Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска национална телевизия
√ Социалните партньори срещу продаването на кредитите на банка “Виктория”
Работодателите и синдикатите възразиха с декларация на предписанието на БНБ квесторите на КТБ да събират банкови
оферти за покупка на кредити на банка “Виктория” – дъщерна на КТБ. Централната банка обяви намеренията си още на
16 септември, но според социалните партньори посланията към квесторите са били “твърде завоалирани”. Припомняме,
че банката “Виктория” също е под специален надзор, удължен до 22 ноември.
На 16 септември БНБ съобщава, че единствените свежи пари във Виктория могат да дойдат от продажба на кредити. С
уточнението, че може да не се стигне до там, ако се намери цялостно решение за банковата група КТБ. Синдикатите и
работодателите обаче не одобряват заръчаното на БНБ към квесторите.
Теодор Дечев, Асоциация на индустриалния капитал: Най-консервативната институция в държавата, едни откровено
ликвидационни действия ги пробутва като оздравителна мярка. Това все едно някой човек да го поставим на
операционната маса и с цел по-бързото му оздравяване да го заколим.
Според експертния съвет за КТБ БНБ твърде свободно тълкува Закона за кредитните институции, а квесторите вместо да
действат като добри стопани работели като синдици. Работодателите и синдикатите научили от медии, че целият
кредитен портфейл се продава. В съобщението на БНБ пише друго.
Теодор Дечев, Асоциация на индустриалния капитал: Пише тук “обособена част” от кредитния портфейл. Да, може би
затова сме погледнали по-спокойно, но ето, научаваме, че се продава целия портфейл. Това означава, че тя се намира
или в състояние на несъстоятелност, или в състояние на доброволна или задължителна ликвидация.
В съобщението си от средата на септември БНБ предписва на квесторите до 23 септември да поканят банките в тръжна
процедура, офертите да дойдат не по-късно от 15 октомври, а до 20-ти да бъдат представени и пред БНБ.
Теодор Дечев, Асоциация на индустриалния капитал: Днеска ние имаме информация, че има банки, на които не е
отправено предложението, че на небанкови институции е предлагано да участват в закупуването.Това нещо 50-те години
са го наричали разколачване. Сега можем да го наречем разкостване.
Социалните партньори искат реакция от управителя и управителния съвет на БНБ. И се заканват в противен случай да
поискат отстраняването им. Защото, по думите им, насърчавали безобразието на квесторите на КТБ. До края на деня
официална позиция на БНБ нямаше.
Телевизия Европа
√ Бизнесът и синдикатите против продаването на кредитите на банка „Виктория”
Работодателските и синдикалните организации се обявиха категорично против продажбата на кредитния портфейл на
дъщерната на КТБ банка „Виктория”, и то в толкова кратки срокове. До сряда, 1 октомври, финансовите институции,
желаещи да купят пакети заеми, трябва да заявят това пред квесторите.
Бизнесът и синдикатите заявяват, че са шокирани от краткия срок от едва два дни. Според тях освен всичко останало
мярката е и напълно незаконна, защото противоречи изцяло на Закона за кредитните институции.
Причината е, че продажбата на кредитите на банка „Виктория” е ликвидационна, а не оздравителна процедура. Като
такава до нея се прибягва само ако банката е обявена вече в несъстоятелност, тоест ако е отнет лицензът ѝ.
Освен това работодателите и синдикатите напомнят, че квесторите не са синдици и не разполагат с ликвидационни
правомощия, тоест нямат право да продават активи на банката.
Според шестте организации, изпратили протестната декларация до Българската народна банка, мярката е скандална и
цели да ликвидира, вместо да оздрави финансовата институция.
Те се обръщат и пряко към Иван Искров, като го предупреждават, че ще поискат отстраняването му, ако не спре
незабавно незаконната процедура.
Бизнесът и синдикатите искат да знаят също защо се продават активи на банка, която не е в толкова лошо финансово
състояние и според тях дори поставянето ѝ под специален надзор от БНБ е дискусионно.
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ТВ 7
√ Социалните партньори: Спрете продажбата на кредити на "Виктория"
Подобни действия са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване, категорични са
работодатели и синдикати
Управителят на Българска народна банка (БНБ) да спре процедурата за продажба на кредитите на Търговска банка
"Виктория", настояват в отворено писмо до ръководството на централната банка от шестте най-големи работодателски и
синдикални организации.
Според тях продажбата на кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура и грубо погазване на Закона за
кредитните институции. Продажбата на кредитите на по-малката банка от групата КТБ, беше оповестена с решението на
централната банка, за удължаване на специалния надзор на двете институции от 16 септември.
Стъпката цели покриване на задълженията на по-малката банка към нейните кредитори и вложители, а мотивът е, че
като част от групата КТБ, тя не може да получи държавна помощ.
Още тогава от БНБ уточниха, че ако преговорите с главните акционери на КТБ, представлявани от консултанта ЕПИК,
завършат с успех и план за оздравяване, продажбата може да бъде прекратена. Въпреки това квесторите на "Виктория"
приемат оферти от банки, желаещи да наддават за кредитния ѝ портфейл.
Според социалните партньори обаче квесторите не разполагат с такива правомощия, а кредити могат да се осребряват
само при несъстоятелност, каквато в момента не е обявена. Експертният комитет, излъчен от шестте организации,
настоява управителят на БНБ да спре тази процедура, тъй като "подобни действия са скандални и водят до унищожаване
на банката, а не до нейното оздравяване".
Вестник Капитал Daily
√ Бизнес и синдикати протестират срещу продажбата на кредитите на ТБ "Виктория"
Според експертите на организациите мерките са незаконни и БНБ цели ликвидация, а не оздравяване
Национално представителните работодателски и синдикални организации остро протестират срещу подготовката за
продажба на кредитите на дъщерната на Корпоративна търговска банка (КТБ) "Виктория". Двете банки бяха поставени
под специален надзор през юни и оттогава практически цялата им дейност е замразена.
В декларация до управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) и до управителя й Иван Искров те заявяват, че
са шокирани и крайно обезпокоени от новината, която преди ден съобщи "Капитал Daily". Те реагират и срещу скъсения
срок за подаване на оферти до 1 октомври (всъщност до сряда - 1 октомври, банките, желаещи да купят пакети заеми от
кредитния портфейл на "Виктория", трябва да заявят това пред квесторите й - бел. ред.). Окончателните оферти се
подават до квесторите до 15 октомври.
Te пък имат срок 20 октомври, за да внесат в БНБ доклад за получените оферти. Целият кредитен портфейл на банката е
разделен по сегменти – потребителски кредити, жилищни ипотечни заеми, малки и средни предприятия и портфейл от
кредити на големи клиенти. Обявената цел на продажбата на кредитния портфейл на "Виктория" (доскоро "Креди
агрикол България") е чрез получените приходи да се осигурят средства за изплащане на депозитите в банката, но
синдикатите и работодателите виждат в операцията не оздравителна, а ликвидационна процедура.
Скандални действия
Авторите на декларацията се обръщат пряко към управителя на БНБ Иван Искров, като настояват той незабавно да спре
незаконните според тях действия и го уведомяват, че ще настояват за отстраняването му, ако това не се случи. "
За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже
невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това
орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати, се посочва в декларацията,
подписана от председателите на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, на Българската стопанска камара
Сашо Дончев, на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците Огнян Донев, на КНСБ Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев.
"Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на
квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно", се
посочва в отвореното писмо.
В последното решение на БНБ по казуса от 16 септември централната банка обясни, че независимо от факта, че оценката
на активите и надзорните отчети на "Виктория" показват, че към този момент банката посреща регулаторните изисквания
за капиталова адекватност, тя не може да получи държавна помощ по европейските правила, тъй като е част от групата
на КТБ и изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло.
Според експертите на бизнеса и синдикатите грубо се погазва Законът за кредитните институции, защото продажбата на
въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. "Кредитите са активи, които се осребряват само
при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по несъстоятелност,
след евентуалното отнемане на лиценза на банката", е аргументът им.
Освен това организациите напомнят, че квесторите не са синдици и не разполагат с ликвидационни правомощия, а само
с оздравителни. "Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на
избрани банки, но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции", се казва още в
писмото.
Кредитите на банката
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По данни на БНБ към септември 2014 г. задълженията на "Виктория" към кредитори и депозанти са 285.8 млн. лв.
Официални данни за кредитния портфейл на банката след поставянето й под специален надзор няма.
Последните такива са от отчета й, публикуван в БНБ към края на март - общо за предприятия и домакинства е бил 315.2
млн. лв. От тях 188.3 млн. лв. са фирмените кредити, 101.5 млн. лв. - жилищните, и 25.4 млн. лв. - потребителските заеми.
Към тази дата депозитите на фирми и домакинства са били общо 246.5 млн. лв.
В началото на юни беше окончателно финализирана сделката за покупката й от КТБ, като малко след това новият й
собственик беше поставен под специален надзор на 20 юни, което доведе до затварянето и на (тогава) "Креди агрикол
България". След поредното удължаване двете институции трябва да останат затворени по план до 22 ноември.
Вестник Преса
√ Синдикати и работодатели: Работата на БНБ в "Креди Агрикол" буди притеснения
Повод за тревогата са информациите, че се продават кредитите на банката
Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от публикациите, че се продават кредитите на Търговска банка "Виктория",
доскорошна "Креди Агрикол България". Нещо повече – според публикациите, срокът за подаване на оферти от
останалите банки бил до 1 октомври 2014 г.
Това се казва в писмо до гуверньора на БНБ Иван Искров от Асоциация на индустриалния капитал в България, БСК – съюз
на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа".
В писмото се казва, че социалните партньори с изненада са научили от публикации от 29.09.2014 г. във в. "Капитал
дейли" и в електронния сайт "Дневник", че се продават кредитите на Търговска банка "Виктория".
"За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже
невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това
орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.
Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции.
Категоричното мнение на експертите, с които социалните партньори работят, е, че сме изправени пред грубо погазване
на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна
процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се
прилага само в рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.
От друга страна, при цялото ни уважение към квесторите на ТБ "Виктория", те са квестори, а не синдици. Те не разполагат
с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия, заявяват социалните
партньори.
Тук обаче прозират целенасочени действия, резултатът от които би бил не оздравяването на ТБ "Виктория", а нейната
ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност. Можем само да се питаме с каква цел се предприемат
подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й
поставяне под особен надзор беше изключително спорно.
С настоящото, социалните партньори изразяват своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на
кредитния портфейл на ТБ "Виктория". Отговорно заявяваме, че подобни действия са скандални и водят до унищожаване
на банката, а не до нейното оздравяване, подчертават социалните партньори и се обръщат към Иван Искров:
"Във връзка с това, социалните партньори настояват Вие и Управителният съвет на БНБ незабавно да оповестите позиция
по отношение на предприетите от квесторите на ТБ "Виктория" незаконни действия и по силата на законовите си
правомощия незабавно да спрете тези незаконни действия. Също така, Ви уведомяваме, че при цялото ни нежелание да
създаваме предпоставки за обществено напрежение, в случай че подкрепите незаконните действия на квесторите или ни
отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от
Вас длъжност", завършва писмото на социалните партньори.
Вестник Сега
√ Бизнесът възрази срещу продажбата на кредитите на банка "Виктория"
Работодателите и синдикатите смятат, че действията на квесторите целят не оздравяване, а ликвидация
Работодателски и синдикални организации реагираха остро на подготовката за продажба на кредитния портфейл на
търговска банка "Виктория" - дъщерната на Корпоративна търговска банка (КТБ). В декларация до управителния съвет на
Българската народна банка (БНБ) те заявяват, че подобни действия ще доведат до ликвидация, а не до оздравяване. Под
документа са се подписали Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара - съюз на
българския бизнес, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа".
Преди ден стана ясно, че до 1 октомври банките, желаещи да купят заеми от кредитния портфейл на "Виктория", трябва
да заявят това пред квесторите й. Окончателните оферти ще се подават до 15 октомври. Квесторите от своя страна трябва
да внесат до 20 октомври в БНБ доклад за получените оферти. 20 октомври е и срокът, определен от БНБ, за
окончателния доклад за състоянието на КТБ. Според финансовия министър Румен Порожанов това може да стане и порано.
Работодателите и синдикатите заявяват, че са шокирани и крайно обезпокоени от съобщението за разпродажбата на
кредитния портфейл на "Виктория". "За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки,
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след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за
съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните
резултати", пише в декларацията им до БНБ. Те твърдят, че по непотвърдена информация офертата е била изпратена и на
други юридически лица освен банки, които нямат качество на финансови институции. Според тях подобни действия са в
грубо нарушение на Закона за кредитните институции (ЗКИ).
"Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", са казва още в
декларацията. В нея се подчертава, че квесторите на ТБ "Виктория" не са синдици. "Те не разполагат с ликвидационни
правомощия. Според ЗКИ квесторите имат само оздравителни правомощия", категорични са работодателите.
Авторите на декларацията настояват БНБ незабавно да оповести позиция за действията по продажба на кредитния
портфейл на ТБ "Виктория" и да ги спрат. Те се обръщат и директно към управителя на БНБ Иван Искров, като настояват
той да се намеси и да спре подготвяната процедура и го уведомяват, че ще настояват за отстраняването му, ако това не
се случи.
До продажба на кредитния портфейл обаче може и да не се стигне. Писмата на консултанта EPIC, представляващ
акционерите на КТБ, които искат да я оздравяват с държавна помощ, дават основания да се очаква, че тези планове ще
включват и дъщерната банка, съобщи неотдавна БНБ с решението си за удължаване на специалния надзор над двете
банки до 20 и 22 ноември.
ЧАСТЕН СЛУЧАЙ
Ликвидните проблеми на КТБ са изолиран случай в иначе добре капитализираната банкова система на България,
коментира вчера пред Ройтерс Кай Стъкинброк, директор за Централна и Източна Европа на рейтинговата агенция
Standard & Poor's. Случилото се в КТБ е конкретен проблем за тази банка, посочва той. Според него това не е системен
проблем във финансовата система на страната ни, тъй като капиталовите нива и конкретните банкови показатели и
съотношения в системата са добри. Продължаващото намаляване на кредитирането от банковия сектор обаче оказва
натиск върху икономическия растеж на България, смята експертът.
Вестник Стандарт
√ Тристранката обсъжда актуализация на държавния бюджет и на бюджета на НЗОК
София. Днес от 11 часа Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа подготвената от служебния
кабинет актуализация на държавния бюджет и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014-а година.
Заседанието в Министерски съвет ще бъде под председателството на вицепремиера Йордан Христосков, информираха
от правителствената пресслужба.
Първоначално заседанието беше насрочено за понеделник и отложено за днес, след като миналия петък синдикати и
работодатели поискаха отлагането му, за да получат повече време да се запознаят с новите разчети. Те поставиха
ултиматум, че няма да присъстват, ако материалите не им бъдат пратени предварително, като настояват да бъде
обсъдено и повишението на минималните осигурителни прагове от 1 януари 2015 г. Христосков обяви, че в секторите, в
които работодателите и синдикатите не са постигнали споразумение, ще наложи административен ръст от 4.2%.
Промените предвиждат нов държавен дълг до 4.5 млрд. лева. Актуализацията се налага, вследствие на неизпълнението
на приходите, заложени в сегашния вариант на бюджета. За да влезе в сила, изменението трябва да бъде одобрено от
Народното събрание, което ще се състави след изборите на 5 октомври.
В дневния ред на кабинета за заседанието днес, което ще се проведе в 16 ч., няма включена такава точка.
Вестник Дневник
√ Бизнесът и синдикатите остро протестират срещу продажбата на кредитите на банка "Виктория"
Национално представителните работодателски и синдикални организации остро протестират срещу подготовката за
продажба на кредитите на търговска банка "Виктория", дъщерна на Корпоративна търговска банка (КТБ).
В декларация до управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) и до управителя й Иван Искров те заявяват, че
са шокирани и крайно обезпокоени от новината, която преди ден съобщиха "Капитал дейли" и "Дневник", както и от
срока за подаване на оферти до 1 октомври. (бел ред. Всъщност до сряда - 1 октомври, банките, желаещи да купят пакети
заеми от кредитния портфейл на "Виктория" трябва да заявят това пред квесторите й. Окончателните оферти се подават
до квесторите до 15 октомври. Квесторите пък имат срок 20 октомври, за да внесат в БНБ доклад за получените оферти).
Според представителите на шестте организации мярката е скандална и цели да ликвидира, вместо да оздрави банката.
Като се обръщат пряко към Искров, представителите на бизнеса и синдикатите настояват той незабавно да спре
незаконните според тях действия и го уведомяват, че ще настояват за отстраняването му, ако това не се случи.
За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже
невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това
орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати, се посочва в декларацията,
подписана от председателите на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, на Българската стопанска камара
Сашо Дончев, на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците Огнян Донев, на КНСБ Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев.
Те подозират, че се предприемат "целенасочени действия, резултатът от които би бил не оздравяването на банка
"Виктория", а нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност. "Можем само да се питаме с каква
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цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро
състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно", се посочва в отвореното писмо.
Според експертите на шестте организации грубо се показва Законът за кредитните институции, защото продажбата на
въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. "Кредитите са активи, които се осребряват само
при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по несъстоятелност,
след евентуалното отнемане на лиценза на банката, е аргументът им. Освен това организациите напомнят, че квесторите
не са синдици и не разполагат с ликвидационни правомощия, а само с оздравителни.
Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции, продължава писмото.
mediapool.bg
√ Бизнес и синдикати призоваха: БНБ да спре продажбата на кредити от банка "Виктория"
Бизнес и синдикални организации, партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество, призоваха
Българската народна банка незабавно да спре обявената от квесторите на затворената Търговска банка "Виктория"
продажба на кредити на финансовата институция, която е дъщерна на "Корпоративна търговска банка" (КТБ).
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ "Подкрепа"
продажбата на кредитния портфейл на бившата "Креди Агрикол България" е незаконно и ако управителят на БНБ Иван
Искров не предприеме действия по спирането й, партньорите в тристранката ще искат неговото незабавно отстраняване
от поста.
В писмо до Искров и управителния съвет на БНБ организациите заявяват, че са шокирани и крайно обезпокоени от
публикуваната в понеделник във вестник "Капитал дейли" информация, че синдиците на ТБ "Виктория" не само продават
кредитите й, но и срокът за оферти от останалите банки за изкупуването им е до 1 октомври 2014 г.
В интерес на истината още при вземането на 16 септември на решението за удължаване на срока за особен надзор на
двете банки до 20 и 22 ноември БНБ заяви, че единственият източник за осигуряване на ликвидност във "Виктория" е
продажбата на кредити. Тогава Централният трезор предписа на квесторите срокове за предприемане на действия в тази
посока. Според дадения от банковия регулатор график до 23 септември квесторите трябваше да се изпратят покани до
банките за участие в търгове за продажба на кредитен портфейл, а офертите да се приемат до 15 октомври.
До 20 октомври квесторите трябваше да внесат в БНБ доклад за офертите и информация дали най-високата предложена
цена покрива всички задължения на "Виктория” от кредитори и депозанти и в какъв срок, съобщиха тогава от БНБ.
Не е ясно какво обаче е наложило съкращаването на предписаните от народната банка срокове, но социалните
партньори коментират като "непонятен стремежа да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може
да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от
овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати".
"Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции", допълват организациите.
Според тях въпросната продажба на кредитите и ликвидационна, а не оздравителна процедура. "Кредитите са активи,
които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на
производство по неусъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", посочват от синдикалните и
бизнес организации.
Те посочват, че квесторите имат само оздравителни функции, а не са синдици, а продажбата на кредити на банка
"Виктория" целят ликвидирането й
Социалните и бизнес партньори настояват Иван Искров и Управителният съвет на БНБ незабавно да оповестят позицията
си относно предприетите от квесторите на ТБ "Виктория“ действия и да ги спрат, тъй като са незаконни.
blitz.bg
√ Работодатели и синдикати: Квесторите разпродават активи на ТБ "Виктория"
Обявен е срок до 1 октомври търговските банки да изпратят оферти за закупуване на кредити от поставения под
специален надзор трезор
Работодатели и синдикати алармират за разпродажба на кредити на ТБ „Виктория“, която влиза в групата на поставената
под специален надзор „Корпоративна търговска банка“ (КТБ). В писмо, подписано от ръководителите на Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата
(БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерация на независимите
синдикати в България (КНСБ) и КТ „Подкрепа“, се казва, че подобни действия ще доведат до ликвидация на банката, а не
до нейното оздравяване.
Социалните партньори се обръщат с питане към Българската народна банка (БНБ) дали реално е бил обявен срок до 1
октомври за подаване на оферти от търговските банки у нас за закупуване на кредити на ТБ „Виктория“.
“Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от това съобщение. За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими
разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е
постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка
за очакваните резултати”, коментират работодатели и синдикати.
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Те твърдят, че по непотвърдена информация офертата е била изпратена и на други юридически лица, освен банки, които
нямат качество на финансови институции. Социалните партньори подчертават, че според финансови експерти подобни
действия са в грубо нарушение на Закона за кредитните институции (ЗКИ). По техните думи въпросната разпродажба на
кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура.
“Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката”, са казва още в
писмото.
„От друга страна, при цялото ни уважение към квесторите на ТБ „Виктория“, те са квестори, а не синдици. Те не
разполагат с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия”, се допълва
още в него.
Представителите на работодателите и синдикатите у нас смятат, че прозират „целенасочени действия“, които целят не
оздравяването на ТБ „Виктория“, а нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност.
“Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на
квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно”,
посочват те.
В писмото работодателите и синдикатите се обръщат към управителя на БНБ Иван Искров. “Уважаеми г-н Искров,
социалните партньори изразяват своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл
на ТБ „Виктория“. Отговорно заявяваме, че подобни действия са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до
нейното оздравяване”.
Социалните партньори настояват Управителният съвет на централната банка да излезе с позиция по отношение на
предприетите действия от страна на квесторите на ТБ „Виктория“. Освен това те настояват за спиране на тези действия.
“Също така, Ви уведомяваме, че при цялото ни нежелание да създаваме предпоставки за обществено напрежение, в
случай че подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем
принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност”, завършват представителите на
работодателите и синдикатите. /БЛИЦ
dir.bg
√ Бизнес и синдикати срещу продажби на активи на ТБ ”Виктория”
Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от публикациите, че се продават кредитите на Търговска банка “Виктория“,
доскорошна “Креди Агрикол България“.
Това се казва в писмо до гуверньора на БНБ Иван Искров от Асоциация на индустриалния капитал в България, БСК – съюз
на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа".
Бизнес и синдикати били изумени, че крайният срок за подаване на оферти за активите е 1 октомври.
Вчера в. "Дневник" писа, че до сряда - 1 октомври, банките, желаещи да купят пакети заеми от кредитния портфейл на
Търговска банка "Виктория", дъщерна на Корпоративна търговска банка, трябва да заявят това пред квесторите ѝ.
Според социалните партньори е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които
може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от
овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.
Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции, се казва в писмото.
Бизнес и синдикати смятат, че има грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и продажбата на
въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура.
Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката, настояват
работодателските и синдикалните организации.
В писмото се припомня, че тези активи трябва да се продават от синдици, а не от квестори, каквито има в момента.
Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия, заявяват социалните партньори.
Те заплашиха, че в случай, че бъдат подкрепени незаконните действия на квесторите или няма позиция по въпроса, ще
поискат оставки.
infostock.bg
√ Бизнесът и синдикатие се обявиха против продажбата на кредити на банка Виктория
В отворено писмо, адресирано до Иван Искров, управител на БНБ, и Управителния съвет на Централната банка,
членоветe на Националния съвет за социално партньорство заявяват, че с изненада са научили от публикации от
29.09.2014 г. във в. „Капитал дейли" и в електронния сайт „Дневник", че се продават кредитите на Търговска банка
„Виктория", доскорошна „Креди Агрикол България".
Нещо повече, според публикациите, срокът за подаване на оферти от останалите банки бил до 1 октомври 2014 г., пишат
в отворено писмо четирите работодателски оргнизации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) и двата синдиката (КНСБ и КТ
„Подкрепа").
Те са шокирани и крайно обезпокоени от това съобщение. За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими
разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е
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постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка
за очакваните резултати, пастояват работодатели и синдикати.
Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции.
Категоричното мнение на експертите, с които социалните партньори работят, е, че сме изправени пред грубо погазване
на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ЛИКВИДАЦИОННА, а не
оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура
може да се прилага само в рамките на производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, след евентуалното отнемане на лиценза на
банката.
От друга страна, при цялото ни уважение към квесторите на ТБ „Виктория", те са квестори, а не СИНДИЦИ. Те НЕ
разполагат с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия.
Тук обаче прозират целенасочени действия, резултатът от които би бил не оздравяването на ТБ „Виктория", а нейната
ликвидация ИЗВЪН НОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА по несъстоятелност. Можем само да се питаме с каква цел се
предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро състояние и
дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно.
Уважеми господин Искров,
С настоящото писом, социалните партньори изразяват своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на
кредитния портфейл на ТБ „Виктория". Отговорно заявяваме, че подобни действия са скандални и водят до унищожаване
на банката, а не до нейното оздравяване.
Във връзка с това, социалните партньори настояват Вие и Управителният съвет на БНБ незабавно да оповестите позиция
по отношение на предприетите от квесторите на ТБ „Виктория" незаконни действия и по силата на законовите си
правомощия НЕЗАБАВНО да спрете тези незаконни действия.
Също така, Ви уведомяваме, че при цялото ни нежелание да създаваме предпоставки за обществено напрежение, в
случай че подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем
принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност.
news.bg
√ Защо се ликвидира ТБ „Виктория”, питат в писмо до БНБ бизнес и синдикати
В писмо до управителя на БНБ Иван Искров четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, както и
синдикатите Подкрепа и КНСБ заявяват, че са шокирани от информациите, свързани с Търговска банка „Виктория",
доскорошна „Креди Агрикол България".
Шокирани и крайно обезпокоени сме от съобщението за продажбата на кредити на банката, както и от това, че срокът за
оферти е до 1 октомври, пишат социалните партньори.
За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже
невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това
орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати, се казва още в писмото.
Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции, заявяват работодателите и
синдикатите.
Според категоричното мнение на експертите, с които социалните партньори работят ставащото е грубо погазване на
Закона за кредитните институции (ЗКИ), като продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна
процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се
прилага само в рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката,
коментират те в писмото.
Подчертава се, че квесторите, влезли в ТБ „Виктория", не са синдици и не разполагат с ликвидационни правомощия, тъй
като според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия.
Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на
квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно,
коментират социалните партньори.
Те определят действията като скандални и водещи до унищожаване на банката, а не до нейното оздравяване.
Социалните партньори настояват гуверньорът на БНБ и Управителният съвет незабавно да оповестят позицията си по
отношение на предприетите от квесторите на ТБ „Виктория" незаконни действия и по силата на законовите си
правомощия незабавно да ги спрат.
economix.bg
√ Продажбата на кредити от ТБ „Виктория“ срещна съпротива
Работодателите се обявиха срещу продажбата на пакети от кредити от ТБ Виктория – дъщерна на КТБ, и поставиха
въпроса за оставката на управителя на БНБ Иван Искров.
Документът е подписан от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на
българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България, Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“.
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Решението да се опита продажба на портфейла на ТБ „Виктория“ бе взето от БНБ на 16 септември. Според централната
банка дъщерното дружество на КТБ не отговаря на условията за ликвидна подкрепа от БНБ (не се посочва защо), нито
може да получи държавна помощ, тъй като КТБ не отговаря на изискването за платежоспособност. Затова се налага да се
осигури ликвидност чрез продажба на кредити. Според решението поканите трябва да се изпратят до банките до 23
септември, а срокът за получаване на оферти е 15 октомври. Той съвпада със срока, поставен на ЕPIC, за неговата оферта
за самата КТБ.
„Капитал“ твърди, че писмата до банките са поставили извънредно кратък срок за депозитиране на техните предложения
за покупка на пакети кредити – до 1 октомври.
„За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже
невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това
орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.
Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции, се посочва в общата декларация на
бизнеса и синдикатите.“, коментират работодателите.Според декларацията сме изправени пред грубо погазване на
Закона за кредитните институции (ЗКИ) и продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна
процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се
прилага само в рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.
Квесторите не разполагат с ликвидационни правомощия според работодателите. „Можем само да се питаме с каква цел
се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро състояние
и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно.“
Социалните партньори настояват управителят на БНБ Иван Искров и Управителният съвет на БНБ да оповести позицията
си. Всъщност квесторите действат по указание на БНБ, както се вижда от решението на УС от 16 септември.
Работодателите заявяват, че ако Искров подкрепи незаконните действия на квесторите „ще бъдем принудени да
поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност“.
webcafe.bg
√ БНБ скандализира синдикатите и работодателите
Работодателите и синдикатите излязоха с обща позиция, в която обвиняват БНБ в опит за ликвидация на дъщерната
банка на КТБ
Двата синдиката и четирите работодателски организации излязоха със силно критична позиция срещу намерението на
БНБ да обяви на търг кредити на дъщерната банка на КТБ - ТБ "Виктория". Реакцията на шестте организации идва едва
две седмици, след като ръководството на БНБ обяви публично, че предписва разпродажба на неликвидни активи на ТБВ
като решение за стабилизация на банката.
С решението си от 16 септември БНБ даде задължителни предписания на квесторите на банката в срок до 23 септември
да изпратят покани за участие в тръжна процедура до заинтересованите финансови институции, а до 20 октомври да
внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена покрива всички
задължения на ТБ „Виктория" ЕАД от кредитори и депозанти и в какъв срок.
Днес социалните партньори обвиняват ръководството на БНБ в грубо погазване на Закона за кредитните институции.
Според тях продажбата на кредити е ликвидационна, а не оздравителна мярка, която се прилага само в рамките на
производството по несъстоятелност след евентуално отнемане на лиценза на банката.
"Очевидно е, че под маската на оздравяване се прикрива ликвидационно осребряване", пише в писмото на шестте
организации.
"Зад всичко това прозират целенасочени действия, резултатът от които би бил не оздравяването на ТБ „Виктория", а
нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност. Можем само да се питаме с каква цел се
предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро състояние и
дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно", заявяват ръководителите на синдикатите и
работодателите.
Те определят намеренията на БНБ като скандални и настояват управителят на централната банка Иван Искров да заеме
позиция по казуса и да спре незабавно търга.
Писмото е подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК),
Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ), КТ "Подкрепа" и КНСБ.
actualno.com
√ Работодатели и синдикати против разпродажбата на активи на ТБ "Виктория"
До сряда - 1 октомври, желаещите банки могат да купят пакети заеми от кредитния портфейл на ТБ "Виктория". която е
дъщерна на Корпоративна търговска банка. Интересът трябва да бъде заявен пред квесторите на поставения под
специален надзор трезор.
Двамата квестори са изпратили покани за участие в тръжна процедура за обособени части от портфейла на банката. Той е
разделен по сегменти – портфейл потребителски кредити, отделно портфейл от жилищни ипотечни заеми, малки и
средни предприятия и портфейл от кредити на големи клиенти, информиа вчера Capital.bg.
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Банките трябва да решат искат ли да си купят кредити и в какъв сегмент, да заявят желанието си и след това тези, които
са проявили интерес, ще бъдат допуснати за преглед на съответния портфейл, към който проявяват интерес.
Желаещите преценяват към кой сегмент да се ориентират според профила на собствения си портфейл и стратегия за
позициониране на пазара. До 15 октомври ще трябва да направят проверка на съответния портфейл и да подадат
окончателни оферти, ако ще наддават. Офертите се подават до квесторите, допълва изданието.
Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от публикациите, че се продават кредитите на Търговска банка "Виктория",
доскорошна "Креди Агрикол България". Нещо повече – според публикациите, срокът за подаване на оферти от
останалите банки бил до 1 октомври 2014 г. Това се казва в писмо до гуверньора на БНБ Иван Искров от Асоциацията на
индустриалния капитал в България, БСК – съюз на българския бизнес, Българската търговско-промишлена палата, КРИБ,
КНСБ и КТ "Подкрепа".
В документа се допълва: "За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които
може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от
овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.
Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции".
Категоричното мнение на експертите, с които социалните партньори работят, е, че сме изправени пред грубо погазване
на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и че продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна
процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се
прилага само в рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката.
Работодателските и синдикалните организации посочват, че при цялото им уважение към квесторите на ТБ "Виктория",
"те са квестори, а не синдици. Те не разполагат с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само
оздравителни правомощия".
В случая прозират целенасочени действия, резултатът от които би бил не оздравяването на ТБ "Виктория", а нейната
ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност, посочват партньорите. Можем само да се питаме с каква
цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро
състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно.
plovdivnews.net
√ Скандал! Разпродават активи на ТБ "Виктория", Иван Искров мълчи
Работодатели и синдикати алармират за разпродажба на кредити на ТБ „Виктория", която влиза в групата на поставената
под специален надзор „Корпоративна търговска банка" (КТБ). В писмо, подписано от ръководителите на Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата
(БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерация на независимите
синдикати в България (КНСБ) и КТ „Подкрепа", се казва, че подобни действия ще доведат до ликвидация на банката, а не
до нейното оздравяване.
Социалните партньори се обръщат с питане към Българската народна банка (БНБ) дали реално е бил обявен срок до 1
октомври за подаване на оферти от търговските банки у нас за закупуване на кредити на ТБ „Виктория".
"Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от това съобщение. За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими
разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е
постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка
за очакваните резултати", коментират работодатели и синдикати.
Те твърдят, че по непотвърдена информация офертата е била изпратена и на други юридически лица, освен банки, които
нямат качество на финансови институции. Социалните партньори подчертават, че според финансови експерти подобни
действия са в грубо нарушение на Закона за кредитните институции (ЗКИ). По техните думи въпросната разпродажба на
кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура.
"Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", са казва още в
писмото.
„От друга страна, при цялото ни уважение към квесторите на ТБ „Виктория", те са квестори, а не синдици. Те не
разполагат с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия", се допълва
още в него.
Представителите на работодателите и синдикатите у нас смятат, че прозират „целенасочени действия", които целят не
оздравяването на ТБ „Виктория", а нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност.
"Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на
квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно",
посочват те.
В писмото работодателите и синдикатите се обръщат към управителя на БНБ Иван Искров. "Уважаеми г-н Искров,
социалните партньори изразяват своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл
на ТБ „Виктория". Отговорно заявяваме, че подобни действия са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до
нейното оздравяване".
Социалните партньори настояват Управителният съвет на централната банка да излезе с позиция по отношение на
предприетите действия от страна на квесторите на ТБ „Виктория". Освен това те настояват за спиране на тези действия.
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"Също така, Ви уведомяваме, че при цялото ни нежелание да създаваме предпоставки за обществено напрежение, в
случай че подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем
принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност", завършват представителите на
работодателите и синдикатите.
frognews.bg
√ Синдикати алармират: Квесторите разпродават активи на ТБ "Виктория"
Работодатели и синдикати алармират за разпродажба на кредити на ТБ „Виктория“, която влиза в групата на поставената
под специален надзор „Корпоративна търговска банка“. В писмо до медиите се казва, че подобни действия ще доведат
до ликвидация на банката, а не до нейното оздравяване.Социалните партньори се обръщат към Българската народна
банка дали реално е обявен срок до 1 октомври за подаване на оферти от търговските банки у нас за закупуване на
кредити на ТБ „Виктория“.
“Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от това съобщение. За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими
разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е
постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка
за очакваните резултати”, коментират работодатели и синдикати.
Те твърдят, че по непотвърдена информация офертата е била изпратена и на други юридически лица, освен банки, които
нямат качество на финансови институции. Социалните партньори подчертават, че според финансови експерти подобни
действия са в грубо нарушение на Закона за кредитните институции (ЗКИ). По техните думи въпросната разпродажба на
кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура.
“Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката”, са казва още в
писмото.
„От друга страна, при цялото ни уважение към квесторите на ТБ „Виктория“, те са квестори, а не синдици. Те не
разполагат с ликвидационни правомощия. Според ЗКИ, квесторите имат само оздравителни правомощия”, се допълва
още в него.
Представителите на работодателите и синдикатите у нас смятат, че прозират „целенасочени действия“, които целят не
оздравяването на ТБ „Виктория“, а нейната ликвидация извън нормалната процедура по несъстоятелност.
“Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на
квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно”,
посочват те.
В писмото работодателите и синдикатите се обръщат към управителя на БНБ Иван Искров. “Уважаеми г-н Искров,
социалните партньори изразяват своя остър протест срещу предприетите действия по отношение на кредитния портфейл
на ТБ „Виктория“. Отговорно заявяваме, че подобни действия са скандални и водят до унищожаване на банката, а не до
нейното оздравяване”.
Социалните партньори настояват Управителният съвет на централната банка да излезе с позиция по отношение на
предприетите действия от страна на квесторите на ТБ „Виктория“. Освен това те настояват за спиране на тези действия.
“Също така, Ви уведомяваме, че при цялото ни нежелание да създаваме предпоставки за обществено напрежение, в
случай че подкрепите незаконните действия на квесторите или ни отговорите с мълчалив отказ от позиция, ще бъдем
принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност”, завършват представителите на
работодателите и синдикатите.
clubz.bg
√ Бизнес и синдикати към БНБ: Не пипайте кредитите на ТБ "Виктория"
Възможно е социалните партньори заедно да поискат оставката на Иван Искров
Бизнес и синдикати заедно поискаха БНБ незабавно да спре обявената от квесторите на затворената Търговска банка
"Виктория" продажба на кредити на финансовата институция, която е дъщерна на КТБ.
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ "Подкрепа"
продажбата на кредитния портфейл на бившата "Креди Агрикол България" е незаконно и ако управителят на БНБ Иван
Искров не предприеме действия по спирането й, партньорите в тристранката ще искат неговото незабавно отстраняване
от поста.
В писмо до Искров и управителния съвет на БНБ организациите заявяват, че са шокирани и крайно обезпокоени от
публикуваната в понеделник във в. "Капитал дейли" информация, че синдиците на ТБ "Виктория" не само продават
кредитите й, но и срокът за оферти от останалите банки за изкупуването им е до 1 октомври 2014 г.
При вземането на решението за удължаване на срока за особен надзор на двете банки до 20 и 22 ноември БНБ обяви, че
единственият източник за осигуряване на ликвидност на "Виктория" е продажбата на кредити. Тогава Централният
трезор предписа на квесторите срокове за предприемане на действия в тази посока. Според дадения от банковия
регулатор график до 23 септември квесторите трябваше да се изпратят покани до банките за участие в търгове за
продажба на кредитен портфейл, а офертите да се приемат до 15 октомври.
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Не е ясно какво е наложило съкращаването на сроковете. Според бизнеса и синдикатите обаче е "непонятен стремежът
да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови
дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за
мерките, разчет или оценка за очакваните резултати".
"Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки,
но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции", допълват организациите.
Според тях въпросната продажба на кредитите и ликвидационна, а не оздравителна процедура.
"Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в
рамките на производство по неусъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", посочват от
синдикалните и бизнес организации, цитирани от "Медиапул".

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Строителните търгове - задължително с експерт
Големите строителни поръчки от днес, ще се възлагат от изборните комисии, в които задължително участват външни
експерти.
За целта от Агенцията по обществените поръчки са създали приложение, което позволява възложителите да „изтеглят"
своя експерт чрез жребий.
Задължителното присъствие на външни експерти беше въведено с последните промени в Закона за обществените
поръчки в началото на годината. То важи за строителни поръчки на стойност над 9,779 млн. лева.
Правилата за членовете на комисиите бяха променени в началото на годината, оттогава е задължително те да се състоят
най-малко от петима члена, от които един юрист.
Заради промените агенцията сменя изцяло платформата си за външни експерти. Вече се предлага възможност те сами да
се вписват в регистъра. В момента в него са вписани 59 строителни специалисти от цялата страна.
Според статистиката на Агенцията по обществените поръчки от началото на годината досега са сключени 245 договора за
големи строителни обекти на обща стойност 1,63 млрд. лева.
Данните на агенцията сочат, че най-много средства се харчат за големи доставки на стойност над 160 хил. лева. От
началото на годината досега по това перо са сключени договори за над 2,4 млрд. лв.
От началото на тази година държавата и общините са възложили поръчки за над 5,71 млрд. лева. За цялата м.г. сумата
беше близо 8 млрд. лв. Една трета от процедурите са с еврофинансиране.
√ България в топ 10 по аутсорсинг
България е на девето място в света и на първо в Европа по привлекателност за аутсорсинг индустрията. Това показва
поредното изследване на анализаторската компания A.T. Kearney, която е проучвала 51 държави.
В сравнение с предишното проучване на същата компания, направено през 2011 г., България се е изкачила с 8 места в
индекса. Начело на класацията и този път са Индия, Китай и Малайзия.
A.T. Kearney проучва 39 показатели, групирани в 3 групи: финансова атрактивност, бизнес среда и наличност и умения на
човешкия ресурс.
Според анализатори класацията е важен фактор за компаниите, когато избират място за изнасяне на такъв тип услуги на
глобализирания пазар, особено при отварянето на центрове за информационни технологии и управление на бизнес
процеси от разстояние.
Вестник Капитал Daily
√ Загубата на групата КТБ е около 400 млн. лв. към края на август
Печалбата на 27-те банки, без да се отчитат резултатите на Корпоративна банка и дъщерната й ТБ "Виктория", е
556 млн. лв.
БНБ отчита, че в края на август 27-те банки в сектора, без Корпоративна търговска банка (КТБ) и дъщерната й ТБ
"Виктория", имат печалба от 556 млн. лв. В пресрелийза няма посочено число за двете кредитни институции, които са
под специален надзор. В данните от табличния отчет за доходите на банковата система обаче се вижда, че показателят за
системата е 143 млн. лв., като в тази информация са включени КТБ и "Виктория". От двете числа излиза, че към края на
август загубата на групата КТБ е от порядъка на 400 млн. лв.
Числото звучи рекордно още повече при сравнение с единствената отчетена от сектора загуба за последните десет
години през декември 2012 г. (само за декември – бел. ред.) от 37.3 млн. лв. Последно изнесена официална информация
има за загуба само на КТБ от 65 млн. лв. към края на юни 2014 г. от първия и единствен досега доклад на квесторите.
Двете банки са под специален надзор - от 20 юни КТБ и от 22 юни "Виктория", като това състояние ще продължи до 20
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ноември, съответно 22 ноември. Така на практика те са затворени и не работят, но не са затворени в смисъла на отнет
лиценз.
Няма точни данни
Точно загубата на КТБ и "Виктория" към края на август е 412.3 млн. лв. В съобщението за юли БНБ беше посочила, че
нетният финансов резултат на 27-те банки е в размер на 489 млн. лв., или 230 млн. лв. при отчитане на оперативния
резултат на групата на КТБ. Така към края на юли загубата им е била около 259 млн. лв.
С категоричност не може да се каже какви точно са цифрите за резултатите на КТБ и "Виктория", тъй като официална
информация за състоянието им към момента няма.
В момента в КТБ тече вторият одит, който ще продължи до 20 октомври. Според плана на БНБ той трябва да даде пълна
оценка на активите на банката, както и данни за състоянието на капитала й. До края на октомври квесторите трябва да
дадат в БНБ и оценката на капиталовата адекватност на КТБ. Тогава ще кажат от централната банка има ли капиталова
дупка и колко. След това до 20 ноември ще вземат решение какво да се прави с КТБ – оздравяване с държавни средства,
преструктуриране от досегашните акционери плюс държавни средства или несъстоятелност.
Междувременно по отношение на "Виктория" започнаха действия по придвижване на продажба на кредитния й
портфейл чрез тръжна процедура на банки, които имат интерес. До днес такива банки трябва да заявят интерес, след
това да направят оценка на съответния сегмент от кредитния портфейл, от който искат да купуват, и до 15 октомври да
подадат оферти. Всичко това се прави с квесторите на "Виктория", които до 20 октомври ще дадат резултатите в БНБ.
Другото в системата
От данните за банковата система става ясно още, че натрупаната обезценка на активите за 27-те банки към края на август
е 588 млн. лв.
Активите на системата са се увеличили през август с 968 млн. лв. до 80.4 млрд. лв. (с групата КТБ – 87.4 млрд. лв.,
посочват от БНБ). През този месец почти всички банки са отчели нарастване на привлечените средства, заявяват от БНБ.
Данни за банките поотделно се публикуват само на тримесечна база. Увеличението на привлечените средства от фирми
и домакинства за месец е с 1.1 млрд. лв. до 66 млрд. лв. Данните от паричната статистика седмица по-рано показаха, че
на практика нарастването е формирано основно от средствата от фирми в системата, но тези средства са били вложени
най-вече по разплащателни сметки.
Кредитирането остава в застой, като отново отчита слаб спад на месечна база (с 0.03%) до 58.1 млрд. лв. общ портфейл за
предприятия и домакинства.
Свободният ресурс банките са го инвестирали във вземания от кредитни институции, посочват още от БНБ. Това било
предпоставка за растеж на ликвидните активи и за повишаване на коефициента на ликвидност, който към края на август
е бил 28.51%.
Вестник Стандарт
√ Щонов: Най-вероятно токът ще поскъпне с 9.8%
София. Най-вероятно токът ще поскъпне с 9.8%. Такава бе прогнозата на министъра на икономиката и енергетиката в
служебното правителство Васил Щонов, гост в сутрешния блок на бТВ. Той обаче внимание на факта, че крайно решение
за това има ДКЕВР. Регулаторът трябваше да обяви увеличението на тока още вчера, но след като до решение не се
стигна, то бе отложено за днес.
Енергийният министър отказа да каже дали някой се е обаждал в комисията да оказва натиск, за да отложи решението
си, но все пак подчерта, че в последните върху дружеството е имало външно влияние за задържане и намаляване цената
на електроенергията.
По думите на Щонов през последните 10 г. е имало сериозно натрупване на проблеми в целия сектор, включително и в
държавните предприятия. „Проблемите се дължат главно на недобро управление", каза той и даде за пример АЕЦ
„Козлодуй". В началото на тази година в централата е имало 70 милиона лева повече приходи и почти никакви разходи
за сравнение с началото на миналата година. Вместо цялата сума в БЕХ са влезли едва 11 милиона заради прекомерно
завишените харчове, посочи министърът.
Според Щонов злоупотребите и течовете на финансови средства са довели до кризата в енергетиката.
„Цените на изкупната енергия се определят от сключените договори с американските централи, ВЕИ-ата и заводските
централи. Цените са били реални в мига, в който са били сключени. Има възможност да се предоговорят тези цени, въз
основа на анализи, които разработване в момента за нередностите по договорите", заяви още той.
Министърът добави, че плавното поскъпване абсолютно не означава увеличение на всеки три месеца, като по негово
мнение поскъпването да е по-скоро годишно, но това е решение на ДКЕВР и той не би могъл да е категоричен в
преценката си.
√ Нова формула свива дефицита в бюджета
Нова формула за определяне на Брутния вътрешен продукт на страната ще доведе до свиване на размера на бюджетния
дефицит като процент от БВП. В предложената от служебното правителство актуализация на бюджета за 2014 г. се
предвижда дефицитът в хазната да нарасне до 3,152 млрд. лв., или до 4% от прогнозния БВП. Но с въведените от
Националния статистически институт промени при изчисляване на БВП този дефицит ще стане по-малък. При определяне
на размера на БВП вече ще се използват и оценки за условната рента, която хората получават, когато ползват личните си
гаражи, както и данни за парите, които се въртят в страната от проституция и наркотици. В БВП ще влизат и оценки за
доходите в натура при използване на сухопътен и въздушен транспорт, ще се подобри и изчисляването на косвено
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измерените услуги на финансовите посредници. Промените се правят по изискване на ЕС за всичките страни членки.
Целта е всички страни да използват еднаква формула за БВП и данните да са съпоставими.
От НСИ вече са преизчислили данните за БВП за предходните години по новата методология. В резултат равнището на
БВП в България по текущи цени за периода 1995-2013 г. нараства средно с 4,5%. За 2013 г. размерът на БВП се вдига с
2,8%, или с 2,167 млрд. лв. до 80,282 млрд. лв. Ще бъде повишен и прогнозният размер на БВП за 2014 г. В резултат ще
падне размерът на бюджетния дефицит като процент от БВП.

Вестник Класа
√ EK отделя още 165 млн. евро за пострадалите от санкциите срещу Русия производители
На 1 октомври изтича срокът за заявления за помощ de minimis за овцевъдите
Eвропейската комисия ще отдели нови 165 милиона евро за подкрепа на пострадалите от руските санкции срещу
селскостопанска продукция в ЕС, съобщиха от ЕК.
Новата програма за подкрепа включва неотложни мерки при бързо развалящите се плодове и зеленчуци и цели да се
реализират излишъците от пазара. За първи път в списъка на отраслите, ползващи подкрепа, влизат производителите на
портокали, мандарини и грейпфрути, подчертава Еврокомисията. Субсидии ще получат и производителите на ябълки,
круши, моркови, краставици, чушки, домати, киви, сливи и десертно грозде. Общият обем на продукцията, за която се
отнася подкрепата, е над 400 000 тона.
Междувременно стана ясно, че на 1 октомври изтича срокът за прием на заявления в областните дирекции на Държавен
фонд "Земеделие" за предоставяне на минимална помощ de minimis за изхранване на овце - майки през 2014 година.
Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска
продукция – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отглеждат овце-майки и са регистрирани
като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители за 2014 година.
Повече информация за условията и изискванията за подпомагане по схемата, земеделските производители могат да
получат от утвърдените указания за прилагане на помощта – (линк), както и на място в 28-те областни дирекции на ДФ
"Земеделие".
√ Цените на производителите падат с 0,1 на сто
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2014 г. е с 0.1% под равнището от предходния
месец, сочат данни на НСИ. Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.6%, и в
добивната промишленост - с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е
отчетено увеличение с 0.6%. В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се
наблюдава при производството на облекло - с 0.6%, при производството на хранителни продукти и при производството
на напитки - по 0.5%, а нарастване е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.1%, и при
производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.5%. Индексът на цените на производител на
вътрешния пазар през август 2014 г. спада с 1.0% в сравнение със същия месец на 2013 година. Цените намаляват в
добивната промишленост - с 4.8%, в преработващата промишленост - с 0.3%, и при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%. Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо август 2013 г.
е отчетено при производството на хранителни продукти - с 3.9%, при производството на химични продукти - с 3.7%, при
производството на основни метали и при производството на превозни средства, без автомобили - по 2.2%. Нарастване на
цените се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - със 7.7%, производството на автомобили, ремаркета и
полуремаркета - с 5.3%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.6%. Общият индекс на
цените на производител през август 2014 г. е на същото равнище както предходния месец. По-високи цени са
регистрирани в добивната промишленост - с 2.0%, и при производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 0.6%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 0.2%. По-съществено
намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на напитки - с 0.5%, при
производството на хранителни продукти - с 0.4%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с
0.3%, а увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.9%, и при производството
на основни метали - с 1.0%. Общият индекс на цените на производител през август 2014 г. спада с 0.5% в сравнение със
същия месец на 2013 година. В преработващата промишленост нарастването на цените на производител през август 2014
г. е с 0.2% спрямо август 2013 година. По-съществено увеличение се наблюдава при производството на тютюневи
изделия - с 5.1%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.1%, и при
производството на облекло - с 2.8%, а намаление е регистрирано при производството на хранителни продукти - с 3.5%,
при производството на химични продукти - с 1.7%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители с 0.4%.
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Вестник Преса
√ ДКЕВР не можа да реши за цената на тока
Решението ще бъде обявено на 1 октомври
Приключи заседанието на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това съобщиха от пресцентъра на
комисията.
Все още няма окончателно решение за цената на електроенергията. Решението ще бъде обявено на 1 октомври.
Според разчетите на енергийния регулатор, от утре токът за бита трябваше да поскъпне средно с 9.79 на сто. Найзначително увеличение - 9,9 %, се предвижда за абонатите на ЧЕЗ, а най-малко - за клиентите на EVN - 9,5 на сто. От
електроразпределителните дружества предупредиха, че новите фактури ще съдържат два периода на отчитане - преди и
след влизането в сила на новата цена.
Междувременно стана ясно, че в началото на следващата година токът ще поскъпне с още около 1 %. Това е необходимо,
за да се осигури финансов ресурс за нормалната работа на топлофикациите през студените месеци.
С новата цена сметките, ще излязат най-солени за хората които се топлят на ток, особено при по-студена зима. Затова и
се очаква много граждани с ниски доходи да кандидатстват в дирекциите на Агенцията за социално подпомагане за
енергийни помощи, добавя БТВ.
В момента подпомагането е общо 328,60 лева за зимния сезон. Заявката на кабинета е помощите да се увеличат със
същия процент като увеличението на тока. Досега молби за подпомагане са подали близо 200 хиляди души.
Експерти са изчислили, че средната месечна сметка ще се вдигне с близо четири лева.
√ Банката за развитие с нов надзорен съвет
Новите членове са бившият подуправител на БНБ Димитър Димитров, служебният заместник-министър на
финансите Кирил Ананиев и данъчният и финансов консултант Атанас Кацарчев
Общото събрание на акционерите избра нов надзорен съвет на „Българска банка за развитие“ АД. Това съобщиха от
Министерството на финансите. Новите членове са бившият подуправител на БНБ Димитър Димитров, служебният
заместник-министър на финансите Кирил Ананиев и данъчният и финансов консултант Атанас Кацарчев. Те заменят
досегашните членове проф. Николай Неновски, Деница Кирова и Емил Караниколов. Промените ще влязат в сила след
вписването им в Търговския регистър.
„Доказаните професионални качества на новите членове на надзора ще допринесат за по-бързото и ефективно
провеждане на политиките и постигане на целите на единствената държавна банка в страната“, коментираха от
финансовото министерство. Министърът на финансите упражнява правата на държавата в капитала на ББР (с акционерен
дял 99,99% от банката).
Вестник Сега
√ 76% от инженерите в страната не работят по специалността си
Близо две трети от изследователите в България са на бюджетна издръжка
Над 76% от дипломираните инженери в България не работят по специалността си, докато средно за европейските
държави този дял е около 28 на сто. И въпреки че страната ни е на предните места в ЕС по заетост на инженери, делът на
висшистите, които не работят по специалността си, е най-висок. И не само това - тенденцията ще се задълбочи и в
бъдеще. Данните и изводите са записани в проект на актуализирана стратегия за научните изследвания до 2020 г.,
публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на образованието.
В проекта се цитират и данни от международното изследване за грамотността сред 15-годишните PISA, според които
българските ученици не използват придобитите научни познания - по този показател те са на 28-о от 29 изследвани
държави. Инженерните специалисти са много важни за икономиката на страната, тъй като развиват иновациите и
помагат за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Именно отдръпването на младите от академичната
кариера и от инженерната професия (едва 24% от студентите избират да учат природни и технически науки, математика и
архитектура) е един от факторите за ниската иновационна активност на страната, се констатира в доклада.
Работодателите отдавна се оплакват, че на нашия трудов пазар има дефицит на инженери. В началото на годината
правителството направи символичен жест и увеличи бюджетната издръжка за студентите в няколко направления, сред
които и инженерните специалности. Субсидията, която държавата превежда за обучението на бъдещ инженер, е 1663 лв.
при 1593 лв. за предходната година.
В България почти 60% от заетите с изследователска дейност са в държавния сектор и на бюджетна издръжка. За
сравнение: средните нива в ЕС на заетите с иновации на бюджетна издръжка са средно едва 13%. В европейските
държави заетите с изследователска работа са предимно в университетите и частния сектор. Въпреки очевидното
изоставане по този показател в предложения екшън план към стратегията се предвижда моделът на финансиране на
научните организации да се промени чак към 2020 г., когато делът на финансирането по проекти ще се увеличи за сметка
на институционалната издръжка.
ИДЕИ
За преобръщане на негативните тенденции от МОН предлагат мерки, свързани с подкрепа на обучението по инженерни
специалности. Една от тях например предвижда до 2020 г. в университетите да бъдат въведени схеми за развитие на
инженерни специалности. В същия период се предвижда и обучение на млади учени по заявка с финансовото участие на
бизнеса, както и въвеждане на насърчителни схеми за заетост на млади изследователи в предприятията. Друго
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предложение, което според просветните експерти ще промени неблагоприятното съотношение между публични и
частни инвестиции, е предприятията да получат стимули за инвестиции в иновации и тези разходи да се признават на
200% за целите на корпоративното подоходно облагане.
Списание Мениджър
√ УниКредит, ДСК и ПИБ сред водещите 100 банки в Югоизточна Европа
Три български банки са сред водещите топ 100 банки в Югоизточна Европа в престижната класация на SeeNews TOP 100
SEE. Това са УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Fibank (Първа инвестиционна банка).
В класацията взимат участие най-големите банки и компании в Югоизточна Европа. Тя включва дружества от Албания,
Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора. Екипът от
анализатори, квалифицирани журналисти и редактори на SeeNews подрежда компаниите спрямо представянето им през
изминалата календарна година - 2013 г.
Изданието включва три основни класации: TOП 100 Компании, TOП 100 Банки и TOП 100 Застрахователи, както и
допълнителни класации, интервюта и анализи на основните сектори и пазарни тенденции в Югоизточна Европа.
В класацията SeeNews УниКредит заема 8. място, следвана от банка ДСК – 12. място и ПИБ – 17. място.
investor.bg
√ ВАС отхвърли жалба на клиент на КТБ срещу специалния надзор
Адресат на решението на централната банка е само КТБ и клиентите нямат право да подават жалби срещу него,
постанови съдът
Върховният административен съд (ВАС) отказа да разгледа жалба на клиент на КТБ срещу специалния надзор, назначен
на банката с решение на БНБ.
Тричленен състав на съда прие, че жалбата на клиента на КТБ е процесуално недопустима, защото е насочена срещу
индивидуален административен акт на БНБ в част, в която оспорващата страна не е адресат. Решението на БНБ за
поставяне под особен надзор на КТБ не създава права за жалбоподателя, респективно не се отнемат негови права и
съответно не му се възлагат определени задължения.
Видно от съдържанието на административния акт на БНБ за налагане на специален надзор адресат е само Корпоративна
търговска банка, посочват още от ВАС. Жалбоподателят няма правен, пряк и личен интерес от оспорване на съответния
акт, посочват съдиите.
"Наличието на облигаторни отношения между жалбоподателя и търговската банка, по отношение на която е взета
процесната мярка, не може да обоснове правен интерес от оспорване на цитираното решение на УС на БНБ в съответната
му част", посочват съдиите.
От съда отбелязват, че този надзор е наложен по Закона за кредитните институции и е насочен към съхраняване на
жизнеспособността на банката.
Тази мярка трябва да осигурява защитата на тези лица и гарантира обществения интерес от стабилизиране на банката и
възстановяване на нормалната й дейност, посочва се още в мотивите на съда.
Решението на тричленния състав на ВАС не е окончателно и то може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред
петчленен състав на съда.
√ Нелегалните дейности са 0,2% от БВП на България
НСИ изчислява БВП по нова методология
Нелегалните дейности, като например търговия с наркотици и проституция, заемат 0,2% от брутния вътрешен продукт на
страната, съобщават от Националния статистически институт, цитирани от БНР.
НСИ вече изчислява брутния вътрешен продукт на страната съгласно нова методология, като днес е последният срок на
държавите членки да предоставят на европейската статистическа служба Евростат актуализираните данни.
Според Елка Атанасова, директор на дирекция в статистическия институт, в резултат от въведените промени равнището
на брутния вътрешен продукт в България в текущи цени за периода 1995-2013 година нараства средно с 4,5 на сто, като
размерът му през миналата година е 80,282 милиарда лева.
Тя уточни, че данните, при които са внедрени препоръките на ЕК от последната мисия, са представени за първи път.
В оценката са включени разходите за научна и изследователска дейност, оценката на нелегалните дейности, условния
наем на собствениците на жилища, доходи в натура, косвено измерените услуги на финансовите посредници, нови
източници на данни.
√ Бизнесът със сериозен интерес към програмата за младежка заетост
Работодателите дори изтъкват ограничения брой на субсидираните места
Бизнесът е заявил сериозен интерес към програмата за младежка заетост, по която Агенцията по заетостта вече
приключи набирането на заявления. Програмата е добре приета от фирмите, тъй като пести средства за възнаграждения
и осигуровки. Работодателите дори изтъкват ограничения брой на субсидираните места.
„Има интерес към програмата от страна на бизнеса“, каза за Investor.bg Димитър Бранков, заместник-председател на
Българската стопанска камара. Той посочи, че дори стои въпросът с ограничения брой места, които субсидират тези
мерки.
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Бранков напомни, че това е инициатива за целия Европейски съюз, която за България осигурява 100 милиона евро в
следващите две години именно за наемане на младежи и намаляване на безработицата сред тях.
Програмата по европейската Гаранция за младежта „Младежка заетост“ бе активирана като мярка за ограничаване на
младежката безработица. Това е първата стартирала схема от настоящия програмен период, по която работодатели
наемат младежи на възраст до 29 години. Позволява наемането на осем хиляди младежи, като европейските средства
покриват тяхното обучение и средствата за работна заплата.
Миналата седмица кабинетът одобри допълнителни 5 млн. лв. от националния бюджет, за да стартира младежката
програма. През 2015 г. парите ще бъдат възстановени от ЕК. По данни на социалното министерство бизнесът вече е
подал заявки, че търси да наеме 22 хиляди младежи.
С края на летния туристическия сезон хиляди сезонни работници остават без работа. По данни на социалния министър
Йордан Христосков освободените сезонни работници ще са около 17 хиляди, което означава наплив от безработни към
бюрата по труда в цялата страна.
Социалният министър обаче изрази опасения, че без актуализация на бюджета за годината плащанията по младежката и
по други социални програми няма да могат да продължат. Проблемът е в това, че плащанията до средата на следващата
година трябва да са за сметка на бюджета, а след това ще бъдат възстановени от европейските средства. В момента
обаче бюджетът на социалното министерство има дефицит от около 50 милиона лева, каза той.
Стартирането на проекта за младежка заетост беше определено като приоритет от служебния социален министър
Йордан Христосков.
По данни на Агенцията по заетостта над 13 хиляди са обявените свободни работни места, които предлагат бюрата по
труда в страната. В същото време без препитание са над 342 хиляди души.
От началото на годината досега младежката безработица е намаляла – над 14 хиляди младежи до 29-годишна възраст са
намерили работа чрез програми на агенцията. Младите безработни в момента до 29 години са 57 хил. души, или 16,8%
от всички безработни.
В бюрата по труда в цялата страна има актуална информация за това кои са работодателите, одобрени да наемат
безработни по европейски програми, напомнят от агенцията.
Заложеният бюджет на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е в размер на 2,136 млрд. лв.,
включително националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по
Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като
общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е близо 258 млн. лв.
Нейният окончателен вариант беше одобрен от служебния кабинет и предстои да бъде изпратен в Брюксел.
Това е най-напредналата оперативна програма за договаряне през настоящия програмен период 2014-2020 г. Очаква се
тя да бъде окончателно одобрена от Европейската комисия през ноември.
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