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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
TV 7 
 
√ БНБ отхвърля протегнатата ръка за помощ по случая КТБ 
Банката може да бъде оздравена и при сегашното законодателство, категорични са работодателите 
Българската народна банка (БНБ) е отговорна за действията по оздравяване на поставената под специален надзор 
Корпоративна търговска банка (КТБ), но очевидно отхвърля протегната за помощ ръка на експертния консултативен 
съвет. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, точно това е станало ясно вчера (9 
септември) на срещата на работодатели, синдикати и финансисти с главния прокурор Сотир Цацаров.  
В студиото на "Добро утро, България!" по TV7 вицепрезидентът на КНСБ НиколайНенков заяви, че КТБ може да бъде 
спасена и при сегашното законодателство, ако има достатъчно политическа воля за това и БНБ поеме отговорността си. 
Главният прокурор се андажира да бъде посредник между бизнеса и БНБ, тъй като БНБ отказва диалог с нас, което е 
абсурдно, категоричен е Ненков. 
Журналистът Петър Илиев пък посочи как може да бъде оздравена КТБ – като зад нея застане Фондът за гарантиране на 
влоговете, който да осигури парите за вложителите след отварянето на банката. Всичко това може да стане с подкрепата 
на правителството и съдействието на БНБ. Очевидно обаче БНБ е зависима от олигархията и задкулисието, от тези, които 
искат да съсипят КТБ, подчерта Васил Велев.  
Официално няколко пъти е предлагана помощ на БНБ, за да разреши казуса, но явно някой не им разрешава да действат. 
Всички знаем кой, но не можем да го докажем, заяви Илиев. По думите му обаче едно е сигурно – ако няма положително 
развитите за КТБ, следващото правителство ще се изправи пред сериозен финансов проблем. 
 
econ.bg   
 
√ Експерти: БНБ няколко пъти отказвала помощ от Експертния съвет за КТБ 
Бездействието на Централната банка допринася за влошаване на ситуацията, заяви Васил Велев 
Българската народна банка (БНБ) по необясними причини отхвърля протегнатата ръка на Експертния консултативен съвет 
по въпросите на Корпоративна търговска банка (КТБ). Това станало ясно на срещата вчера при главния прокурор Сотир 
Цацаров във връзка с напрегнатата ситуация около съдбата на поставената под специален надзор финансова институция. 
Това каза в ефира на TV7 експертът Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Всички институции изглежда се съобразяват с независимостта на БНБ, но очевидно БНБ изглежда зависима от така 
нареченото задкулисие", коментира той и подчерта, че Централната банка има голяма вина за случилото се в банковата 
система. 
Велев коментира, че на БНБ официално няколко пъти е предлагана подкрепа в писмен вид, с позоваване на текстове от 
закона, но не са се възползвали от тази подкрепа. 
"С всеки изминал ден цената и загубите стават все по-големи. С бездействието си БНБ допринася за влошаване на 
ситуацията. Цената за оздравяване на банката е много по-ниска от цената, която ще плати обществото, ако тя бъде 
закрита", посочи експертът. 
Според Велев банката може да бъде оздравена. "БНБ има много широки правомощия и инструментариум, с който може 
да го направи", допълни той. 
От срещата с главния прокурор се стигнало и до извода, че настоящото законодателство може да се ползва по казуса КТБ 
и БНБ може да действа в рамките му. 
"От Експертния консултативен съвет за КТБ предложихме конкретни мерки, искахме първоначално този съвет да бъде 
под егидата на БНБ – отказа ни се. Искахме срещи с БНБ – образно ни казаха "Вие не разбирате, не е ваша работа", заяви 
от своя страна Николай Ненков, вицепредседател на КНСБ. 
Той посочи, че при допускане на фалит на КТБ ще се възникне системен риск за цялата банкова система – множество 
фалити на фирми, съкращения, неизплащане на заплати. 
"Най-страшното е, ако проблемът продължи по веригата и пострадат други банки", коментира Ненков. 
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Вчера Централната банка се отметна за цялостния доклад за състоянието на Корпоративна търговска банка , който 
трябваше да бъде представен на 21 септември. От институцията не потвърдиха, че подобен документ ще бъде изнесен 
другата седмица. 
 
faktor.bg  
 
√ Васил Велев: Иван Искров е част от задкулисието, което иска да съсипе КТБ 
Главният прокурор ще бъде посредник между финансови експерти и БНБ 
„На вчерашната среща с главния прокурор стигнахме до извода, че КТБ трябва да се оздрави. Сотир Цацаров не може да 
поеме ангажимента за това, но каза, че може да бъде посредник между нас и БНБ.” Това каза пред ТВ 7 Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал. Той, други финансови специалисти и представители на КНСБ обсъждаха 
ситуацията с банката на Цветан Василев в кабинета на главния прокурор. 
Велев подчерта, че БНБ отхвърлила предложенията за помощ от експертния финансов консултативен съвет. „Очевидно 
Иван Искров е част от задкулисието, което иска да съсипе КТБ, някой не му разрешава да получи нашата подкрепа”, 
изтъкна той. 
Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ, който също участвал във вчерашната среща с главния прокурар, заяви пред ТВ 
7, че Сотир Цацаров може да съдейства със стопиране на продажбата на най-ценните активи на КТБ. „В тази банка са 
парите на златните кокошки „Булгартабак”, БТК и други фирми”, изтъкна той. 
 
frognews.bg   
 
√ АИКБ: Предлагаме на Искров да четем заедно закона, но не му позволяват 
Управителят на БНБ Иван Искров се оправдава със закона за своето бездействие. Сега го призоваваме да четем закона 
заедно и да му помогнем, но той отказа тази протегната ръка. Това коментира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по повод ситуацията с КТБ.  
По думите му отговорностите за действията в момента са на БНБ и на нейния управител. Велев обаче научил, че Искров 
си бил взел дългосрочна отпуска. Очевидно някой не му е позволил на Искров да поеме тази ръка, категоричен бе Велев 
пред ТВ7. 
Ако не беше се получил разрива между Цветан Василев и Делян Пеевски, ние щяхме ли да водим тези разговори, попита 
риторично Велев. „Ако това не беше станало, аз мога да гарантирам, че за 4-та поредна година КТБ щеше да бъде банка 
на годината“, категоричен бе той. 
 
novini.bg   
 
√ Искров се оправдава със закона за бездействието си, твърдят от АИКБ 
Шефът на БНБ си бил взел дългосрочна отпуска 
Г-н Искров (управителят на БНБ Иван Искров, б.р.) се оправдава със закона за своето бездействие. Сега го призоваваме 
да четем закона заедно и да му помогнем, но той отказа тази протегната ръка. Това коментира в сутрешния блок на ТВ7 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по повод ситуацията с КТБ. По 
думите му отговорностите за действията в момента са на БНБ и на нейния управител, Велев обаче чул, че Искров си бил 
взел дългосрочна отпуска. Очевидно някой не му е позволил на Искров да поеме тази ръка, категоричен бе шефът на 
АИКБ. Ако не беше се получил разрива между предприемачите Цветан Василев и Делян Пеевски, ние щяхме ли да водим 
тези разговори, попита риторично Велев. „Ако това не беше станало, аз мога да Ви гарантирам, че за 4-та поредна година 
КТБ щеше да бъде банка на годината“, категоричен бе той. Васил Велев гостува заедно с вицепрезидента на КНСБ 
Николай Ненков и журналиста Петър Илиев от в. "Банкер", с които направиха кратка ретроспекция към срещата при 
главния прокурор Сотир Цацаров във връзка със ситуацията в КТБ. 
 
news7.bg    
 
√ Бизнесът: БНБ отказва диалог по случая с КТБ 
Банката може да бъде оздравена и при сегашното законодателство, категорични са работодателите 
Българската народна банка (БНБ) е отговорна за действията по оздравяване на поставената под специален надзор 
Корпоративна търговска банка (КТБ), но очевидно отхвърля протегната за помощ ръка на експертния консултативен 
съвет.  
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, точно това е станало ясно вчера (9 септември) 
на срещата на работодатели, синдикати и финансисти с главния прокурор Сотир Цацаров. 
В студиото на "Добро утро, България!" по TV7 вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков заяви, че КТБ може да бъде 
спасена и при сегашното законодателство, ако има достатъчно политическа воля за това и БНБ поеме отговорността си. 
Главният прокурор се ангажира да бъде посредник между бизнеса и БНБ, тъй като БНБ отказва диалог с нас, което е 
абсурдно, категоричен е Ненков.  
Журналистът Петър Илиев пък посочи как може да бъде оздравена КТБ – като зад нея застане Фондът за гарантиране на 
влоговете, който да осигури парите за вложителите след отварянето на банката. Всичко това може да стане с подкрепата 
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на правителството и съдействието на БНБ. Очевидно обаче БНБ е зависима от олигархията и задкулисието, от тези, които 
искат да съсипят КТБ, подчерта Васил Велев. 
Официално няколко пъти е предлагана помощ на БНБ, за да разреши казуса, но явно някой не им разрешава да действат. 
Всички знаем кой, но не можем да го докажем, заяви Илиев. По думите му обаче едно е сигурно – ако няма положително 
развитите за КТБ, следващото правителство ще се изправи пред сериозен финансов проблем. 
 
cross.bg  
 
√ Бизнесът: БНБ отказва диалог по случая с КТБ 
/КРОСС/ Българската народна банка (БНБ) е отговорна за действията по оздравяване на поставената под специален 
надзор Корпоративна търговска банка (КТБ), но очевидно отхвърля протегната за помощ ръка на експертния 
консултативен съвет. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, точно това е станало 
ясно вчера (9 септември) на срещата на работодатели, синдикати и финансисти с главния прокурор Сотир Цацаров. 
В студиото на "Добро утро, България!" по TV7 вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков заяви, че КТБ може да бъде 
спасена и при сегашното законодателство, ако има достатъчно политическа воля за това и БНБ поеме отговорността си. 
"Главният прокурор се ангажира да бъде посредник между бизнеса и БНБ, тъй като БНБ отказва диалог с нас, което е 
абсурдно", категоричен е Ненков. 
Журналистът Петър Илиев пък посочи как може да бъде оздравена КТБ - като зад нея застане Фондът за гарантиране на 
влоговете, който да осигури парите за вложителите след отварянето на банката. 
"Всичко това може да стане с подкрепата на правителството и съдействието на БНБ. Очевидно обаче БНБ е зависима от 
олигархията и задкулисието, от тези, които искат да съсипят КТБ", подчерта Васил Велев. 
"Официално няколко пъти е предлагана помощ на БНБ, за да разреши казуса, но явно някой не им разрешава да 
действат. Всички знаем кой, но не можем да го докажем", заяви Илиев. 
По думите му обаче едно е сигурно - ако няма положително развитите за КТБ, следващото правителство ще се изправи 
пред сериозен финансов проблем. 
 
bpost.bg    
 
√ Консорциум предлага план за спасяване на КТБ 
Днес офертата ще бъде дадена на премиера, финансовия министър и БНБ, съобщи Тити Папазов 
Днес официално в БНБ, в Министерски съвет при премиера и при финансовия министър ще постъпи реално 
предложение за оздравяване на банката от консорциум. 
Това обяви по Нова тв именитият баскетболен специалист Константин Папазов – Тити. „Василев има огромно желание да 
се върне у нас и да изчисти името си. Той има една единствена цел - да спаси банката, да спаси своите служители, които 
бяха некоректно обвинени и с успеха на банката да върне доверието към себе си”, допълни Папазов. „Цветан Василев ще 
се завърне в рамките на 24 часа ако бъде снета червената бюлетина за издирване. Мога лично да се ангажирам, че ще го 
доведа”, каза още той. Папазов беше категоричен, че Василев никога не е бил в ЮАР, „никога не е искал да бяга и не е 
взел нито един лев със себе си". 
 „Според нас няма нито един аргумент банката да бъде обявена в несъстоятелност. Нищо не подсказва тази банка да е 
загубена, напротив – ако КТБ бъде оставена да фалира, това ще донесе огромни вреди на народното стопанство”, каза 
финансистът Емил Хърсев. „Всички 12 души, които работихме по казуса, сме на мнение, че банка „Виктория” може да 
бъде отворена веднага. На едно мнение сме с одиторите, които казват, че тази банка е управлявана добре. КТБ също 
може да започне да работи днес, но с ограничени операции”, допълни той. 
 Тити Папазов пък се обърна към управителя на БНБ: „Искам да се обърна към господин Искров с думите „Всеки допуска 
грешки. Но ако не може да помогнете, не пречете”, заяви той като определи действията на главния прокурор Сотир 
Цацаров като държавническо.  
По същото време работодатели и синдикати дискутираха темата за КТБ в студиото на ТВ7, след вчерашната им среща с 
главния прокурор. Според тях БНБ е отговорна за действията по оздравяване на поставената под специален надзор 
Корпоративна търговска банка, но очевидно отхвърля протегната за помощ ръка на експертния консултативен съвет. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България е на мнение, че точно това е станало ясно вчера на 
срещата на работодатели, синдикати и финансисти със Сотир Цацаров. 
Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков заяви, че КТБ може да бъде спасена и при сегашното законодателство, ако 
има достатъчно политическа воля за това и БНБ поеме отговорността си. Главният прокурор се ангажира да бъде 
посредник между бизнеса и БНБ, тъй като Централната банка отказва диалог с нас, което е абсурдно, категоричен е 
Ненков. 
Журналистът Петър Илиев пък посочи как може да бъде оздравена КТБ – като зад нея застане Фондът за гарантиране на 
влоговете, който да осигури парите за вложителите след отварянето на банката. Всичко това може да стане с подкрепата 
на правителството и съдействието на БНБ. Очевидно обаче БНБ е зависима от олигархията и задкулисието, от тези, които 
искат да съсипят КТБ, подчерта Васил Велев. 
Официално няколко пъти е предлагана помощ на БНБ, за да разреши казуса, но явно някой не им разрешава да действат. 
Всички знаем кой, но не можем да го докажем, заяви Илиев. По думите му обаче едно е сигурно – ако няма положително 
развитите за КТБ, следващото правителство ще се изправи пред сериозен финансов проблем. 
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√ Днес в МС ще постъпи оздравителен план за КТБ 
„Днес официално в БНБ, в Министерски съвет при премиера и при финансовия министър ще постъпи реално 
предложение за оздравяване на банката от консорциум". Това заяви в ефира на Нова телевизия баскетболният треньор 
Консантин "Тити" Папазов. Той не пожела да се ангажира с повече подробности около предложението. 
От своя страна в ефира на ТВ7 финансовият журналист Петър Илиев обясни, че оздравителният план предвижда 
акционерите в КТБ да наберат между 1 и 1,7 млрд. лв., с които да бъдат изкупени проблемни активи на финансовата 
институция. По този начин ще бъдат налети свежи пари. 
В момента ситуацията е такава, че само акционерите вече не могат да спасят КТБ. Необходима е и помощ от държавата в 
лицето на Фонда за гарантиране на влоговете, обясни още Илиев. Той допълни, че двете страни заедно ще могат да 
посрещнат желанието на вложителите да изтеглят парите си. След като мине това желание, ще има възможност да се 
премине към преструктуриране на банката. 
Журналистът завърши с това, че в момента цената за спасяване на КТБ ще бъде около 4 млрд. лв. Ако се изчака още 
месец, цената ще бъде по-висока. По повод съдбата на банката беше обяснено, че ако оздравителният план бъде внесен 
до края на седмицата, то БНБ може да подготви доклада за финансовото състояние на КТБ до 2 седмици. Така поне след 
това ще се знае накъде ще се поеме. 
От своя страна председателят на председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев се оплака, че БНБ отхвърля протегнатата ръка за помощ на Експертния съвет в КТБ. На въпрос защо това се случва, 
Велев отговори, че не знае. 
Управителят на БНБ Иван Искров се оправдава със закона за своето бездействие. Сега го призоваваме да четем закона 
заедно и да му помогнем, но той отказа тази протегната ръка, обясни председателят на АИКБ по повод помощта, която се 
предлага. 
По повод вчерашната среща при главния прокурор вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков обясни, че тя е преминала 
в спокоен дух. Единственият, който бил по-неспокоен, бил Вежди Рашидов. Той заплаши, че ако някой знае кой клати 
системата, ще отиде, ще го гръмне и след това ще самоубие. 
По повод съдбата на банката, синдикалистът коментира, че вече никой не говори за ликвидацията й, а се говори за 
оздравяването й. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ Заделят до 750 млн. лв. от бюджета за спрените европрограми 
До 750 млн. лв. от националния бюджет да бъдат осигурени за финансиране на проекти по спрените европрограми 
“Околна среда” и “Регионално развитие”. Такова разрешение ще даде правителството на министъра на финансите Румен 
Порожанов на днешното си заседание. 
Средствата са нужни, за да вървят плащанията по европроектите за екология, градско развитие и туризъм. В противен 
случай България може да загуби голяма сума в края на годината заради бавно усвояване. Парите ще бъдат възстановени, 
когато Брюксел размрази програмите. 
Не е ясно откъде ще дойде сумата от 750 млн. лв. Наскоро вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова обясни 
пред "Труд", че плащанията ще са за сметка на дефицита в бюджета. 
Междувременно стана ясно, че общини, природни и национални паркове и структури на екоминистерството ще получат 
89 млн. лв. по блокираната “Околна среда” от бюджета. До август за проектите по програмата не се получаваха никакви 
средства. В началото на август беше пуснат първи транш плащания от 166 млн. лева. В момента се проверяват исканията 
на общини и ведомство за покриване на още 50 млн. лв. Очаква се те да бъдат препратени към Министерството на 
финансите до 2 дни. 
Днес вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова и министърът на околната среда Светлана Жекова ще имат 
среща с еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан. На нея ще бъдат представени “политическата мотивация и 
експертните усилия, положени за отблокиране на плащанията” по “Околна среда”. Служебното правителство се надява 
парите за екология да бъдат размразени през октомври. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Общини и учреждения получават 89 млн. лв. по "Околна среда" 
Обработват се искания за плащане за извършена работа за още 50 млн. лв. 
Общини, сдружения и учреждения с проекти по Оперативна програма "Околна среда" получават 89 млн. лв. от бюджета, 
за да се разплатят с изпълнителите, съобщи Министерството на околната среда и водите. Възстановяването на плащания 
по програмата е спряно от Брюксел от ноември миналата година, а три месеца по-късно миналото правителство спря и 
плащанията от бюджета. В началото на август тази година плащанията от бюджета все пак бяха възстановени заради 
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заплахата от фалит на десетки общини и строителни фирми. В началото на август за общините и други бенефициенти 
бяха отпуснати 167 млн. лева. 
От МОСВ уточняват, че отпуснатите във вторник милиони са въз основа на 78 одобрени искания за плащания. 
Управляващият орган на ОПОС е в процес на проверка на направени разходи за още над 50 млн. лева, които се очаква да 
бъдат обработени и подадени към Министерво на финансите до 2 дни, уточняват от екоминистерството. 
Проектите, чийто изпълнители ще получат част от вече отпуснатите 89 млн. лв., се изпълняват от общините Ябланица, 
Раковски, Козлодуй, Бяла, Карлово, Костинброд, Севлиево, Аксаково, Трявна, Тервел, Панагюрище, Велики Преслав, 
Стара Загора, Кричим, Ловеч, Момчилград, Пещера, Хисаря, Бяла Слатина, Кърджали, Монтана, Бургас, Свиленград, 
Кубрат, Ямбол, Кнежа, Велико Търново и Чупрене, както и от дирекциите "Природен парк Странджа", "Врачански Балкан" 
и "Витоша", дирекциите "Нацинален парк Рила" и "Централен Балкан", Българска фондация Биоразнообразие, Световен 
фонд за дивата природа WWF, Министерство на регионалното развитие, Басейнова дирекция Варна, РИОСВ - Смолян, 
РИОСВ - Хасково и РИОСВ – Враца. 
Миналата седмица стана ясно, че за да възстанови парите по "Околна среда", Брюксел предлага корекция от 9,5% върху 
плащанията по програмата. Тази седмица министър Илияна Цанова ще пътува за среща с отговорните дирекции в 
Комисията, с които да договори условията за пускането на парите. 
 
Вестник Преса 
 
√ Световната банка: Идва глобална криза на заетостта 
Трябва да бъдат създадени 600 милиона допълнителни работни места в световен мащаб до 2030 г., за да се 
отговори на нарастващата популация 
Светът е изправен пред глобална криза заради недостиг на работни места, което намалява шансовете за икономически 
растеж. Това предупреждава Световната банка, според която няма магическа пръчица за разрешаване на този проблем. 
Докладът на Световната банка бе публикуван във връзка със срещата на страните от Г-20 в Австралия на равнище 
министри по заетостта. В него се посочва, че трябва да бъдат създадени 600 милиона допълнителни работни места в 
световен мащаб до 2030 г., за да се отговори на нарастващата популация. 
"Няма никакво съмнение, че има глобална криза на заетостта", предупреди директорът на Световната банка по заетостта 
Найджъл Туос. 
Също толкова обезпокоително е неравенството в доходите на много страни от Г-20, въпреки че е постигнат напредък в 
няколко развиващи се икономики като Бразилия и Южна Африка. 
Световната банка съобщава, че в страните от Г-20 безработните са над 100 милиона души, а 477 милиона печелят толкова 
малко, че са на прага на бедността, като преживяват с 2 долара на ден.  
 
√ Оперативна програма „Околна среда“ е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в 
периода 2014-2020 г. 
На 6 юни 2014 г. проектът на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ беше изпратен в Европейската комисия. 
С това стартира и процесът на официални преговори с ЕК, в резултат на които се очаква за страната да бъдат отпуснати 
1,5 млрд. евро от европейските фондове за сектор „Околна среда“. В допълнение с националното съфинансиране 
общият бюджет на програмата е 1,77 млрд. евро. Програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и 
устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите 
отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за екологичната мрежа Натура 
2000, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища и намаляване замърсяването на атмосферния въздух. 
Планираният бюджет за сектор „Води“ е около 1 млрд. евро. Фокусът е поставен върху инвестиции за изграждане, 
рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктура, насочени към агломерации с над 10 000 екв. ж. Предвидени са 
също така и мерки за мониторинг на количеството и качеството на водите чрез доизграждане и оптимизиране на 
съществуващите мрежи за мониторинг (пунктове, станции и оборудване). За сектор „Отпадъци“ е планиран бюджет в 
размер на над 220 млн. евро. Ще се финансират мерки съгласно йерархията за управление на отпадъците – центрове за 
повторна употреба, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и анаеробни и/или компостиращи 
инсталации за биоразградими и /или зелени отпадъци. Предвижда се предоставяне на средства за ІІІ-та фаза на проекта 
за битовите отпадъци на Столична община. Целта е произведената RDF фракция да се използва като алтернативно гориво 
за производство на топлоенергия в „Топлофикация София“, което ще доведе до икономия от над 10% от потребявания в 
момента природен газ. 
В сектор „Натура 2000 и биоразнообразие“ се предвиждат мерки съгласно Националната приоритетна рамка за действие 
за НАТУРА 2000. Фокусът е върху мрежата НАТУРА 2000, като целта е тя да се превърне от ограничение на 
икономическото развитие в катализатор на идеи за социално-икономически растеж. Бюджетът е малко над 86 млн. евро. 
През следващия програмен период ще бъдат засегнати и две нови теми. По приоритетна ос "Превенция и управление на  
риска от наводнения и свлачища " /с бюджет 66 млн. евро/ е предвидено освен инвестиционни мерки за укрепване на 
бреговете, изграждане на хидротехнически съоръжения и укрепване на свлачища, да се създаде една Национална 
система за управление на водите в реално време. По приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух" 
/50 млн. евро/ ще бъдат прегледани и анализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) и в 
последствие ще бъде подпомогнато преработването им при необходимост, ще бъдат изпълнявани мерки за 
подобряване на КАВ в градска среда. Бенефициенти по програмата могат да бъдат общини, ВиК оператори, бизнес, НПО, 
структури към министерства и други. Първите процедури се планира да бъдат обявени в началото на 2015 г. 
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Вестник Сега 
 
√ Пътуванията и онлайн пазарът са раздвижили търговията през юли 
Лятото раздвижи търговията - хората са пътували повече и това се е отразило на търговията с горива. Увеличението е 
отчетено и в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, по телефона или онлайн. Ръстът е с 2.3% на месечна и с цели 
22% на годишна база, показват предварителните данни на националната статистика за юли. Силният ръст се дължи 
основно на онлайн пазаруването. Оборотите в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали се 
повишават със 7.1% спрямо миналия юли и с 4.2% в сравнение с юни. 
В седмия месец на годината оборотите в търговията на дребно се увеличават с 0.5% спрямо юни и с 4% в сравнение с юли 
2013 г. Данните се отнасят за продажбите на дребно във всички сектори на икономиката, но без тези на автомобили и 
мотоциклети. 
За една година оборотите в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и с компютърна и 
комуникационна техника се покачват с по 5.2%, отчита още НСИ. Търсенето на стоки за дълготрайна употреба от страна 
на домакинствата е било по-слабо, тъй като продажбите на техника, мебели и други стоки за бита намаляват с 0.1% на 
месечна и с 0.6% на годишна база. 
И докато търговията бележи ръст, то не може да се каже същото за промишленото производство. Макар и с малко - с 
едва 0.2%, то се е понижило за първи път на годишна база от август миналата година. Активността в сектора остава свита 
основно заради намаленото производство на енергийни източници и незадоволителното представяне на добивния 
отрасъл. Все пак през седмия месец на 2014 г. промишленото производство се покачва с 0.2% спрямо юни, когато 
напредна с 0.6%, показват още данните на НСИ. 
 
investor.bg 
 
√ Средният осигурителен доход е 676,38 лв. през юли 
Частично е компенсирано понижението през май 
Средният осигурителен доход за страната през юли 2014 г. е бил 676,38 лв., съобщи Националният осигурителен институт 
(НОИ). 
Така е отчетен  ръст спрямо юни, когато данните бяха за 671,28 лв. и бе отбелязано понижение спрямо май (681,99 лв.) и 
април (687,91 лв.). 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода 1 август 2013 г. - 31 юли 2014 г. е 667,65 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на 
размерите на новоотпуснатите пенсии през август 2014 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване. 


