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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Преса 
 
√ Енергийният борд заседава за първи път днес 
Той представлява постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет 
Енергийният борд към правителството ще проведе днес първото си заседание.  
Той беше създаден като постоянно действащ  консултативен орган на Министерския съвет за решаване на ключови 
въпроси в областта на енергетиката. В него влизат представители на икономическото министерство, бизнеса,  
енергийния регулатор, потребителски и синдикални организации. Целта е да се повиши прозначността в сектора. 
Бордът ще анализира състоянието на енергетиката, ще посочва причините, които водят до нестабилност на системата и 
ще определя насоките за управление в сектора. Сред задачите му са да предлага начини за стабилизирането на 
системата и да дава становища по мерките, предприемани от държавните органи в областта на енергетиката. 
Консултативният орган ще може да прави предложения за  изменения и допълнения на нормативната уредба и да дава 
мнение по идеите за стратегия в енергийния сектор. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Атакуват високите такси за обжалване на обществени поръчки 
При повече от половината обществени поръчки в България има нарушения на закона. Това показват данните на 
Агенцията за държавна и финансова инспекция за последните 5 години. 
Всяка трета обжалвана поръчка на един или друг етап от процедурата пада в Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК), гласи статистиката на комисията от 2009 г. до 2013 г.  
Това са фактите. Те се допълват от постоянните съмнения за нагласени търгове и злоупотреби в полза на "свои хора". 
На фона на тази картина от 1 юли таксите за обжалване на обществени поръчки скочиха драстично. Всяка фирма, която 
иска да защити правата си пред КЗК, а след това и пред Върховния административен съд (ВАС), вече трябва да плаща от 3 
до 17 пъти повече.  
Законно ли е подобно увеличение? Нарушава ли конституцията? Не ограничава ли правото на защита на всеки 
гражданин и предприемач срещу своеволията на администрацията? 
Това са въпросите, на които ще трябва да отговори Върховният административен съд по дело, което консорциум, 
недоволен от резкия скок на таксите за обжалване на обществени поръчки, е завел пред него. 
Обединение от фондация и две фирми е атакувало пред ВАС новата тарифа за оспорване на търговете, приета от 
Министерския съвет. Фондация "Право и интернет", "Идеин" ЕООД и "Фиеста травел" ЕООД настояват тя да бъде 
отменена. Повод за жалбата им е поръчка на правителството за антикорупционно обучение на чиновниците, за която 
обединението им е класирано на второ място. Трите организации са обжалвали пред КЗК и са внесли такса от 850 лв. Тя 
обаче е отказала да разгледа казуса им, докато не платят 5666,66 лв. 
Недоволни от скока на таксата с близо 7 пъти, от консорциума са решили да оспорят новата тарифа. Към процеса, 
насрочен във ВАС за 13 октомври, може да се присъедини всяка фирма, засегната от високите такси. 
Поскъпване в пъти  
Цената за обжалване на търговете преди 1 юли беше твърда, т.е. таксата беше проста. Ако поръчката е под прага, над 
който обявлението за нея се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз, жалбата пред КЗК струваше 850 лв., 
ако го надвишава - 1700 лв. 
С новата тарифа от 1 юли таксата става пропорционална - 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 
850 лв. и не повече от 15 000 лв. 
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Праговете са различни според това за какво е поръчката, но простите сметки показват, че ако тя е за 750 000 лв. и отгоре, 
за обжалването задължително ще се плаща максималната такса от 15 000 лв. Това означава, че при оспорване на договор 
за строителство таксата скача над 17 пъти, защото досега за тези на стойност до 9 779 000 лв. тарифата бе 850 лв. 
И това е само за производството пред КЗК. Ако фирмата не е доволна от решението на антимонополния орган и го 
обжалва в съда, ще трябва да внесе нова такса. Тя е половината от платеното на комисията. 
Тук скокът е още по-драстичен, защото до 1 юли жалбата пред съда струваше твърдо 50 лв., а сега може да достигне 7500 
лв. 
Сред важните въпроси, на които ще трябва да отговори съдът, за да реши дали увеличението на таксите е законно, е с 
какви мотиви е направено и обосновано ли е да е процент от стойността на услугата. 
Много дела 
В мотивите за приемането на новата тарифа е посочено, че таксите поскъпват заради многото обжалвани процедури 
пред КЗК - "твърде висок процент - 15 на сто от обявените обществени поръчки. Тук е виден стремежът за ограничаване 
на достъпа на заинтересованите лица до административен и съдебен контрол върху актовете на възложителите на 
обществени поръчки", пише в жалбата срещу новата тарифа.,  
От консорциума отхвърлят и другите разсъждения на Министерския съвет. Те са, че фирмите, които обжалват търгове, 
няма да са затруднени да платят такса равна на 2% от прогнозната стойност на поръчката, защото така или иначе внасят 
5% от същата сума като гаранция по договора. 
Основните аргументи срещу увеличението на таксите са в Закона за държавните такси. Той регламентира, че 
"пропорционалните такси се определят върху цената на документа или услугата". Това означава, че сумата, която 
фирмите плащат, за да обжалват обществена поръчка, трябва да е разходоориентирана и икономически обоснована.  
За да вдигне таксите, правителството обаче не е представило разчети, че досегашните такси от 850 лв. или 1700 лв. не 
стигат на КЗК, за да покрие разходите си. Нещо повече - данните за бюджета на комисията за последните 5 години 
показват, че тя трайно е на "печалба" и събира повече от такси, от колкото харчи за издръжката си. Миналата година 
например разходите в бюджета са били близо 3,77 млн. лв., а приходите - 5,4 млн. лв. Щатът на КЗК не е увеличаван, 
даже от 130 души през 2009 г. е намалял до 119 през 2013 г. 
Печалбата 
на КЗК 
Числата ясно показват, че комисията не се нуждае от допълнително финансиране. За да обоснове вдигането на таксите , 
правителството се мотивира с тези по граждански дела, които хората плащат, когато се съдят за имоти и пари. Те са 4% от 
интереса. Според Министерския съвет, след като тези 4% не се приемат за ограничение на достъпа до правосъдие, то и 
2% от стойността на обществената поръчка не е праг, който ще спъне бизнеса да търси справедливост. 
Според юристи обаче подобни сравнения са недопустими. Първо, защото делата за поръчки започват не пред съд, а пред 
административен орган - КЗК. Т.е. плаща се за административна, а не за съдебна дейност. И второ, защото при тях 
бизнесът се защитава срещу произвола на чиновниците и не трябва високата такса да е препятствие за това. 
Освен това според Закона за държавните такси тарифата е в зависимост от цената на услугата, т.е. определящо е колко е 
струвало на КЗК да изгледа делото, а не какъв е материалният интерес по него. 
В жалбата си срещу новата тарифа "Право и интернет", "Идеин" и "Фиеста травел" се позовават и на два текста от 
конституцията. Първият гарантира, че "гражданите плащат данъци и такси съобразно техните доходи и имущество". А 
другият, че "гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат". 
Според жалбоподателите нито икономическата среда се е подобрила, нито доходите на гражданите са се повишили, че 
да се налага таксите да скачат. 
"Необосновано високите и несъобразени с пазара на обществени поръчки такси са пречка за упражняване на правото на 
достъп до съд за значителна част от гражданите и юридическите лица", заключават трите организации. 
Дали Върховният административен съд ще сподели доводите им и ще отмени тарифата, ще се разбере най-рано през 
ноември. 
 
√ Напрежение сред фермери за европари 
Някои производители на плодове и зеленчуци се оплакват от затруднения при подаване на заявления за компенсиране 
на загубите от руското ембарго. 
“В регионалните служби по земеделие нямат инструкции как да приемат заявленията”, каза производителят Цветан 
Цеков пред БНР. “Засега нямаме сигнали за проблеми”, заяви обаче пред “Труд” Мария Милтенова от Съюза на 
градинарите. 
Книжата за компенсации на производителите се приемат от 1 до 4 септември. Те трябва да подадат заявленията бързо, 
защото ЕК ще приема нотификации до изчерпване на средствата - общо 125 млн. евро за всички страни от ЕС и 
допълнителни 30 млн. за праскови и нектарини. 
На сайта на земеделското министерство са публикувани указания за попълване на заявленията. Все още не е ясно каква 
част от отпуснатите средства ще отидат за подпомагане на българските производители. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Близо 1 500 младежи с шанс за работно място в администрацията 
За 1 457 работни места в администрацията могат да кандидатстват младежи с висше образование и без стаж по 
специалността от днес до края на септември в бюрата по труда в цялата страна. 
Позициите са заявени от централни ведомства, областни и общински администрации, които се включват в една от най-
успешните програми на Агенция по заетостта (АЗ) - „Старт в кариерата". Тя се изпълнява за 13-та поредна година. Общо 
10 323 младежи са участвали в „Старт на кариерата" от 2002 до 2013 г., като около 50% от тях са останали на работа в 
публичната администрация или са си намерили работа при друг работодател вследствие на придобития професионален 
опит. 
На висшистите до 29-годишна възраст ще бъде дадена възможността да натрупат трудов стаж и опит по своята 
специалност в рамките на 9 месеца. Програмата им осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и 
изплащане на социални и здравни осигуровки, допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, годишен платен 
отпуск и отпуск поради заболяване за сметка на работодателя. 
Възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства ще получат 547 младежи. Работни места по 
програмата са обявени в Министерски съвет; Народното събрание; Министерствата на външните работи, на околната 
среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на финансите, на труда и социалната 
политика, на отбраната, на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на културата, на 
здравеопазването, на земеделието и храните, на инвестиционното проектиране, на младежта и спорта; Омбудсмана на 
Република България; Патентното ведомство; Националната агенция по приходите; Националния осигурителен институт; 
Агенцията по заетостта; Държавната агенция за закрила на детето; Агенция „Митници"; Агенцията за социално 
подпомагане; Агенция по вписванията и др. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически 
специалности, компютърни специалности, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, 
строители, филолози, еколози и др. 
В общинските администрации работните места са 799, а в областните управи – 111. Най-много от тях са за икономисти, 
юристи, архитекти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, 
администрация и управление и др. 
Кандидатите трябва да са на възраст до 29 ненавършени години (към 30 септември 2014 г. включително). Трябва да имат 
завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, 
както и да нямат трудов стаж по специалността. 
Желаещите могат да подават документи до 30 септември 2014 г. включително в бюрото по труда, в което са 
регистрирани като безработни или заети. 
Пълния списък на обявените работни места, както и условията и необходимите документи за кандидатстване, можете да 
видите на електронния адрес: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и във всички бюра 
по труда в цялата страна. 
 
√ Фалстарт с парите за руското ембарго 
Фермерите не бързат да вземат 125 млн. евро от Брюксел 
Фалстарт маркира началото на набиране на документи за компенсация срещу руското ембарго. В първия ден за 
приемане на заявленията желаещи липсваха, съобщиха от земеделското министерство. Оттам коментираха, че е твърде 
рано, за да се очаква някаква активност от страна на фермерите. Проблемът обаче е, че за 125-те милиона евро, които 
Брюксел отпусна за компенсиране на загубите на земеделците, страната ни се бори с останалите държави членки на ЕС. 
Според правилата за отпускане на средствата, който подаде пръв документи, той ще има право на допълнително 
подпомагане. Както обаче често се случва, у нас се чака последния срок, коментираха експерти от ведомството на Васил 
Грудев. Крайна дата за разпределянето на парите за подпомагане на земеделските стопани заради ограниченията за 
внос на хранителни продукти в Русия обаче не е обявен. Набирането на документи спира с изчерпването на парите. 
Държави като Полша, Германия, Франция, които имат сериозни търговски взаимоотношения, вече са мобилизирали 
земеделците си, за да се възползват максимално от европомощите. Нашата страна обаче, изглежда, пак ще е на 
опашката, въпреки че именно българският земеделски министър Васил Грудев, беше първият, който повдигна въпроса и 
поиска еврокомпенсации заради руското ембарго. Министерството вече е публикувало подробни инструкции за 
земеделците и за земеделските служби как точно ще се извършва приемът и обработката на документите. Подпомагане 
се дава за изтегляне от пазара или за бране на зелено или отказ от прибиране на домати, моркови, зеле, пипер, карфиол, 
краставици, корнишони, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде, сливи и праскови и нектарини. 
 
Вестник Сега 
 
√ Минимална заплата - максимална безотговорност 
Това е лицемерие и заблуда, пробутвана от политиците - така се надяват да увеличат приходите от осигуровки и 
данъци, а всъщност убиват работни места 
Удивително е колко инатливи може да бъдат политиците и с какво упорство пробутват рецепти за хапчета, които 
доказано не лекуват.  
След като кабинетът "Борисов" извади подоходната политика от приоритетите на властта, предполагаемо лявото 
правителство на десния финансист Пламен Орешарски върна проблема с базовото възнаграждение във фокуса на 
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общественото говорене. През 2013 г., още в началото на кампанията си за парламентарните избори, БСП развя лозунга 
"за връщане на достойния живот на хората". Това трябваше да се случи с разкриването на нови 250 000 работни места и с 
увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ) до 450 лева. От началото на 2014 г. бе въведено икономически 
необосновано повишение на минималното възнаграждение до 340 лева. Освен това хората с най-ниски доходи бяха 
подпомогнати и чрез своеобразен необлагаем минимум, като държавата ще им върне обратно платените данъци в 
началото на следващата година. 
С идването на власт на служебния кабинет темата отново се оказа на дневен ред. Служебният вицепремиер и министър 
на социалната политика Йордан Христосков преди дни изрази мнение, че минималната работна заплата спокойно може 
да бъде увеличена до 400 лева. Според него това няма да навреди на бизнеса и работодателите не са прави, като 
твърдят, че повишаването на минималното заплащане налива масло в огъня на безработицата. 
Този път предложенията са за прилагане на формула за определяне на минималното заплащане, базирана на няколко 
основни икономически индикатора, а не "по желание" - на някой министър или синдикат. Индексирането може да бъде 
обвързано с ръста на брутния вътрешен продукт, производителността на труда, инфлацията или средната заплата. 
Да кажем, че подобна стъпка би имала положителен ефект в години на икономически подем, тъй като формулата би 
действала автоматично в съответствие с икономическата конюнктура и би отнела на политиците възможността да си 
приписват като свой дивидент вдигането на доходите. В трудни времена пък ще върже ръцете на същите тези политици, 
които биха решили да водят лекомислена "щедра" социална политика. А в години на криза - при рецесия или стагнация, 
придружена от дефлация, на каквато ситуация станахме свидетели на два пъти през последните 4-5 години, "формулата" 
на служебния министър на труда би довела до спад в минималното възнаграждение. Очевидно подобно автоматично 
управление на доходната политика, касаещо най-уязвимите социални групи от обществото, се оказва нож с две остриета 
и поставя под съмнение ефективността на МРЗ като инструмент за изглаждане на социалното неравенство. 
Тук левите икономисти ще кажат, че държавата трябва всячески да се опитва да повишава минималното 
възнаграждение, за да гарантира нормално съществуване за всички, което суровият капитализъм никога не би осигурил. 
А десните им опоненти ще напомнят, че работодателят най-добре може да прецени какво заслужава служителят му и 
всичко друго е грубо вмешателство в свободния бизнес. 
Но нека оставим настрана добре известните ни позиции на двете страни - чуваме ги непрестанно от политици, 
профсъюзни дейци, браншови организатори и всякакви политикани. Най-добре е да видим какво казват науката и 
многобройните проучвания по темата. 
Има премного и солидни доказателства за негативното влияние на МРЗ върху ръста на заетостта, като изследванията 
показват, че особено засегнати от произволни увеличения в базовия доход са младежите и нискоквалифицираните 
работници. Отрицателният ефект в повишението на минималния доход се проявява най-вече в малките фирми, където 
често заплатите са по-ниски, и в секторите, които са традиционно нископлатени. Проявява се и в спад на отработените 
часове. Изследване на БНБ разкрива, че при повишаването на цената на труда всяка четвърта фирма в страната ще 
намали броя на временните работници, други 25% ще свият заплатите на всички наети, а 14% ще освободят част от 
постоянните работници. 
Доклад на социалното министерство от този месец показва, че всеки трети работодател смята административно 
фиксираната минимална работна заплата за пречка и фактор за намаляване на заетостта. Нещо повече, проблемът е 
особено изострен в райони с ниски доходи и висока безработица като Монтана, Хасково, Кърджали и Смолян. 
Така ефектът от МРЗ се оказва, меко казано, съмнителен, а с това използването й като инструмент за социална политика 
става почти невъзможно. Полза имат само политиците, които злоупотребяват с лековерието на хората и им внушават, че 
водят битка за социална справедливост, а тайничко се надяват с вдигането на МРЗ, осигурителните прагове и вноските да 
запълнят някои и друга пробойна - в държавния бюджет, в НОИ или в здравната каса. Но дори и този бюджетен ефект е 
измамен, защото сметките не излизат при унищожаване на работни места. 
На практика колкото и да ни убеждават политици и синдикати, че може да се прилагат справедливи механизми, 
обективни формули и прочее "корективи", промените в МРЗ си остават преди всичко демагогия. 
Доколкото засега няма съгласие в обществото за пълно премахване на държавната намеса, концепцията за МРЗ у нас се 
нуждае от цялостно пренареждане - минималният доход трябва да се диференцира и да се търсят конкретни мерки за 
конкретни решения. С настоящото законодателство в България се опитваме да приложим еднакъв подход към 
програмиста от София и към шивачката от Кърджали. Очевидно е, че това не носи резултати, а фиксацията на 
политическия елит и обществото към минималната заплата е напълно излишна. 
Дискусиите за ново ударно увеличение на МРЗ са не само излишни, те са безумни в период, когато безработицата с 
години не може да слезе под 10%, а при младежите е трайно над 20 на сто. Проблемът с бедността и неравенството в 
страната стои отворен и се задълбочава. Минималната заплата не е решение за този проблем, а просто прикритие за 
максималната безотговорност на управляващите. 
 
√ Икономиката в еврозоната започна да буксува 
Шефът на ЕЦБ Марио Драги обмисля финансови облекчения за ударените от кризата страни 
Производството в еврозоната е стигнало през август най-ниското си ниво за последните тринадесет месеца, показва 
проучване на частния сектор, извършено от финансовата фирма "Маркит" и цитирано от Би Би Си. Индексът на растеж е 
спаднал до 50,7 от 51,8 през юли. Растежът се регистрира при изчислена стойност на индекса над 50.  
"Въпреки че малкият растеж е по-добър от това да няма никакъв, възпиращият ефект на икономическата и 
геополитическата несигурност на производителите става по-видим", казва икономистът от "Маркит" Роб Добсън. Според 
проучването бизнесът страда главно заради напрежението между ЕС и Русия. Индексът за растеж на Германия, която е 



5 

 

 

най-големият руски търговски партньор в ЕС, спада за 11-и пореден месец и достигна ниво от 51,4. "Франция ни тревожи 
сериозно, както и спадът на Италия от сериозно разрастване до стагнация. Индустриите на Германия, Холандия и 
Испания дават знаци, че бързият растеж практически е спрял. Това не е обнадеждаващо", допълва Добсън. Позитивно 
развитие се наблюдава в Ирландия, чийто растеж достига най-високите си нива от края на 1999 г. 
На срещата на Европейската централна банка днес финансистите ще обсъдят конкретен план как банките да преодолеят 
забавено възстановяване на еврозоната и заплахата от дефлация. Инфлацията в зоната все още е 0,3% и далеч от 
целевата стойност от 2%, изисквана от Европейската комисия. Смята се, че шефът на ЕЦБ Марио Драги ще предложи нови 
финансови облекчения за ударените от кризата страни, подобни на тези, които Великобритания и САЩ въведоха.  
РАЗНОГЛАСИЕ 
Според Драги наливането на пари в икономиките ще даде тласък на растежа в Европа, съобщи германското сп. "Шпигел". 
Наскоро той заяви, че подобни реформи биха били "от полза за цялостната политика" на ЕС. Подобна позиция застъпва и 
италианският премиер Матео Ренци. Той призовава за увеличаване на възможността на маневриране по отношение на 
бюджетните правила на ЕС. Немският канцлер Ангела Меркел обаче не е доволна от идеята за по-силно финансово 
стимулиране и по-малко икономии. Тя и финансовият министър на Германия Волфганг Шойбле са критикували Драги, 
пише сп. "Шпигел". В телефонен разговор миналата седмица Меркел е попитала Драги дали ЕЦБ ще промени курса си на 
действие и ще се възпротиви на позицията на Германия за политика на икономии в еврозоната. Той обаче е отрекъл 
подобна възможност. 
 
√ Работодателите са против ръст на осигуровките без реформи 
Бизнесът се обяви против увеличаването на здравните и пенсионни осигуровки, преди да се реформира осигурителната 
система. Позицията е по повод заявките на служебни министри, че има нужда от ръст на осигурителните вноски, както и 
предложението на НАП за двойно увеличение на осигуровките на земеделците и тютюнопроизводителите. Приходната 
агенция иска тези около 35 хил. българи от догодина да започнат да се осигуряват върху 420 лв., а не върху 240 лв., както 
е в момента, като мотивът е, че получават субсидии от ЕС, съобщи Нова тв. 
"Българската стопанска камара категорично не подкрепя заявените намерения за ограничаване на хроничния дефицит в 
системите на социално и здравно осигуряване чрез административно увеличаване на минималния осигурителен доход, 
на осигурителните вноски и на минималната работна заплата", пишат в позицията си работодателите. И призовават 
служебния кабинет за повече реализъм, тъй като няма правомощия да увеличи вноските. Според БСК за преодоляване 
на дефицитите в осигурителните системи са необходими радикалните реформи, "за които служебният кабинет не 
разполага с времеви ресурс и правомощия". Бизнесът посочва, че липсва съществен напредък и резултати при контрола 
по събирането на осигурителните вноски и върху недекларирана заетост. 
"Липсват ясни правила за реда и начина на медицинското обслужване на здравнонеосигурените лица, а вноските не се 
събират ефективно", смятат работодателите. Те настояват да се въведе електронното здравеопазване, за да се подобри 
ефективността и прозрачността на системата. За пореден път бизнесът напомня и ред болни теми за осигурителната 
система - присъствието в нея на социални плащания, които не зависят от осигурителния принос, инвалидните пенсии, 
ранното пенсиониране. 
РЕАКЦИЯ 
От БСК са обезпокоени, че предлаганата от вицепремиера Йордан Христосков минимална заплата от 400 лв. ще 
надхвърли значително 60% от средната заплата в повечето области у нас, а за много общини с ниска заетост и ниво на 
заплащане ще стигне и до 80% от средното възнаграждение. В ЕС това съотношение не надхвърля 45%. Миналата 
седмица обаче Христосков заяви, че 400 лв. минимална заплата няма да навреди на бизнеса. БСК посочва, че въпреки 
ниския ръст на производителността на труда и на потребителските цени средната заплата през м.г. се е повишила с 10.5% 
спрямо 2012 г. 
 
√ Оманският фонд се ангажирал да спаси КТБ 
Две писма от акционери на Корпоративна търговска банка е получила БНБ, стана ясно вчера. В края на август 
централната банка призова двата най-големи акционера в КТБ - "Бромак" АД и Оманския фонд, да дадат своите 
предложения за потенциална капиталова и ликвидна подкрепа на КТБ в срок до 31 август. Отговорите, които са били 
получени в БНБ, обаче не съдържали конкретни предложения и финансови ангажименти, а единствено принципни 
намерения за евентуални бъдещи действия. Цветан Василев, който преди дни бе обявен за международно издирване, е 
обявил, че в идните дни инвестиционна компания ще внесе в БНБ структурирано предложение. Същото ще бъде 
изпратено и до Министерския съвет. 
От своя страна, Оманският фонд е заявил намерение за създаване на консорциум от инвеститори, които ще направят 
предложение за преструктуриране на КТБ. От централната банка уверяват в официално съобщение, че имат "готовност за 
поддържане на конструктивен диалог и обсъждане на различни законово допустими пазарни решения и предложения от 
сегашните акционери на КТБ". 
"Сигурно има загуба на ликвидност, но това, което ние препоръчваме, е да се разгледат предложения на инвеститорите, 
които могат да спасят банката. Какво се случва в КТБ в момента, знае само БНБ, която е назначила квесторите и 
контролира тяхната дейност", заяви в петък финансовият министър Румен Порожанов. Тогава той обяви, че се обмисля 
частично размразяване на депозитите. Става въпрос за суми между 500 и 1000 лв., така че още през септември хората да 
могат да получат част от парите си. 
 


