Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия Европа
√ Синдикати и работодатели с остра реакция срещу писмото на Иван Искров до Бойко Борисов
Синдикати и работодатели реагираха остро на писмото от събота на управителя на БНБ Иван Искров, адресирано до
Бойко Борисов. В текста гуверньорът твърди, че централната банка не може сама да реши казуса с КТБ, а „групите за
натиск”, както Искров ги нарича, всяват допълнителен смут в обществото. Профсъюзите и бизнесът обявиха, че и двете
твърдения са безпочвени. Вижте какво казаха пред камерата на ТВ "Европа" президентът на КТ "Подкрепа" Константин
Тренчев и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
По-добре времето, което управителят на БНБ Иван Искров отделя за писане на писма, да го използва за търсене на
решение за КТБ. Така председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира текста на
гуверньора, изпратен до медиите в събота.
И синдикати, и работодатели не са съгласни с констатацията на Иван Искров, че БНБ е безсилна сама да се справи с
казуса КТБ.
Константин Тренчев и Васил Велев са единодушни, че забавянето на решение за КТБ подлага на риск финансовата
стабилност в страната.
Вестник Труд
√ 500 000 души пряко или косвено засегнати от кризата в КТБ
500 000 души пряко или косвено са засегнати от кризата в КТБ, съобщи Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал. Той участва в среща между експертите в консултативния съвет към работодателите и
синдикатите с омбудсмана Константин Пенчев.
„Засегнатите компании и фирми се измерват с петцифрено число, а засегнатите работници и служители са стотици
хиляди“, коментира Велев.
Участниците в срещата заявиха, че трябва да бъде направено всичко възможно за спасяването на банката. Според тях
ситуацията с КТБ не е проблем само на вложителите, а става въпрос за системен проблем, който може да повлияе
негативно на всички банки.
„В процеса на оздравяване на банката няма да се мине без загуба на част от негарантираните средства, въпросът е колко
са тези загуби и могат ли да бъдат минимизирани“, коментира председателят на БСК Сашо Дончев.
Той призова да бъде свикан спешно Консултативния съвет по финансова стабилност. Според Закона за Комисията за
финансов надзор (КФН) той включва ръководителите на Министерството на финансите, БНБ и КФН. Според шефа на БСК
така ще може действията на БНБ да се поставят под надзора на другите институции и на обществото.
Омбудсманът Константин Пенчев също подчерта, че трябва да се избегне фалит на банката. „Ако някой докара все пак
банката до фалит, искам дебело да подчертая, че няма да оставя един ден синдиците да разполагат с активите, както
правеха през 1996 г.“, коментира той.
Вестник 24 часа
√ Половин милион българи били засегнати пряко или косвено от проблемите в КТБ
Пряко или косвено над 500 000 български граждани са засегнати от проблемите в КТБ, заяви Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал, на срещата между банкови експерти, представители на синдикати и
работодатели и омбудсмана Константин Пенчев.
„Има много подадени жалби към обудсмана. Засегнатите фирми са десетки хиляди, а ощетените работници са стотици
хиляди. 8% от средствата в банковата система не работят. Има един виновник и това е БНБ. Струва си да се проведе
разследване дали няма престъпни действия от страна на управителя на БНБ. Българската народна банка не е зависима от
законите, а от някой друг. Докато ръководството не бъде сменено с независими хора, някой трябва да ги кара да си
вършат работата”, заяви Велев.
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„Българската народна банка има инструментите да действа в такива ситуации, а тя бездейства. Другите органи по
никакъв начин не оказват натиск и затова ние проведохме тази среща. Ние се опитваме да създадем този натиск.
Действащото законодателство разполага с всички необходими средства, които БНБ може да предприеме за оздравяване
на банката. Законите никога не са съвършени, но в момента действащото законодателство не е пречка”, съобщи Велев.
Вестник Преса
√ Васил Велев: 500 000 българи са потърпевши от аферата с КТБ
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал трябва да се провери няма ли престъпно
бездействие от страна на ръководството на БНБ
Струва си да се изследва дали няма престъпно бездействие от управителя на БНБ и Управителния съвет на БНБ. Това
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, предаде БГНЕС.
"Ако управителят на БНБ и УС на БНБ не могат да се справят, една от първите задачи на новия парламент е да смени УС
на БНБ. Дотогава има главен прокурор и Съвет за финансова стабилност. Настояваме за спешни действия в тази насока",
коментира още Велев, който е и един от участниците в създадения през август Експертен съвет по проблемите на
Корпоративна търговска банка.
Той напомни, че в Съвета за финансова стабилност участват министърът на финансите, гуверньорът на БНБ и
председателят на Комисията за финансов надзор. Всеки един от тях има право да свика този съвет. Велев коментира още,
че пряко и косвено потърпевши от създалата се ситуация с КТБ са над 500 000 български граждани. Засегнатите
предприятия са десетки хиляди, а засегнатите работници- стотици хиляди, отбеляза той. "8% от финансите в банковата
система в момента не работят", коментира Велев. Като причина и виновник той посочи БНБ.
Наричаме банките кредитни институции не защото дават кредити, а защото ние сме дали кредит на доверие. Тяхната
основна функция е да управляват умно парите ни. След като много други институции не вършат работа, беше посегнато
на една критично важна институция, каквато е банковата система в България, каза Сашо Дончев, председател на УС на
БСК и член на създадения през август Експертен съвет по проблемите на Корпоративна търговска банка.
Омбудсманът Константин Пенчев заяви, че казусът с КТБ виси със страшна сила – това не е казусът на една банка, това не
е търговски казус, не е частен случай, а проява на случващото се в нашето общество. Тези институции, които имат право
да взимат решения в подобни случаи, когато една банка изпадне в ликвидна криза, отказват да изпълняват функциите
си. Поради това ние се събрахме и казахме "не", държава има и няма да позволим да кажем, че държава няма,
коментира Пенчев.
Телевизия България Он Ер
√ Възможно е оздравяване на КТБ чрез сегашното законодателство на БНБ
Това смятат от Експертния консултативен съвет към БСК
Все още е възможно оздравяване на банковата стабилност на КТБ чрез сегашното законодателство на БНБ. Това обявиха
от Експертния консултативен съвет към БСК, която заседава извънредно на 12 септември.
На срещата присъства и Омбудсманът на републиката, Константин Пенчев.
Участниците се обединиха в позицията си за предприемане на спешни спасителни мерки за КТБ и отправиха
обвинителни упреци към ръководството на БНБ, тъй като тя отказва да работи.
Те настояха и за незабавно свикване на Съвета за финансова стабилност, която да подтикне БНБ към действия.
Освен, че КТБ може да се оздрави по пазарен начин, тя има възможност и да изплати замразените влогове на граждани и
фирми до 100 хил. лева. Ако банката заработи сега, тя ще може да възвърне и от 60 до 80% от надгарантираните влогове.
Всичко това БНБ може да постигне още със сегашното законодателство, категорични са от Експертния консултативен
съвет на БСК. 8% от финансите на банковата система не работят, като в тях са блокирани финансови средства на над 500
хил. граждани и над стотици хиляди фирми.
"В момента не е пречка действащото законодателството да оздрави КТБ по пазарен начин при това, ако изобщо има
нужда от държавна подкрепа, а това не е държавна помощ, а ликвидна подкрепа, под формата на гаранция или заем." заяви Васил Велев, председател Асоциацията на индустриалния капитал.
"Ние сме против специалното законодателство, което предлагаше БНБ, против сме тази банка да се спасява с публични
пари, против сме тарикатлъка на едни хора да бъде плащано цялото общество и не сме променили своята позиция." коментира Сашо Дончев, председател на БСК.
От експертния съвет заявиха, не могат да посочат конкретен план, защото не са запознати със състоянието на КТБ, тъй
като БНБ отказва да даде тази информация.
Редица мерки обаче от сегашното законодателство и поставянето и под специален надзор позволяват БНБ да действа.
"Когато БНБ повтаря постоянно, че в закона 6 месеца под катинар е особен надзор, това е лъжа. Няма такъв текст в
закона, особения надзор предвижда хиляди и хиляди мерки за да може банката, работейки, макар и в ограничен режим,
плащайки по-малко. Тази банка да се оздрави." - заяви Константин Пенчев.
Липсата на конкретни действия от страна на БНБ от два месеца, бизнесът и синдикати си обясниха със евентуална
зависимост на ръководството на банката.
Според тях останалите държавни институции отказват да наложат натиск, заради независимостта на държавната банка.
Те призоваха главния прокурор Сотир Цацаров или Съветът за финансова сигурност да подтикнат БНБ към действие.
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"Очевидно БНБ е зависима, не от съвестта на нейното управление, не от икономическата логика, не от обществените
интерес, не от закона. От нейното управление, докато то не може да бъде сменено от независими хора, без зависимостта
и трябва някой да ги принуждава да работят."
"Ако някой си мисли, че крайния план е фалит, за да може да си вземе активите за без пари, това няма да се получи, вече
обществото е друго." - подчерта Омбудсманът.
И бизнесът и Омбудсманът бяха единодушни, че без загуба на вложителите няма да има оздравяване, а единственият
виновник за задълбочаващата се криза с КТБ е БНБ.
Те настояха да се потърси отговорност от управителя и управителния съвет на банката сега, а следващото правителство
незабавно да предприеме мерки за отстраняването им.
Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев: Пряко или косвено са засегнати над 500 000 български граждани от проблемите в КТБ
София. Пряко или косвено са засегнати над 500 000 български граждани от проблемите в КТБ. Това заяви Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, на срещата между банкови експерти, представители на
синдикати и работодатели и омбудсмана Константин Пенчев, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Има много
подадени жалби към обудсмана. Засегнатите фирми са десетки хиляди, а ощетените работници са стотици хиляди. 8% от
средствата в банковата система не работят. Има един виновник и това е БНБ. Струва си да се проведе разследване дали
няма престъпни действия от страна на управителя на БНБ. Българската народна банка не е зависима от законите, а от
някой друг. Докато ръководството не бъде сменено с независими хора, някой трябва да ги кара да си вършат работата”,
зави Велев.
„Българската народна банка има инструментите да действа в такива ситуации, а тя бездейства. Другите органи по
никакъв начин не оказват натиск и затова ние проведохме тази среща. Ние се опитваме да създадем този натиск.
Обединихме около хода на срещата, че действащото законодателство разполага с всички необходими средства, които
БНБ може да предприеме за оздравяване на банката. Законите никога не са съвършени, но в момента действащото
законодателство не е пречка”, съобщи Велев.
econ.bg
√ Продължават протестите за КТБ. Недоволните искат уволнение и арест на Искров
Демонстрации ще има в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас
Вложители и клиенти на поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка излизат на пореден протест с
искане за незабавно отваряне на финансовата институцията. Вече близо три месеца хората нямат достъп до средствата си
в банката. За това те обвиняват БНБ, като организаторите на демонстрациите призовават в социалната мрежа за
уволнение и арест на гуверньора Иван Искров.
Протестите ще се проведат едновременно в пет града от 18:30ч. В София и Пловдив те ще са пред сградите на БНБ, във
Варна и Стара Загора пред общината, а в Бургас - пред офиса на КТБ на ул. "Васил Априлов" 8.
След среща на работодатели, синдикати и банкови експерти стана ясно, че стотици хиляди хора и фирми не могат да
използват депозитите си, заради нежеланието на БНБ по-бързо да вземе решение по казуса с КТБ.
Според председателя на Асоциацията на индустриялния капитал (АИКБ) Васил Велев над 500 000 български граждани са
засегнати пряко или косвено от проблемите в КТБ.
По-рано днес (15 септември) пък икономистите Стоян Александров и Владимир Каролев коментираха, че най-скъпият за
държавата вариант е банката да бъде оставена да фалира и влоговете да бъдат изплащани от гаранционния фонд.
√ Пресконференция за мерки за ограничаване на сивата икономика
На 16 септември 2014 г. от 12:15 часа в зала „Роял 1“ на София Хотел Балкан (Шератон) ще се проведе пресконференция
от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на която ще бъдат представено предложение за Система за
договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика
посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики, по проект „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика“.
В пресконференцията ще вземат участие: г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ; д-р Милена Ангелова, главен
секретар на АИКБ и ръководител на проекта; проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт „Стратегии и планиране“ по
проекта.
dir.bg
√ Синдикати и работодатели с остра реакция срещу писмото на Иван Искров до Бойко Борисов
Синдикати и работодатели реагираха остро на писмото от събота на управителя на БНБ Иван Искров, адресирано до
Бойко Борисов. В текста гуверньорът твърди, че централната банка не може сама да реши казуса с КТБ, а „групите за
натиск”, както Искров ги нарича, всяват допълнителен смут в обществото. Профсъюзите и бизнесът обявиха, че и двете
твърдения са безпочвени. Вижте какво казаха пред камерата на ТВ “Европа“ президентът на КТ “Подкрепа“ Константин
Тренчев и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
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По-добре времето, което управителят на БНБ Иван Искров отделя за писане на писма, да го използва за търсене на
решение за КТБ. Така председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира текста на
гуверньора, изпратен до медиите в събота. И синдикати, и работодатели не са съгласни с констатацията на Иван Искров,
че БНБ е безсилна сама да се справи с казуса КТБ. Константин Тренчев и Васил Велев са единодушни, че забавянето на
решение за КТБ подлага на риск финансовата стабилност в страната.
dnes.bg
√ 500 хил. българи косвено засегнати от кризата с КТБ
Експерти искат да бъде свикан Съветът за финансова стабилност
Консултативният съвет за финансова стабилност трябва да се събере заради казуса „КТБ“. Това каза председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Днес експертният съвет за оздравяването на
банката, в който се обединиха работодатели и синдикати, се събра в Българската стопанска камара (БСК), за да обсъди
ситуацията. В срещата участва и омбудсманът Константин Пенчев.
Преди три дни имаше подобна среща при главния прокурор.
Велев посочи, че се правят усилия за разрешаването на казуса, включително от главния прокурор. Той допълни, че с
проблема може да се заеме и Съветът за финансова стабилност, който включва управителя на БНБ, министъра на
финансите и председателя на Комисията за финансов надзор (КФН).
Искаме да катализираме дейността на трите институции и комуникацията между тях, каза представителят на синдикатите
Николай Ненков.
„Час и половина говорихме, не сме се разминали в становищата. Трябва да бъдат спасени спестяванията на хората и
банковата и финансова система от катаклизъм“, заяви омбудсманът Константин Пенчев.
„Косвено потърпевши от ситуацията са над 500 хил. български граждани. Засегнатите компании и фирми се измерват с
петцифрено число, а засегнатите работници и служители са стотици хиляди“, посочи Васил Велев.
"Ние се обединихме около становището, че действащото законодателство позволява БНБ да предприеме действия по
оздравяването на банката по пазарен начин", каза още Велев. „Ако изобщо има нужда от подкрепа, това трябва да е
ликвидна подкрепа, а не държавна помощ“, допълни той.
В процеса на оздравяване на банката няма да се мине без загуба на част от негарантираните средства, въпросът е колко
са тези загуби и могат ли те да бъдат минимизирани, допълни председателят на БСК Сашо Дончев.
Константин Пенчев коментира, че обществото е много различно в сравнение с 90-те години. „Няма да позволим банкова
или финансова криза без обективни причини. Ако някой остави банката да фалира, цялото общество ще стои и ще гледа
какво става с активите“, закани се той.
inews.bg
√ Вложители в КТБ на протест, настояват за оставката и ареста на Искров
Недоволни граждани ще се съберат в пет града
Вложители и клиенти на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще излязат на национален протест с искане за оздравяване
и отваряне на финансовата институция, както и на търговска банка "Виктория". Те ще настояват и за оставката и ареста на
на управителя на Българската народна банка (БНБ) Иван Искров.
Според хората именно неговите действия и тези на Централната банка са довели до това състояние КТБ и ТБ "Виктория".
Протестите ще се проведат едновременно в пет града от 18:30ч. В София и Пловдив те ще са пред сградите на БНБ, във
Варна и Стара Загора пред общината, а в Бургас - пред офиса на КТБ на ул. "Васил Априлов" 8.
След среща на работодатели, синдикати и банкови експерти стана ясно, че стотици хиляди хора и фирми не могат да
използват депозитите си, заради нежеланието на БНБ по-бързо да вземе решение по казуса с КТБ. Според
председателят на Асоциацията на индустриялния капитал Васил Велев над 500 000 български граждани са засегнати
пряко или косвено от проблемите в КТБ.
Според адвоката на Цветан Василев Константин Симеонов БНБ показала двоен стандарт към КТБ и другата пострсдала от
атаки Първа инвестиционна банка. Според него целта е да се съсипе поставената под надзор финансова институция.
В писмо изпратено вчера (14 септември) от името на Комитета за защита на финансовата и банковата стабилност в
България и адресирано до БНБ, главния прокурор Сотир Цацаров и омбудсмана Константин Пенчев се казва, че
одиторите в КТБ не са работили в продължение на 20 дни – от 21 юли до 10 август.
"За нас е абсолютно необяснимо защо тези хора са бездействали и Вие нито сте го съобщили на обществото, нито сте
предприели някакви мерки това да не се случва", се казва в писмото на вложители в КТБ и експерти.
"Обръщаме се към вложителите и служителите в банковата група, към служителите на компании с блокирани сметки в
КТБ и ТБ Виктория, към представителите на спортни клубове, федерации, културни организации и всички артистични,
спортни и професионални общности, подпомагани активно от КТБ и лично от г-н Цветан Василев, да се присъединят към
протестите в понеделник", призоваха организаторите от фейсбук групата КТБalive.
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vevesti.bg
√ Васил Велев: Половин милион българи са засегнати от проблемите на КТБ
БНБ има инструментите да действа в такива ситуации, а тя бездейства, смята председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал
Пряко или косвено над 500 000 български граждани са засегнати от проблемите в КТБ. Това каза Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, на срещата между банкови експерти, представители на
синдикати и работодатели и омбудсмана Константин Пенчев.
„Има много подадени жалби към обудсмана. Засегнатите фирми са десетки хиляди, а ощетените работници са стотици
хиляди. 8% от средствата в банковата система не работят. Има един виновник и това е БНБ. Струва си да се проведе
разследване дали няма престъпни действия от страна на управителя на БНБ. Българската народна банка не е зависима от
законите, а от някой друг. Докато ръководството не бъде сменено с независими хора, някой трябва да ги кара да си
вършат работата”, заяви Велев, цитиран от "Фокус".
„Българската народна банка има инструментите да действа в такива ситуации, а тя бездейства. Другите органи по
никакъв начин не оказват натиск и затова ние проведохме тази среща. Ние се опитваме да създадем този натиск.
Действащото законодателство разполага с всички необходими средства, които БНБ може да предприеме за оздравяване
на банката. Законите никога не са съвършени, но в момента действащото законодателство не е пречка”, съобщи Велев.
komentator.bg
√ Васил Велев: Има един виновник за КТБ и това е БНБ
Бедствието КТБ е общонационален проблем, който може да повлече още много други да стане страшно, коментира
Сашо Дончев
Над 500 хил. български граждани са засегнати пряко или косвено от проблемите в КТБ. Това заяви Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, на срещата между банкови експерти, представители на
синдикати и работодатели, с участието на омбудсманът Константин Пенчев. По думите на Велев, цитиран от vesti.bg
засегнатите от затварянето на КТБ фирми са десетки хиляди, а ощетените работници са стотици хиляди. Според Велев за
всичко това има един един виновник и това е БНБ.
„Струва си да се проведе разследване дали няма престъпни действия от страна на управителя на БНБ. БНБ не е зависима
от законите, а от някой друг. Докато ръководството не бъде сменено с независими хора, някой трябва да ги кара да си
вършат работата”, изтъква Васил Велев. Мнението му се подкрепя и от други участници в срещата. Според тях,
действащото законодателство разполага с всички необходими средства, които БНБ може да предприеме за оздравяване
на банката, но вместо това бездейства.
Проблемът с КТБ е системен и значим за цялата нация и затова с него трябва да се занимае Консултативният съвет по
финансова стабилност, включващ ръководителите на БНБ, КФН и МФ, предложи на срещата председателят на
Българската стопанска камара Сашо Дончев. Той е на мнение, че „бедствието КТБ е общонационален проблем“ и ако
бществото не намери солидарност в решаването на този проблем, то той ще повлече още много други и ще стане
страшно. Дончев изтъкна, че колкото повече се бави БНБ с решение, толкова е по-малка е вероятността това да се случи,
а възможните решения са много – има възможност блокираните средства да заработят, да се превърнат в капитал на
банката.
По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов огласи свое открито писмо до гуверньора на БНБ Иван Искров, в което
остро критикува както медийните изяви на самия Искров, така и действията на БНБ по особения надзор и забавянето на
информацията за реалното състояние на банката и възможните решения.
В последните месеци омбудсманът Константин Пенчев също нееднократно и много остро критикува БНБ, която обвини,
че е абдикирала от проблема, а юридическите й аргументи по казуса с КТБ са неиздържани.
vesti.bg
√ 500 хил. българи засегнати пряко или косвено от проблемите в КТБ
"Ако обществото не намери солидарност в решаването на проблема КТБ, то той ще повлече още много други и ще
стане страшно”, каза Сашо Дончев
Проблемът с КТБ е системен и значим за цялата нация и затова с него трябва да се занимае Консултативният съвет по
финансова стабилност, включващ ръководителите на БНБ, КФН и МФ. Това е предложил председателят на Българската
стопанска камара Сашо Дончев на заседанието на Експертния консултативен съвет за КТБ с участието на омбудсмана
Константин Пенчев.
"Бедствието КТБ е общонационален проблем", каза Дончев.
„Проблемът е, че колкото повече се бави БНБ с решение, толкова е по-малка вероятността това да се случи. Вече повече
от два месеца се бави решението за оздравяване на банката.
Би могло да се върнат и влоговете, които не са гарантирани по закон”,
смята Дончев. „Поводите, по които се виждаме, не са радостни. Отделихме час и половина за разговори, свързани с КТБ
и ситуацията около нея. Би било много добре, ако обществото разбере, че банките са наричани кредитни институции не
защото дават кредити, а защото се ползват от кредита на доверие към тях”, заяви Дончев.
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Той каза още, че много други системи и институции в обществото ни са рухнали – институции, без които е трудно да
твърдим.
„Има възможност блокираните средства да заработят. Да се превърнат в капитал на банката. Има много рецепти и не е
нужно да ги повтарям. Не може тарикатлъкът на една група хора да бъде плащан от цялото общество. Бедствието КТБ е
общонационален проблем. Ако обществото не намери солидарност в решаването на този проблем, то той ще повлече
още много други и ще стане страшно”, заяви Дончев.
Над 500 хил. български граждани са засегнати пряко или косвено от проблемите в КТБ. Това заяви Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, на срещата между банкови експерти, представители на
синдикати и работодатели и омбудсмана Константин Пенчев.
„Има много подадени жалби към обудсмана. Засегнатите фирми са десетки хиляди, а ощетените работници са стотици
хиляди.
8% от средствата в банковата система не работят.
Има един виновник и това е БНБ. Струва си да се проведе разследване дали няма престъпни действия от страна на
управителя на БНБ. БНБ не е зависима от законите, а от някой друг. Докато ръководството не бъде сменено с независими
хора, някой трябва да ги кара да си вършат работата”, зави Велев.
„БНБ има инструментите да действа в такива ситуации, а тя бездейства. Другите органи по никакъв начин не оказват
натиск и затова ние проведохме тази среща. Ние се опитваме да създадем този натиск. Обединихме около хода на
срещата, че действащото законодателство разполага с всички необходими средства, които БНБ може да предприеме за
оздравяване на банката. Законите никога не са съвършени, но в момента действащото законодателство не е пречка”,
съобщи Велев.
webcafe.bg
√ Над половин милион души - засегнати от кризата с КТБ
Пряко или косвено от ситуацията в КТБ са засегнати над 500 000 български граждани. Това каза Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал, по време на среща в Българската стопанска камара между бизнес, синдикати,
общественици и омбудсмана Константин Пенчев. Според него 8% от средствата в банковата система не работят и поиска
разследване дали няма престъпни действия от страна на управителя на БНБ.
"Българската народна банка не е зависима от законите, а от някой друг. Докато ръководството не бъде сменено с
независими хора, някой трябва да ги кара да си вършат работата", заяви Велев. Той посочи, че се правят усилия за
разрешаването на казуса, включително от главния прокурор.
Присъстващите на срещата се обединиха около това, че Централната банка и властта са отговорни за случая с КТБ.
Колкото повече се бави БНБ с решение относно казуса с КТБ, толкова е по-малка вероятността банката да отвори отново
врати, каза председателят УС на БСК Сашо Дончев. Според него Корпоративна търговска банка не трябва да бъде
спасявана с обществени средства. Той призовава за свикване на Консултативния съвет по фискална стабилност. Според
Дончев би могло да се върнат и влоговете, които не са гарантирани по закон (гарантирани са влогове в банките до 100
000 евро).
Сашо Дончев заяви, че има възможност блокираните средства да заработят и да се превърнат в капитал на банката.
Според него не може тарикатлъкът на една група хора да бъде плащан от цялото общество. По думите му, ако
обществото не намери солидарност в решаването на този проблем, то той ще повлече още много други и ще стане
страшно.
Омбудсманът Константин Пенчев заяви, че казусът с КТБ виси със страшна сила. Това не е казусът на една банка, това не е
търговски казус, не е частен случай, а проява на случващото се в нашето общество, каза Пенчев. Според него тези
институции, които имат право да взимат решения в подобни случаи, когато една банка изпадне в ликвидна криза,
отказват да изпълняват функциите си. Поради това ние се събрахме и казахме "не", държава има и няма да позволим да
кажем, че държава няма, коментира Пенчев.
Работодателите и синдикатите предвиждат да започнат съвместни действия на организирани протести, ако БНБ не влезе
във функциите, които законът й възлага.
nakratko.bg
√ Велев: Да се изследва дали няма престъпно бездействие на БНБ
Струва си да се изследва дали няма престъпно бездействие от управителя на БНБ и Управителния съвет на БНБ. Това
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, предаде репортер на БГНЕС.
"Ако управителят на БНБ и УС на БНБ не могат да се справят, една от първите задачи на новия парламент е да смени УС
на БНБ. Дотогава има главен прокурор и Съвет за финансова стабилност. Настояваме за спешни действия в тази насока",
коментира още Велев, който е и един от участниците в създадения през август Експертен съвет по проблемите на
Корпоративна търговска банка.
Той напомни, че в Съвета за финансова стабилност участват министърът на финансите, гуверньорът на БНБ и
председателят на Комисията за финансов надзор. Всеки един от тях има право да свика този съвет. Велев коментира още,
че пряко и косвено потърпевши от създалата се ситуация с КТБ са над 500 000 български граждани. Засегнатите
предприятия са десетки хиляди, а засегнатите работници- стотици хиляди, отбеляза той. "8% от финансите в банковата
система в момента не работят", коментира Велев. Като причина и виновник той посочи БНБ.
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Наричаме банките кредитни институции, не защото дават кредити, а защото ние сме дали кредит на доверие. Тяхната
основна функция е да управляват умно парите ни. След като много други институции не вършат работа, беше посегнато
на една критично важна институция, каквато е банковата система в България, каза Сашо Дончев, председател на УС на
БСК и член на създадения през август Експертен съвет по проблемите на Корпоративна търговска банка.
Омбудсманът Константин Пенчев заяви, че казусът с КТБ виси със страшна сила – това не е казусът на една банка, това не
е търговски казус, не е частен случай, а проява на случващото се в нашето общество. Тези институции, които имат право
да взимат решения в подобни случаи, когато една банка изпадне в ликвидна криза, отказват да изпълняват функциите
си. Поради това ние се събрахме и казахме "не", държава има и няма да позволим да кажем, че държава няма,
коментира Пенчев.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ Износът се е свил със 700 милиона лева
Износът от България отново започна да намалява след краткотрайното съживяване през май и юни. През юли
българските компании са изнесли стоки за 4 млрд. лв., което е с 0,1% по-малко, отколкото през същия период на 2013 г.,
показват данните на НСИ.
През първите седем месеца стойностният обем на експорта се е свил с близо 700 млн. лв., или с 2,8% спрямо същия
период на миналата година. През юли, както и през предходните месеци, спадът се дължи на по-слабата търговия със
страни извън Европейския съюз. Обемът е намалял с 12% и не може да се компенсира с нарастването на износа към
Стария континент с 2,8%.
Конфликтът в Украйна продължава да удря експорта. През периода януари-юли за страната са изнесени български стоки
за 138 млн. лв. Това е над три пъти по-малко спрямо същите месеци на 2013 г. Износът към Русия е намалял с 6,6%. Расте
експортът към Сингапур, ОАЕ, Сирия, Индия и Израел.
√ България е на опашката в ЕС по заетост
България остава на опашката в ЕС по ръст на заетостта. Това показват данните на европейската статистическа служба
Евростат напук на хвалбите на предишните управляващи, че през първите 5 месеца на 2014 г. са се отворили 40 000 нови
работни места.
Това явно не се е отразило на данните за заетостта. През второто тримесечие (април-юни) на тази година показателят,
който измерва какъв дял от българите в трудоспособна възраст работи, е останал без промяна спрямо първото тримечие.
Същата е ситуацията в Чехия и Франция. Кипър и Латвия са единствените страни в ЕС, в които делът на работещите през
пролетта е намалял. В останалите 23 страни от общността заетостта през второто тримесечие се е увеличила. Найположително се развива пазарът на труда в Естония, Португалия и Испания.
Сравнението на годишна база показва, че в България заетостта през второто тримесечие се е увеличила с 0,3%. Ръстът е
двойно по-малък от средния за ЕС - 0,7 на сто.
Според данните на НСИ през периода април-юни 2,926 млн. българи, или 61% от хората между 15-64 г. са имали работа.
Това означава, че над една трета от населението в трудоспособна възраст у нас не работи.
На годишна база броят на заетите в България се е увеличил с 29 200 души.
В числото на заетите влизат всички, които през въпросното тримесечие са работили дори и един час срещу заплащане.
Реално хората, които се трудят с трудов договор и плащат данъци и осигуровки, са значително по-малко.
Вестник 24 часа
√ Грудев: Над 10 милиона ще загубят нашите производители заради Руското ембарго
На 10 милиона лева възлизат преките щети, нанесени на българските производители от Руското ембарго на този етап.
Това съобщи пред журналисти в Пловдив министърът на земеделието и храните Васил Грудев, предаде “Фокус”.
Той обясни, че на такава стойност са договорите с Русия, които няма да се изпълнят. Още толкова досега са и косвените
щети, свързани със спада на цените на пазара и нереализираните продукти, най-вече плодове и зеленчуци. По думите на
земеделския министър, през изминалите няколко седмици кризата е обхванала и сектор „Мляко и млечни продукти”.
"За нашите животновъди годината беше изключително тежка. Освен проблема, свързан с млякото и млечните продукти в
следствие от Руското ембарго, проблемът е огромен и със „синия език”. Животновъдите търпят големи загуби от
болестта, свързани със измирането на техните животни", каза Грудев. Той е категоричен, че животновъдите ще получат
компенсации, както за „синия език”, така и за загубите от Руското ембарго.
√ Кристалина Георгиева: За следващите 7 години за България са предвидени 16 млрд. евро, ще следя за всеки лев
За следващите 7 години за България са предвидени 16 млрд. евро, като аз ще следя за всеки един лев. Това каза пред
bTV Кристалина Георгиева зам.-председател на ЕК и еврокомисар с ресор „Бюджет“ и „Човешки ресурси” в предаването
„120 минути”.
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„Честото на България за вицепрезидентското място и добрия ресор. Това е голяма отговорност – 142 000 000 000 млрд.
евро”, посочи Георгиева. Относно това дали големият бюджет, за който ще отговаря я плаши, Кристалина Георгиева
коментира: „Знам, че е много важно, чувствам голяма отговорност. Не ме плаши, защото имам чудесен екип, с който ще
работя от 1 ноември нататък. Освен това знам, че имам подкрепата на всички европейци, които искат тези пари да
работят добре за тях – това и ще правя”.
„България е най-големият нетен бенефициент за следващите 7 години. Ние относително получаваме най-много спрямо
това, което внасяме в ЕС. Имаме 16 млрд. евро – моята работа ще е с правителството да сме сигурни, че тези пари се
използват до последния лев. Както и това, че тези пари се използват така, че да създават повече динамика в нашата
икономика, повече работни места”, обясни тя. „Там, където България може да се конкурира за средства извън тези 16
млрд. евро се надявам да намерим възможности и да дам добри съвети, за да се конкурираме и да печелим колкото се
може повече”, допълни тя.
Относно това, че под „шапката” на Георгиева попада и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), на която
България е стар познайник, тя посочи: „Работя за това в Европа да има повече растеж, повече работа, по-добро
образование. Това значи и по-добър контрол върху използването на парите”. „Дали е в България, или някъде другаде ние
трябва да сме отговорни към нашите данъкоплатци. Те финансират проектите, ще се радвам ако в рамките на моя
мандат навсякъде, включително и в България вдигнем качеството на отговорността към използването на тези пари”, каза
още тя.
Вестник Капитал Daily
√ Пазарите в ЕС спасяват българския износ
Спадът при износа за трети държави се дължи основно на Турция, където износът през юли намалява с близо 30%
Износът на България през юли отново започнал да се понижава, макар и минимално. След като два месеца имаше ръст
около 6-7%, то през юли има, макар и минимален, спад от 0.11% спрямо година по рано. Единствената причина да няма
по-голямо понижение са пазарите в ЕС, където има растеж. Не такава е ситуацията обаче към трети страни - там спадът е
с над 12%. И това е месеца преди да бъдат въведени санкциите към Русия и ответната й реакция за забрана на внос на
някои стоки. Общо от началото на годината също има спад.
Труден пазар извън ЕС
За първите седем месеца на годината страната ни е изнесла стоки на обща стойност 24.1 млрд. лв., или с 2.8% под
резултата от януари - юли 2013 г. Изоставането се дължи на по-слабата търговия към трети страни - там са продадени
стоки за 8.9 млрд. лв. при 10.1 млрд. лв. година по-рано. Само за юли годишният спад е с близо 200 млн. лв., а
разбивката на НСИ показва, че това се дължи основно на по-малкия износ към Турция - страната е купила български
стоки за около 300 млн. лв. през месеца, или с близо 30% по-малко от юли 2013 г. От началото на годината досега
експортът в посока Турция се оценява на 2.261 млрд. лв. И въпреки че страната остава най-големият пазар извън ЕС за
родните стоки, при сравнение със съответния период на 2013 г. се вижда, че тогава са били пласирани стоки за над 2.5
млрд. лв.
В статистиката все още не са отразени последиците върху България от руското ембарго за внос на зеленчуци и храни от
държавите в ЕС. Забраната беше наложена през август. Въпреки това данните показват спад на износа и в посока към
Русия. Само през юли са изнесени стоки за 83 млн. лв., което с 9% по-малко от нивото през съответния месец на 2013 г. За
седемте месеца са продадени стоки за 580 млн. лв., което обаче е годишно намаление 6.6%.
Статистиката показва, че Сингапур е вече вторият най-голям пазар за български продукти с оборот от 644.5 млн. лв. През
юли се запазва тенденцията от последните месеци - износът към тази азиатска държава расте с около 100 млн. лв. всеки
месец. Данните показват, че към държавата със статут на офшорна зона се изнася основно гориво. Горе-долу със същото
темпо намалява износът на гориво към друга офшорна зона – Гибралтар. Този износ обаче в повечето случаи е фиктивен,
като според запознати се използва за неплащане на ДДС.
Европейски оптимизъм
На фона на очакваните загуби на пазар заради санкциите между ЕС и Русия данните за износа на български стоки към
държавите членки през юли е обнадеждаващ. Вече трети пореден месец има ръст. През май и юни увеличението на
годишна база беше над 10%. Сегашният ръст от 7.5% не може да се приеме като отстъпление предвид високата база за
сравнение от юли 2013 г. В номинално изражение стойността на експорта през седмия месец на тази година се оценява
на 2.621 млрд. лв., или с близо 200 млн. лв. повече от година по-рано. За периода от началото на годината има ръст от
3.5% до 15.216 млрд. лв. Толкова голяма стойност на износа за седем месеца статистиката не е отчитала никога досега.
Реално заради значителното увеличение на износа през юли балансът между износа и вноса е отрицателен с едва 100
млн. лв. при средно около 400 млн. лв. предишните шест месеца.
Какво изнасяме
Разбивката по сектори показва, че започналата в началото на годината тенденция към промяна на структурата на
българския износ продължава и през юли. Намалява експортът на суровини и горива за сметка на продуктите на
преработващата промишленост, които са с по-висока добавена стойност. За седемте месеца на годината са изнесени
горива общо за 2.516 млрд. лв., но тази стойност намалява с близо 20% на годишна база. Продажбата на суровини е
оценена от НСИ на 1.293 млрд. лв., докато година по-рано тази стойност достигаше 1.8 млрд. лв. За сметка на това
стойността на изнесените готови продукти (неквалифицирани другаде) расте с 11.5% до 3.114 млрд. лв. Секторът на
машините, оборудването и превозни средства е нараснал със 7.1% до 4.132 млрд. лв. При химичните вещества и
продукти има годишно увеличение с 9.5% до 1.919 млрд. лв.
8

√ Слаба производителност и липса на иновации спъват промишлеността
Конкурентоспособността на България остава ниска, сочи доклад на Европейската комисия
Българската промишленост остава със слаба производителност и ниска степен на иновации. Това се посочва в
публикувания от Европейската комисия (ЕК) доклад за конкурентоспособността на страните, членки на ЕС, със заглавие
"Реиндустриализане на Европа". Според авторите на анализа въпреки ниския корпоративен данък от 10% българските
компании продължават да инвестират твърде малко в развойна дейност и иновации. Същевременно през последните
години икономическият растеж в страната е спъван от политическата нестабилност – риск, който продължава да е
валиден и към момента. В пролетната си прогноза ЕК обяви, че очаква годишният ръст на българската икономика да
достигне 1.7% през 2014 г. и 2% през 2015 г., припомнят авторите на доклада, като отбелязват, че икономическият растеж
на страната все още не се е върнал до равнищата си отпреди кризата.
Сред изоставащите
Авторите на доклада разделят страните, членки на ЕС, в четири групи според показаните от тях резултати по отношение
на текущото състояние на конкурентоспособността им и това дали тя се повишава или намалява. Според оценката им
България е една от държавите, където конкурентоспособността не е особено висока, като в допълнение към това
стагнира или отчита спад. В тази група са още Словения, Хърватия, Малта и Кипър. Сред отличниците с висока и
повишаваща се конкурентоспособност са Холандия, Германия, Дания и Ирландия.
Освен ниската производителност и ниската степен на иновации като основни предизвикателства пред българската
икономика в документа се посочват високото енергийно потребление и лошите транспортни връзки. Бавните процедури
и високата цена на износа също пречат на страната да се възползва в пълна степен от потенциала си да се превърне в
търговски център между ЕС и страните от Източното партньорство, сред които балканските държави, Турция, Русия и
страните от Кавказкия регион.
Промишленост за растеж
Анализаторите от ЕК отбелязват, че като цяло промишлеността в държавите от континента има редица конкурентни
предимства и те би трябвало да се използват, за да се стимулира икономическият растеж. За да се гарантира, че
възстановяването на икономиките няма да спре обаче, те препоръчват ЕС и страните членки спешно да обърнат
внимание на редица области, които будят опасения – инвестиции, достъп до финансиране, публична администрация,
достъп до чуждестранни пазари, иновации и цени на енергията.
"Ако се справим с липсата на инвестиции, ограничения достъп до финансиране, високите цени на енергията и
неефективната публична администрация, това ще засили конкурентната позиция на нашите компании и малки и средни
предприятия на световния пазар", коментира европейският комисар по въпросите на промишлеността и
предприемачеството Фердинандо Нели Ферочи.
Препоръките им за България също подчертават необходимостта от по-ефективно производство и насочване към
продукти с по-висока добавена стойност. Промишлеността в страната би трябвало да търси и синергиите между бизнеса
и изследователските институции и академичната общност. "Заинтересованите страни, сред които правителството,
бизнесът и изследователските институции, трябва да открият ефективни механизми за постигане на съгласие по
отношение на приоритетите, да координират необходимите политики и да предприемат действия в сферата на
образованието, подкрепата за иновациите и изследователските приоритетти, за да насочат икономиката към дейности с
по-висока добавена стойност", се посочва в доклада за България. Според авторите са необходими и мерки в областта на
пълното въвеждане на електронното правителство, провеждането на реформи в местното самоуправление, борба с
корупцията на всички равнища на администрацията, подобряване на достъпа до финансиране с оглед гарантиране на
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инвестициите в иновации и растеж, както и преструктуриране на държавните компании с цел повишаване на
конкурентоспособността в транспортния и енергийния сектор.
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Вестник Стандарт
√ Търсят млади учители с пари от Брюксел
Просветното министерство ще търси млади учители с пари от Брюксел. Това е залегнало в проекта на новата оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Средства от нея ще бъдат отделяни за мотивиране на младите
хора да изберат учителската професия и да остават в нея. Част от парите ще отиват и за обучения на преподавателите.
Съгласно данните в програмата българските учители са най-зле платените в ЕС. Тяхната годишна заплата е около 4370
евро, докато в страни като Чехия и други представители на бившия съветски блок сумата е двойно по-голяма - 10 000
евро. Освен това учителите ни са сред последните 30 в света по качество на подготовката си. 40% от тях ще се
пенсионират до 2017 година, а само за пет години броят на даскалите между 30 и 34 г. е намалял с 40%.
Много е нисък делът и на учителите мъже. Стратегията отчита също, че в университетите има занижени критерии при
приема в педагогическите специалности и при тяхното завършване. Документът посочва също, че в последните години
частните училища са излезли пред държавните по качество на обучението. На изпитите след 7 клас от 10 училища осем са
били частни.
Евростипендии за бедни студенти
Европари от оперативна програма "Наука и образование" ще се използват, за да бъдат отпускани специални стипендии
на студенти от уязвимите групи. Това са бедните и младежите от ромски произход. Статистиката сочи, че все повече деца
от семейства на бедни, безработни и пенсионери не успяват да стигнат до диплома за висше въпреки желанието си. С
европарите също ще се финансират мерки за окрупняване и сливане на университети, преподаващи сходни
специалности. С тях ще се финансира и създаването на национална система за оценяване на знанията при завършване на
университета, каквато в момента няма.
√ Отделят 106 млн. лв. за интеграция в образованието
София. До 2020 година трябва да бъдат похарчени 106 милиона лева за ефективна интеграция в образователната система
на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Това предвижда проектът на новата
оперативна програма "Образование и наука", която служебният министър Румяна Коларова предложи за обществено
обсъждане.
Един от инвестиционните приоритети на програмата е "социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности като ромите". Сред описаните дейности, които могат да получат подкрепа по този приоритет са: допълнително
обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин и създаване на условия за
изучаване на майчиния им език. Има и идея да се закрият или преобразуват обособени на етнически принцип детски
градини и училища в населените места с повече от една детска градина и повече от едно училище, пише БГНЕС.
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Според проекта специално ще се работи с ромските семейства, за да могат децата им от тригодишни да тръгват на детска
градина. Предвижда се осигуряване на материална и психологическа подкрепа за приемане на ромските деца в детски
градини и училища извън ромските квартали. По данни на НСИ процентите на завършилите съответната степен на
образование роми към 2011 г. са следните: висше – 0.5 %; средно – 9.0 %; основно – 40.8 %; начално – 27.9 %;
незавършено начално и непосещавали училище – 21.8 %. Като съществен проблем се очертава и недостатъчната
мотивация за изучаване на майчин език.
При реализацията на проекти по новата оперативна програма специално внимание ще бъде отделено на повишаване на
квалификацията на учителите и създаване на стимули за оставане в професията и за избор на тази професия. Данните
показват, че страната е сред последните тридесет в световен мащаб по "ниво на подготовка на персонала" в
образователната система. Освен това броят на учителите в общообразователните училища до 49-годишна възраст
намалява за сметка на увеличение на онези над 50 г. От всички заети в общообразователните училища към 2011 г., на
близо 40% от тях е предстояло пенсиониране в рамките на следващите шест години. Факт е и, че от 2007 до 2013 г. броят
на заетите в системата е намалял с 9 132 души (9,3%), а процесите на феминизация и застаряване се задълбочават.
Вестник Сега
√ Константин Пенчев: БНБ не желае да работи
БНБ не желае да работи. Централната банка е органът, който трябва да се занимава със съдбата на КТБ - не главният
прокурор, не националният омбудсман, синдикати или работодатели, и затова всички призоваваме Иван Искров да
предприеме нещо. Това каза вчера пред БНТ националният омбудсман Константин Пенчев. "Частният интерес - това е
желанието на всеки български гражданин да не му бъдат откраднати влоговете. "Частен интерес" не е мръсна дума,
просто хората не искат да бъдат ограбени, както бяха ограбени 1996-1997 година отново с помощта на държавата",
допълни той.
Ден по-рано управителят на БНБ Иван Искров разпространи безпрецедентно за своя пост писмо до бившия премиер
Бойко Борисов в отговор на обвиненията към Централната банка за действията й по казуса с КТБ. В него той заяви, че
всички досегашни идеи и изказани намерения за евентуално преструктуриране и оздравяване на банката от нейните
акционери включват и държавна помощ. Това не може да стане без санкцията на парламента, пише Искров.
"На всички е ясно какво стана с КТБ - една бутикова банка беше превърната в супербанка с помощта на институции и на
много правителства. Последвалата криза, която беше раздута като балон, беше предизвикана отново от институциите и
под благосклонния поглед на БНБ", контрира Константин Пенчев. "Не ме интересува съдбата на Искров, мен ме
интересува какво се случва с десетките хиляди вложители, с държавата, защото неблагополучията с КТБ не са частен
случай или търговски казус, а въпрос на национална сигурност, на финансова и банкова сигурност в България", продължи
Пенчев.
Според финансовия експерт Красимир Ангарски досега не са давани конкретни предложения за оздравяване на
поставената под надзор банка, защото към момента БНБ не е оповестила какъв е резултатът от проверките на КТБ. По
повод на писмото на Искров и искането му за намеса на бъдещите правителство и Народно събрание той заяви, че след
изборите ситуацията няма да се отключи и ако някой очаква КТБ да бъде оздравена с 3.5 млрд. лв. от бюджета, това няма
как да се случи.
Вестник Монитор
√ ЕП обсъжда допълнителна помощ за земеделските стопани
Очаква се щетите от руското ембарго на храни от ЕС да са около 5 млрд. евро.
Днес следобед евродепутатите и земеделският комисар Дачиан Чолош ще обсъдят варианти за допълнителни
възможности ЕС да помогне на селскостопанските производители да се справят с последиците от руското ембарго на ЕС
за внос на плодове и зеленчуци, мляко и месни продукти и да се избегнат пазарните сривове.
Действията, предприети от Комисията до момента, включват пазарните мерки, финансирани с публични средства, за
праскови и нектарини (на стойност 32.7 млн. евро) и за мляко и млечни продукти като сирене и масло. Мерките в
подкрепа на производителите на нетрайни плодове и зеленчуци като например ябълки и круши, домати, чушки,
краставици и други (на стойност 125 млн. EUR) бяха спрени на 10 септември поради бум в заявленията за компенсации.
Както стана ясно, миналата седмица чиновниците в ЕК са били стресирани от искането на земеделските производители в
Полша, които са пожелали 87% от общите средства за цялата общност да им бъдат изплатени като компенсации за
пропуснати ползи. Очаква се те да бъдат възстановени в близко бъдеще според последните изявления на Комисията.
В първия дебат на Комисията по земеделие след наложената от Русия на 7 август забрана за внос членовете на ЕП
призоваха Европейската комисия да направи повече за облекчаване на последиците от руското ембарго. Те настояха
подкрепата за производителите да бъде финансирана със средства извън бюджета за земеделие на ЕС, за да бъде
избегнато съкращаване на преките плащания за всички земеделски производители в ЕС. Депутатите настояха Комисията
да се съсредоточи върху дългосрочни решения, като например подкрепа за земеделските производители да намерят
алтернативни пазари.
Износът за Русия на земеделските стопанства в ЕС през 2013 г. възлиза на 11.9 млрд. евро. Очаква се щетите от руското
ембарго на храни да са около 5 млрд. евро. Към момента България отчита 10,5 млн. евро загуби.
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√ КЛИЕНТИ НА ТРЕЗОРА РАЗКРИВАТ В ПИСМО: Одиторите на КТБ не работили 20 дни
Одиторите на КТБ не са работили в продължение на 20 дни.
Това твърдят в писмо до управителя на БНБ Иван Искров, главния прокурор Сотир Цацаров и омбудсмана Константин
Пенчев от Комитета за защита на финансовата и банковата стабилност в България, който бе учреден от клиенти на
поставения под спецнадзор трезор.
Авторите на писмото посочват, че разполагат с вътрешна информация, според която одиторите на КТБ не са работили от
21 юли до 10 август. „За нас е абсолютно необяснимо защо тези хора са бездействали и вие нито сте го съобщили на
обществото, нито сте предприели някакви мерки това да не се случва”, пишат до Искров от комитета. Оттам питат
управителя на БНБ дали това е станало с негово знание, по негово разпореждане или въпреки него. „Сега разбираме
защо докладът на одиторите ще бъде готов чак на 20 октомври – на тях им е позволено или „разпоредено“ да не
работят”, подчертават авторите. Те питат също дали е вярно, че одиторите на КТБ и банка „Виктория“ ще получат
възнаграждение от общо 1,6 млн. лева.
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