, казват 
експертите.  
Възможните решения според съвета са : 
- трансформация на вземания в обикновени акции или в нов клас привилегировани акции на банката 
- замяна на вземания без редукция на главницата срещу дългосрочен безлихвен дългов инструмент; 
- замяна на вземания срещу срочен дълг с атрактивен купон, но с пропорционална редукция на главницата; 
- схема за обратно изкупуване с отстъпка на задълженията на КТБ;  
- инструменти за набиране на "свежи пари" – както заемен, така и акционерен капитал, от потенциални инвеститори; 
- инструменти, стимулиращи предсрочното погасяване на проблемни заеми; 
- инструменти за обезпечаване на реструктурираните задължения;  
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- инструменти за хеджиране (предпазване от риск) и разпределение на риска; 
- механизми за възстановяване на стойността за сметка на бъдещите печалби на финансовата институция. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√Митниците изостават с 1 млрд.лв., ще има доклади до прокуратурата 
"Боец съм и ще върна реда в митниците", заяви шефът на Агенция "Митници" Ваньо Танов. "Едвам ме навиха да се 
върна, няма да се оттеглям", заяви той. И сравни агенцията с "разграден двор". Танов прогнозира, че изоставането в 
приходите до края на годината ще е 1 млрд. лв., а не 500 млн. лв., каквито са отчетите, но се зарече, че ще опита да 
намали загубите. На въпрос каква оценка дава на предшественика си Павел Тонев, Танов каза: "Той не е управлявал, 
други са управлявали", но не поиска да назове имена. "За някои неща ще подам доклад в прокуратурата", закани се още 
той. И добави, че "имало преназначения в системата ден преди старият шеф да сдаде поста". За съжаление, има 
назначени хора с осъдителни присъди, включително и в чужбина, и в момента ръководят мобилните групи, заяви Танов. 
"Как да се пресече контрабандата, като не е прелицензиран софтуерът за следене на цистерните с гориво, скенерите не 
работят, а наредбата за измервателни уреди е променена така, че да е удобна на тези, които трябва да контролира", 
попита той. 
Танов ще работи с двама заместни - Божидар Алексов и Розалия Димитрова. Те вече имат заповеди от финансовия 
министър Румен Порожанов. Досегашният заместник Чавдар Васев е бил освободен по негова молба. 
Попитан ще има ли още рокади, Танов заяви: "Чакам още един да си подаде оставката". Най-слабо, според него, 
работили София, Варна, Бургас и Пловдив. 
Танов показа и оригинален протокол от проверка в пивоварната на Мишо Бирата, който според него бил дописван. На 
въпрос от от кого, той отговори, че не знае, но има органи, които да проверят. 
 
√Евростат: Инфлацията в България през юли е най-ниска в ЕС 
През юли 2014 година годишната инфлация в България е била най-ниска сред страните от ЕС, достигайки отрицателно 
ниво от -1,1%, обяви европейската статистическа служба Евростат. 
През юли инфлацията в целия ЕС е отчела ръст от 0,6% на годишна база след 0,7% през юни, а месечният й размер е бил -
0,5%. През юли 2013 година инфлационното ниво в Съюза е възлизало на 1,7%. 
През седмия месец на 2014 година отрицателни стойности е имала годишната инфлация в България (-1,1%), Гърция (-
0,8%), Португалия (-0,7%), Испания (-0,4%), както и в Словакия (-0,2%). 
Най-високи инфлационни нива са отчетени в Австрия (1,7%), Румъния (1,5%) и Люксембург (1,2%). 
 
√Пазарите растат в очакване на нови стимули 
Инвеститорите залагат на печатане на пари от ЕЦБ 
Лошите новини за европейската икономика се оказаха добри за капиталовите пазари, които очакват Европейската 
централна банка (ЕЦБ) да започне печатане на пари, за да стимулира растежа и да противодейства на ниската инфлация. 
В началото на сесията настроенията на пазара бяха песимистични и основните индекси излязоха на червено, но 
впоследствие общоевропейският FTSEurofirst 300 напредна с 0.3% до над 1330 пункта. Показателят на сините чипове в 
еврозоната Euro STOXX 50 също се повиши с 0.3% до 3066 пункта. 
Стимули за икономиката  
Въпреки отчетеното свиване на германската икономика и продължаващата стагнация във Франция (повече на стр. 4) 
основните пазарни индекси на двете държави DAX и CAC 40 напреднаха с около 0.4%. Британският FTSE 100 от своя 
страна поскъпна с над 0.5%. В четвъртък Евростат потвърди и спада на инфлацията в еврозоната до 0.4% през юли. 
"Сред играчите на пазара има разбиране, че обстановката на нисък растеж ще принуди ЕЦБ да предприеме нови мерки. 
Дали тези очаквания са оправдани не е ясно, но пазарът е убеден, че ще има нови стимули. Това води до позитивните 
тенденции за европейските акции", коментира пред Bloomberg Майкъл Хюсън, анализатор в CMC Markets. 
"Вече е ясно, че икономиката на еврозоната е твърде слаба, за да поеме дълговата тежест на перифернтие членки и да 
елиминира опасността от дефлация. Поради това ние смятаме, че ЕЦБ ще трябва да предприеме нови мерки по 
отношение на паричната политика – вероятно под формата на количествено облекчаване, за да понижи курса на еврото 
и да даде тласък на възстановяването", коментира пред Reutres Джонатан Лойнс, икономист от Capital Economics. 
Спад на лихвите  
Очакванията ЕЦБ да пристъпи към свое "количествено облекчаване" се отразиха и на пазарите на облигации и валута. 
Доходността по германските десетгодишни държавни облигации – бундове, достигна рекордно дъно от 0.988%. Това е 
първото спадане под 1% поне от 1989 г. насам. Лихвите по френските ДЦК с 10-годишен падеж също се понижиха до 
исторически рекорд от 1.392%. Същото се случи и с испанските книжа, доходността на които достигна 2.442%. Еврото се 
задържа на 9-месечно дъно спрямо щатската валута от около 1.337 долара. 
Сред най-печелившите акции в четвъртък бяха тези на германския металургичен гигант ThyssenKrupp. Те поскъпнаха с 
1.6%, след като комапанията обяви, че щатското й подразделение е излязло на печалба. Книжата на холандската Boskalis 
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Westminster, занимаваща се с морски инженерни проекти, поскъпнаха с 8.3% заради обявената програма за обратно 
изкупуване на акции. Компанията оповести и почти двоен ръст на оперативната печалба. 
 
 
Вестник Преса 
 
√Ревизия на министерствата до 25 август 
Сметките на всички министерства ще бъдат проверявани до 25 август. Това съобщиха от Министерството на финансите. 
Одиторската проверка започна вчера, а резултатите от нея ще бъдат публично оповестени в края на месеца.  
По поръка на служебния финансов министър Румен Порожанов ще се гледат под лупа не само разходите на ведомствата, 
но и сключените от тях договори. Ще се прави анализ дали те са в съответствие със закона за бюджета. Одиторите трябва 
да излязат със заключение дали финансовите ангажименти, които са поели министерствата, ще вдигнат дефицита в 
държавната хазна над планираното в основния икономически закон. 
Проверката ще се извършва от звената за вътрешен одит на съответните ведомства. По разпореждане на Румен 
Порожанов контрольори от държавната финансова инспекция също ще се включат в ревизията. Пряк отговорник за одита 
е заместник-министърът на финансите Теменужка Петрова – бивш шеф на финансовата инспекция от времето на 
кабинета на ГЕРБ. Въз основа на резултатите от проверката ще се решава дали и как ще се актуализира бюджет 2014. 
 
 
√Безработицата падна под 12% 
За първи път от 2012 г. насам безработицата падна под 12%.През второто тримесечие на 2014 г. тя е 11,4 на сто - с 
1,5% по-малко в сравнение със същия период на 2013 г., отчете Националният статистически институт. За последно 
толкова ниски нива са регистрирани през юли-септември 2012 г., след което безработицата варира в рамките 12-13,8%. 
През второто тримесечие на т.г. без препитание са 381 800 души. Година по-рано те наброяваха 437 300 души. Над 
половината (58,2%) или 222 200 души, са продължително безработни, като спрямо второто тримесечие на 2013 г. делът 
им е по-висок с 2,4%. 
Агенцията по заетостта, която брои само регистрираните в бюрата по труда, също отчете тенденция за намаляване на 
хората без препитание. През юли 2014 г. те са 347 249 души. От началото на годината те са се свили с близо 54 хиляди. 
„Намалението на безрабо- 
тицата е временен ефект от подобряването на бизнес средата през първите пет месеца на годината. Влияние оказва и 
сезонната заетост“, коментира за „Преса“ изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. 
Според прогнозите му обаче ще има влошаване на икономическите показатели заради политическите сблъсъци до края 
на годината. 
Според изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов намалението на безработицата се дължи 
на създаването на повече работни места. „Бизнесът вече не разчита толкова на временни назначения по програми, 
финансирани от бюджета и от Европа, и по-активно обявява свободни позиции“, каза той. 
 
 
 
√1160 лв. среден доход на лице от домакинството 
Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1160 лева, съобщиха от НСИ. 
Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 55.2% от общия 
доход.  
Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. средно на лице от домакинството са 640 лв., което е с 
1.1% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. 
Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял 
съставлява 26.3% от общия доход. В номинално изражение през второто тримесечие на 2014 г. спрямо същото 
тримесечие на предходната година доходите от пенсии намаляват с 2.5% и са 305 лв. средно на лице от домакинство. 
Доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. се увеличават 
спрямо същия период на 2013 г. и достигат 86 лева. Относителният им дял нараства с 0.7 процентни пункта и 
представлява 7.4% от структурата на общия доход. 
Доходите от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2014 г. нарастват спрямо същия 
период на миналата година и достигат 44 лв. средно на лице от домакинство. Относителният им дял в общия доход 
нараства с 0.9 процентни пункта и представлява 3.8% от неговата структура. 
Разходи на домакинствата 
Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1 012 лв. и намалява спрямо същото 
тримесечие на 2013 г. с 4.4%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна 
и жилище - 50.3% от всички разходи. 
Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като 
абсолютни стойности те намаляват с 5.8% и през второто тримесечие на 2014 г. са 355 лв. средно на лице в домакинство. 
Относителният им дял в общия разход намалява с 0.5 процентни пункта и представлява 35.1% от него през второто 
тримесечие на 2014 година. 
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Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се понижават от 171 лв. през второто 
тримесечие на 2013 г. на 153 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2014 година. Делът им в 
общия разход намалява с един процентен пункт и е 15.2% през второто тримесечие на 2014 година. 
Разходите за здравеопазване са 121 лв. средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г., като 
относителният им дял представлява 4.9% от общия разход и остава непроменен спрямо същото тримесечие на 2013 
година. 
Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения са 127 лв. средно на лице през второто тримесечие на 
2014 година. Относителният им дял нараства с 0.4 процентни пункта в сравнение със същия период на 2013 г. и е 12.6% от 
общия разход на домакинствата през 2014 година. 
Разходите за алкохолни напитки и цигари през второто тримесечие на 2014 г. възлизат на 44 лв. средно на лице от 
домакинство. Техният относителен дял в общия разход е 4.4%, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с 
второто тримесечие на 2013 година. 
Разходите за облекло и обувки през второто тримесечие на 2014 г. са 35 лв. средно на лице и са почти толкова, колкото 
са и през второто тримесечие на 2013 година. Делът им в общия разход през второто тримесечие на 2014 г. е 3.5%, което 
е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2013 година. 
Потребление на домакинствата 
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. 
намалява спрямо същото тримесечие на 2013 година. По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия 
- от 24.4 на 22.8 кг, зеленчуци - от 19.3 на 18.4 кг, прясно мляко - от 5.4 на 4.9 л, кисело мляко - от 7.7 на 7.3 кг, и картофи - 
от 7.4 на 7.0 килограма. 
 
 
√При оздравяване на КТБ загубите ще са до 25% 
Ако Корпоративна търговска банка (КТБ) се оздрави, максималният размер на загубите за негарантираните влогове ще 
бъде 20-25%. Ако бъде оставена да фалира, те ще са близо 90%. Това заяви финансистът Емил Хърсев при представяне на 
меморандум на експертния консултативен съвет по проблемите на КТБ. 
Според експертите са възможни различни решения, сред които вливане на КТБ в друга банка, надзорно увеличение на 
капитала, искане досегашните акционери да увеличат собствения капитал и да осигурят ликвидна подкрепа на банката и 
др. 
Съществува риск от спиране на работа на предприятия, засегнати са близо 25 000 служители, обявиха членове на съвета. 
„Има готовност гневът да се излее неконтролируемо“, предупреди вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов. 
Експертите представиха меморандума на финансовия министър Румен Порожанов. Той потвърди, че намирането на 
пазарно решение, без да се дават пари от бюджета, е най-приемливо. Членове на съвета се срещнаха и с лидера на ГЕРБ 
Бойко Борисов. След срещата Борисов написа във Фейсбук, че споделя позицията за незабавно оздравяване на КТБ, за да 
се намалят щетите за вложителите. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Икономиката нарасна с 0.5% през второто тримесечие 
Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0.5% през второто тримесечие на 2014 г. спрямо първото. Спрямо година по-
рано растежът е с 1.6%, сочат експресните оценки на Националния статистически институт.  
Между януари и март тази година БВП нарасна с 0.2% на тримесечна база и с 1.1% - на годишна.  
Към края на юни БВП в номинално изражение достига 19.215 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през периода е 
16.423 млрд. лв. като най-голям дял формира секторът на услугите (61.2%), следван от  индустриалния (34.0%) и аграрния 
сектор (4.8%) 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (80.4%), което в стойностно 
изражение възлиза на 15.443 млрд. лв. През второто тримесечие на  2014 г. бруто капиталообразуването  в основен 
капитал  е  4.127 млрд. лв. , а делът му в БВП е 21.5%. Външнотърговското салдо е отрицателно. 
Спрямо януари - март брутната добавена стойност нараства с 0.6%. Принос за растежа имат износът на стоки и услуги  - с 
1.0%,  инвестициите - с  0.8%, и  индивидуалното потребление - с 0.1%. 
Спрямо второто тримесечие на 2013 г. брутната добавена стойност се увеличава с 2.4%. Увеличение е регистрирано в 
индустриалния сектор и сектора на услугите, съответно с 4.5% и 1.0%, докато аграрният сектор намалява равнището си с 
1.5%.  
Спрямо година по-рано НСИ регистрира икономически растеж  на индивидуалното и колективното потребление, 
съответно  с  1.9 и 0.3%. Инвестициите се увеличават с 3.9%, износът - с 2.9%, а вносът - с 1.0%. 
 
 
Вестник Класа 
 
√Кризата с КТБ вдигнала продажбите на злато 
Покупката на инвестиционно злато е нараснала с 60-70% след началото на кризата в Корпоративна търговска банка 
(КТБ), съобщи за Дарик Благовест Белев, управител на фирма за покупко-продажба на злато.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1309750
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По думите му златото е атрактивна инвестиция за всеки, който има малко спестени пари, а след създалото се недоверие 
към системата хората са прибегнали към него, за да гарантират спестяванията си. 
"Определено имаше ръст. При нас се усети много рязко. Седмицата след конкретния проблем имахме 60-70% ръст на 
търсене на злато спрямо няколко месеца преди това, което е значително", обясни Белев. 
Той обясни, че покупката на инвестиционно злато стартира от около 300-400 лева и може да достигне стотици хиляди и 
милиони. По думите му цената на златото не се е променила. 
"От доста време е сравнително стабилна. Близо от година държи едни и същи нива, което е хубаво от икономическа 
гледна точка, тъй като 12 години пореден ръст, след това имаше корекция надолу и сега цената отново се стабилизира 
преди да тръгне отново нагоре. Това е класически пример в технически анализ за поведението на един актив - 
дългосрочното поведение на цената на един актив", обясни още Благовест Белев. 
 
 
Вестник Монитор 
 
√Ръстът на икономиката се ускорява 
Растежът на българската икономика се ускорява на фона на политическата нестабилност, показват последните данни на 
НСИ. През второто тримесечие на годината се отчита ръст на годишна база от 1,6%. Това е най-голямото увеличение за 
последните четири тримесечия. Последните две тримесечия ръстът на БВП беше 1,2 на сто. Сегашните данни на НСИ 
подлежат на корекция, тъй като са направени след експресна оценка на 45-ия ден след края на отчетния период, 
припомнят от статистиката.  
Брутната добавена стойност за същото тримесечие нараства с 2,4%. Увеличение е регистрирано в индустриалния сектор и 
сектора на услугите, съответно с 4,5 и 1 на сто, докато за селското стопанства се отчита спад от 1,5%.  
Номинално БВП достига 19,215 млрд. лв. Реализираната брутна добавена стойност е 16,423 млрд. лв., като най-голям дял 
формира секторът на услугите (61,2%), следван от индустриалния (34%) и аграрния сектор (4.8%). 
 
 
√ €491 млн. чужди инвестиции у нас за шест месеца 
491 млн. евро са преките чужди инвестиции у нас за първите шест месеца на година. Сумата представлява 12,6% от БВП, 
съобщиха от централната банка. В сравнение със същия период (януари-юни) на миналата година се отчита спад с 23%, 
или 146 млн. евро.  
Само през юни чуждите капиталовложения у нас са 91,8 млн. евро при 179,5 млн. евро миналия юни.  
Основни инвеститори у нас са компании от Холандия и Австрия, като за първото полугодие инвестициите от Холандия са 
за 207,4 млн. евро, а тези от Австрия – за 123,5 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към 
Германия (67,8 млн. евро), сочат още данните на централната банка.  
В същото време преките инвестиции на наши компании в чужбина са за 80 млн. евро за първите шест месеца. Те бележат 
лек ръст от 8 млн. евро в сравнение със същия период на 2013 г. През юни спрямо май те нарастват с 6,4 млн. евро.  
 
 
Вестник Сега 
 
√ Над 70% от чуждите инвестиции са заеми към дъщерни предприятия 
Привлечените в България чужди инвестиции през първите шест месеца на тази година са 490.7 милиона евро. Те са с 23% 
по-малко в сравнение със същия период на предходната 2013 година, сочат публикуваните вчера данни на БНБ. Тогава 
между януари и края на юни в страната са постъпили инвестиции за 636.4 милиона евро. Най-голям дял от инвестициите 
в първата половина на тази година обаче са под формата на друг капитал - заеми за български фирми от чуждестранните 
компании майки. 
През първото тримесечие на тази година чуждите инвестиции изоставаха драматично в сравнение с миналата година и 
бяха около 3 пъти по-малко в сравнение с 2013 г. Тази разлика постепенно започна да се топи през второто тримесечие, 
особено след коригирането на данните за май нагоре - от 8.6 на 104.9 милиона евро. Само през юни преките 
чуждестранни инвестиции в страната преди корекцията са в размер на 91.8 милиона евро при 179.6 милиона евро през 
миналия юни, показват още данните на БНБ. Положителна тенденция през шестия месец е, че влелите се в страната 
капитали са основно от графата "дялов капитал", който показва реалните инвестиции, направени у нас. Оттам идват 71.7 
милиона евро, а останалите са основно реинвестирана печалба. 
За цялото шестмесечие обаче 352.5 милиона от всички 490.7 милиона евро, или 72%, са заеми от фирми майки за 
дружествата им в България. За първите 6 месеца на миналата година тези средства са били едва 27.2 милиона евро. 
Разликата е с над 92%. За периода януари - юни миналата година привлеченият дялов капитал е бил 540.4 милиона евро, 
а за първите 6 месеца на 2014 година е едва 33.9 милиона евро. През април и май този показател беше отрицателен - 
минус 9.4 и минус 70.9 милиона евро. Реинвестираната печалба през настоящата година е почти двойно повече в 
сравнение с миналата, като за шестмесечието достига 102.2 милиона евро.  
Най-големият пряк инвеститор в България е Холандия, откъдето за първите 6 месеца на годината са дошли 207.4 
милиона евро. По сектори най-големи инвестиции за периода януари - юни има в отрасъл "Преработваща 
промишленост" (203.3 милиона евро), "Операции с недвижими имоти", наемодателна дейност и бизнес услуги (198.1 
милиона евро) и "Строителство" (44.3 милиона евро).  
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√ Икономиката расте, но бавно 
Икономиката на България отбелязва по-висок растеж през второто тримесечие на тази година в сравнение с първото, 
сочат експресните данни на националната статистика. За периода април - юни брутният вътрешен продукт се е увеличил 
с 0.5% в сравнение с първото тримесечие. В периода януари - март растежът на БВП спрямо последното тримесечие на 
2013 година беше 0.3 на сто. През второто тримесечие на 2014 година БВП е нараснал на годишна база, в сравнение със 
същия период на миналата година, с 1.6 на сто. Това се доближава до бюджетната прогноза за растеж на икономиката 
през тази година от 1.8%. Общият размер на стоките и услугите, които икономиката ни е произвела през втората четвърт 
на тази година, е за 19.215 милиарда лева. На годишна база увеличение е регистрирано в индустриалния сектор и в 
сектора на услугите - съответно с 4.5 и 1%, докато аграрният сектор намалява равнището си с 1% 
Данните на Евростат, оповестени също вчера, сочат, че по темп на растеж на икономиката България се нарежда по 
средата сред страните - членки на ЕС. Най-високият ръст за тримесечието от 1% е отчетен в Латвия. На годишна база 
отличник е Унгария, където БВП се е повишил с 3.7 на сто. Спад от един процент за тримесечието отчита Румъния, докато 
на годишна база най-ниски са показателите на Кипър - минус 2.5 на сто. Като цяло в ЕС растежът през второто тримесечие 
спрямо първото е минимален - едва 0.2 на сто. 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Икономиката подскочи с 1,6% 
Икономиката на страната подскочи с 1,6% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2013 г., сочат 
експресните оценки на Националния статистически институт. Такъв голям ръст на БВП не е имало през последните 11 
поредни тримесечия. Наред с това се очертава тенденция за постепенно ускоряване на растежа на икономиката. През 
последните пет поредни тримесечия ръстът на БВП на годишна база е съответно с 0,4%, 0,9%, 1,2%, 1,2%, а през 
последното - с 1,6%. Спрямо първото тримесечие на 2014 г. ръстът на БВП е с 0,5%. 
Постигнатият резултат на родната икономика ни нарежда някъде по средата сред страните от ЕС. По-добре от България 
са се представили страни като Унгария (3,7% годишен ръст), Латвия (+3,5%), Полша (+3,2%), Великобритания (+3,1%) и 
Люксембург (+3%). Значително по-зле обаче се представят страни като Кипър (спад с 2,5%), Италия (-0,3%), Гърция (-0,2%) 
и Финландия (-0,1%). 
БВП на страната за второто тримесечие е 19,21 млрд. лв. Като най-голям дял от него формират услугите (61,2%), следвани 
от индустрията (34%) и аграрния сектор (4,8%). Ръстът на БВП на годишна база се дължи на увеличение в индустриалния 
сектор и сектора на услугите, съответно с 4,5% и 1%, докато в аграрния сектор има спад с 1,5%. По отношение на крайното 
потребление на стоки и услуги, растеж има и в индивидуалното, и в колективното потребление, съответно с 1,9% и 0,3%. 
Износът на годишна база се увеличава с 2,9%, а вносът нараства - с 1%. 
Доходите падат 
Доходите падат. За периода от април до юни средният месечен доход на човек е 387 лв., сочат данните на НСИ. Този 
доход е с 0,7% по-малък спрямо същия период на миналата година. Интересното е, че доходите от заплати в семейните 
бюджети се увеличават. Но домакинствата изкарват по-малко средства извън работната си заплата, намаляват доходите 
им от пенсии и обезщетения за безработица. Наред с това рязко намалява тегленето на кредити, с които да се запълни 
семейният бюджет. През второто тримесечие на 2013 г. всяко домакинство е взело заем средно за 65 лв., а през 
настоящата година взетите кредити са за 18 лв. В резултат домакинствата са свили разходите си през второто тримесечие 
с 4,4%. Но докато домакинствата свиват разходите си за храна с 3,4% до 290 лв. на месец, сериозно увеличават разходите 
си за алкохол и цигари - със 7,4% до 36 лв. на месец. Безработицата през второто тримесечие е 11,4%, като на годишна 
база намалява с 1,5 процентни пункта. 
Чуждите туристи с ръст от 5,7% 
Чуждестранните туристи у нас не са намалели. Официалната статистика за първите 6 месеца показва ръст от 5,7%. 
България се движи с малко по-високи ръстове от средния ръст на Европа, който е 4-4,4%. Това заяви Анелия Генова, 
директор на Дирекция "Маркетинг и реклама" в Министерството на икономиката, пред БНР. Руският пазар се движи със 
слаб ръст от 4% за първите 6 месеца, допълни тя. Туристите от Западна Европа също се увеличават. Германия е с ръст от 
9% и приблизително 200 хиляди туристи. Холандия е с 15% ръст. 
Чуждите инвестиции паднаха с 23% 
Преките чужди инвестиции в страната за първата половина на годината са 490,7 млн. евро (1,2% от БВП), при 636,4 млн. 
евро (1,6% от БВП) за същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Намалението на инвестициите е със 145,7 млн. 
евро, или с 22,9%. Само за месец юни чуждите инвестиции са 91,3 млн. евро. Те са с 49% по-малко от инвестициите през 
същия месец на миналата година, когато са били 179,5 млн. евро. Инвестициите в дялов капитал за периода януари-юни 
2014 г. (преведени/изтеглени вноски на чужди компании във/от капитала на български дружества, както и плащания 
от/по сделки с недвижими имоти) възлизат на 33,9 млн. евро. Инвестициите в дялов капитал са с 506 млн. евро по-малко 
(-93%) спрямо същия период на 2013 г. Инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти са 58,1 млн. евро, при 
72,3 млн. евро за първата половина на 2013 г. Нетният Друг капитал (промяна в задълженията между дружествата с 
чуждестранно участие и преките чужди инвеститори) е положителен в размер на 354,5 млн. евро, при 27,2 млн. евро за 
януари-юни 2013 г. Реинвестираната печалба на чуждестранни компании се оценява на 102,2 млн. евро, при 68,7 млн. 
евро за същия период на 2013 г. По държави, най-големите преки инвестиции са от Холандия (207,4 млн. евро). Най-
големите нетни отрицателни потоци са към Германия (-67,8 млн. евро). По отрасли най-големите инвестиции за периода 
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януари-март са в преработваща промишленост (203,3 млн. евро ), операции с недвижими имоти, наемодателна дейност 
и бизнес услуги (198,1 млн. евро ) и строителство (44,3 млн. евро). 
 
√ ЧЕЗ първа у нас с отличие за инвеститор  
"ЧЕЗ Разпределение България" е първата компания у нас с бронзово отличие и сертификат за международния стандарт 
"Инвеститори в хората". Отличието беше връчено от Дейвид Дейл, оперативен директор на международното поделение 
на стандарта. "Изключително горд съм с това отличие", заяви Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, 
на церемонията. 
Стандартът "Инвеститори в хората" е създаден през 1991 г. във Великобритания и е внедрен в над 40 000 организации с 
над 10 млн. служители в 80 страни, обясни Дейл. Бронзовото отличие поставя ЧЕЗ сред първите 5% компании в света и 
показва, че тя мисли за бъдещето като инвестира в хората и ги поставя в центъра на бизнеса, каза Дейл. За нас стандартът 
е школа по управление, която превърна ЧЕЗ в клиентски ориентирана компания със социално отговорни служители, 
заяви Ваня Кънева, директор "Човешки ресурси" в "ЧЕЗ България". 
 
 
 
в. Капитал 
 
√Митниците събраха 500 млн. по-малко  
Подобряване на приходите ще се забележи от октомври, заяви Ваньо Танов 
Около 1 млрд. лв. ще бъде неизпълнението на приходите на митниците до края на годината, ако не се промени 
картината, заяви директорът на Агенция "Митници" Ваньо Танов. За първите седем месеца на годината митниците са  
събрали 4,354 млрд. лв., което е с 496 млн. лв. по-малко от плана на агенцията и с 87,4 млн. лв. по-малко спрямо 
миналата година. Според Танов обаче ще се забележи подобряване на приходите от октомври, като се очаква 
повишаване на приходите от ДДС и акцизи. Само от акцизи за седем месеца са събрани 2,195 млрд. лв., което е със 155 
млн. лв. по-малко от плана. За сравнение Танов показа справка, според която приходите, събрани от агенцията в периода 
2010-2013 г., растат с 10-11% годишно. За 2014 г. планирането на приходите е грешно, каза Танов. Било е планирано 
митниците да съберат 52% от приходите от ДДС, или повече от НАП. Не са отчетени и ваучерите за евтини горива за 
фермерите. 
"В момента е много важно какъв ще бъде бюджет 2015", заяви Танов. Очакванията на хората за по-добър живот, по-
високи пенсии не могат да се сбъднат, ако не се направи всичко възможно до края на тази година да се стабилизират 
нещата в приходната агенция, продължи той. По повод това, че е обвиняван в "непрозрачност", Танов обясни, че за  
годините, през които ръководеше агенцията, всички наети служители са минавали през конкурси и тестове. 
"Сега само за тази година са назначени голям брой служители, взети отвън, без никаква процедура. В мобилните групи за 
проверка има служител с присъда, а оплакванията на фирмите за рекет растат", заяви Танов. "Пагубно е, че наредба 
номер 3 беше отменена и издадена наредба номер 1. Стъпка по стъпка вървяхме да се създаде електронна система и от 
излизането на продукта да има пълен контрол и то не от митнически служител, който има сърце, душа и джобове, а от 
система, на която не може да й се обадят по телефона и да й нареждат", заяви още Танов. Най-лоши резултати, според 
него, в момента отчитат митниците във Варна, Бургас, Пловдив и Югозападната митница. 
Назначиха двама заместници на Танов 
За зам.-директори на Агенция "Митници" са назначени Божидар Алексов и Розалия Димитрова. Те са предложени от 
директора на митниците Ваньо Танов, а заповедта за назначението им е подписана от министъра на финансите Румен 
Порожанов. Досегашният зам.-директор Чавдар Васев е освободен от длъжност по негова молба. Божидар Алексов е 
магистър по икономика от УНСС със специалност счетоводство и контрол и следдипломна квалификация международни 
икономически отношения и митническа политика. Той е експерт с дългогодишен опит в митническата и данъчната 
материя. Започнал е професионалния си път през 1991 г. в Столична митница, а от 1998 г. до 2008 г. заема различни 
ръководни длъжности в РМД София. От 2009 г. до момента заема ръководни позиции в Агенция "Митници" като 
например директор на дирекция "Акцизи". Ръководи проекта за Изграждане на Българската акцизна централизирана 
информационна система (БАЦИС). 
Розалия Димитрова е магистър по неорганични и електрохимични производства в Химикотехнологичен и металургичен 
университет - София със следдипломна квалификация МИО и митническа политика в УНСС. От 1991 г. досега работи в 
митническата администрация, като преминава през всички длъжности от стажант до директор на дирекция. От 2011 г. е 
директор на дирекция "Митнически режими и процедури" в ЦМУ на Агенция "Митници". Участва в работата на Комитета 
по Митническия кодекс и групи на ниво Европейска комисия. Координира работата на митническата администрация на 
национално ниво. Награждавана е за постигнати резултати в подготовката на митническата администрация за 
присъединяването на България към ЕС и за принос към Световната митническа организация. 

 
 
 
 


