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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Списание БГ Предприемач 
 
√ Социалните партньори настояват обществото да получи от служебното правителство в най-кратък срок отчет за 
изпълнението на бюджета за деветте месеца  
Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и 
преизпълнението на разходната му част 
„Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, 
който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП” , се казва в Декларацията подписана 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 и Конфедерация на 
независимите синдикати в България по повод на представения законопроект за актуализация на държавния бюджетна 
Република България за 2014 г от служебния кабинет. 
В Декларацията се казва още, че „радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може 
да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание, 
след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г. 
Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за 
актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Такъв проект следва да 
бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на 
парламентарните избори на 5 октомври 2014 г. се казва още в писмото. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ БНБ потвърди продажбата на активи на ТБ „Виктория”  
Единственият източник за осигуряване на ликвидност на ТБ „Виктория“ ЕАД остава продажбата на неликвидни активи – 
кредити. При липсата на алтернативни източници за набавяне на ликвидност от банката, без която тя не би могла да 
посрещне задълженията към своите вложители и други кредитори, на квесторите на ТБ „Виктория“ ЕАД бяха дадени 
задължителни предписания. Това се казва в писмо на БНБ до национално представените работодателски и синдикални 
организации, публикувано на сайта на Централната банка. 
От БНБ уточняват, че е възможно да не бъде взето окончателно решение за продажба на кредитния портфейл на ТБ 
„Виктория“ ЕАД. Окончателната преценка на това решение ще бъде извършена от УС на БНБ след анализ на комплекс от 
обстоятелства, в т.ч. стойността на получените оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на 
най-големите акционери на „КТБ“ АД, както и подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ, пишат 
още от БНБ. 
От Централната банка твърдят още, че квесторите имат право да се разпореждат с част от активите на банката, когато 
такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност за възстановяване на операциите й, при 
пазарни условия и под контрола на БНБ. 
Ето и пълния текст на писмото на БНБ: 
Уважаеми господа, 
В отговор на горепосоченото Ваше писмо, адресирано до управителя и членовете на Управителния съвет на БНБ, относно 
информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“ ЕАД, след като обсъдихме въпроса, Ви информираме за 
следното: 
Във връзка с цитираната от Вас информация в медиите използваме случая да припомним, че с прессъобщение от 
16.09.2014 г. Българската народна банка публикува на интернет страницата си обстойна информация, относно взетите от 
Управителния съвет на БНБ решения за удължаване на срока на специалния надзор за „Корпоративна търговска банка“ 
АД („КТБ“ АД) и ТБ „Виктория“ ЕАД с още 2 месеца, съответно до 20-ти и 22-ри ноември 2014 г., както и мотивите за това 
и предстоящите действия по отношение на двете банки. 
Прессъобщението посочи, че продължават да са налице условията, довели до поставяне на двете банки под специален 
надзор, а именно - остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията към вложителите и други кредитори. 
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Тези задължения към септември 2014 г. са в размер на 6 227 521 хил. лв. за „КТБ“ АД и 285 786 хил. лв. за ТБ „Виктория“ 
ЕАД. 
Прессъобщението на БНБ уточни, че „КТБ“ АД е поставена под специален надзор поради недостиг на ликвидност и не 
може да предостави ликвидна подкрепа на своята дъщерна банка ТБ “Виктория“ ЕАД. От своя страна ТБ „Виктория“ ЕАД 
не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба № 6 на БНБ и срещу които да получи 
ликвидност от БНБ по реда на правилата за кредитор от последна инстанция. 
Независимо че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ „Виктория“ ЕАД показват, че към този момент банката 
посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката също така не може да получи държавна помощ. 
Причината за това е, че при разрешаването на такава помощ от Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ на 
Европейската комисия ТБ „Виктория“ ЕАД трябва да се разглежда като част от групата на КТБ, съответно изискванията за 
държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло. 
Ето защо, както бе посочено и в прессъобщението на БНБ от 16.09.2014 г., към момента единственият източник за 
осигуряване на ликвидност на ТБ „Виктория“ ЕАД остава продажбата на неликвидни активи – кредити. При липсата на 
алтернативни източници за набавяне на ликвидност от банката, без която тя не би могла да посрещне задълженията към 
своите вложители и други кредитори, на квесторите на ТБ „Виктория“ ЕАД бяха дадени задължителни предписания, 
както следва: 
- В срок до 23.09.2014 г. да изпратят покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от 
кредитния портфейл на банката, като при наличие на интерес осигурят представянето на окончателните оферти не по-
късно от 15.10.2014 г. 
Както вече бе обявено в прессъобщението на БНБ от 16.09.2014 г., поканите са изпратени единствено до банки, на които 
бе дадена възможност да подадат оферти в продължение на три седмици. 
- В срок до 20.10.2014 г. да внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена 
покрива всички задължения на ТБ „Виктория“ ЕАД към кредитори и депозанти. 
Важно допълнение в публично оповестените на 16.09.2014 г. решения на УС на БНБ бе уточнението, че е възможно да не 
бъде взето окончателно решение за продажба на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“ ЕАД. Окончателната преценка на 
това решение ще бъде извършена от УС на БНБ след анализ на комплекс от обстоятелства, в т.ч. стойността на получените 
оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на най-големите акционери на „КТБ“ АД, както и 
подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ. 
Следва да се има предвид, че в рамките на специалния надзор спрямо ТБ „Виктория“ ЕАД не е била наложена мярка по 
чл. 116, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции, свързана с определяне на условия и допълнителни изисквания 
относно реда за разпореждане с имущество на банката. Следователно квесторите имат право да се разпореждат с част от 
активите на банката, когато такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност за 
възстановяване на операциите й, при пазарни условия и под контрола на БНБ. 
Също така използваме повода, за да потвърдим необосноваността на една друга идея, която тези дни бе подхвърлена в 
публичното пространство – продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й 
в несъстоятелност. Следва да се има предвид, че към настоящия момент ТБ „Виктория“ ЕАД изпитва недостиг на 
ликвидност, но няма основание за искане за откриване на производство по несъстоятелност. Както беше оповестено още 
на 11 юли 2014 г., напомняме, че в резултат от прегледа на активите в двете банки от групата КТБ, извършен от 
независимите одитори, ТБ „Виктория“ ЕАД е банка с добро състояние на кредитния портфейл и неговото обезпечаване. 
В заключение бихме желали да отбележим, че избраният от Вас от началото на случая с групата КТБ начин на 
комуникация с българската общественост, а именно чрез необосновани атаки през медиите към БНБ и систематични 
опити за оказване на натиск и компрометиране на независимата централна банка, не е от полза нито за разрешаването 
на този изключително важен и сложен казус, нито за съхраняването на доверието в банковата система. Такъв подход не 
съответства на сериозността на материята, която предполага отговорно и професионално отношение, при отчитане на 
известни ограничения за публичност, необходими за по-бързото и акуратно разрешаване на казуса. Превратното 
представяне на действията на БНБ е в ущърб на интересите на българското общество. За съжаление въпреки публично 
заявените намерения и разнопосочните работни идеи до този момент в БНБ не е получено нито едно законообосновано 
и структурирано предложение от Ваша страна, свързано с групата КТБ, което би било полезно и би спомогнало за 
решаването на казуса. 
 
Вестник Труд 
 
√ БНБ: Продажбата на кредити е единственият шанс за "Виктория" 
Единственият източник за осигуряване на ликвидност за дъщерната на КТБ банка “Виктория” е продажбата на кредити. 
Това обяви вчера БНБ в отговор на позицията, разпространена от работодателските организации и синдикатите в 
началото на седмицата, че са против продажбата на кредитите, тъй като това ще доведе до ликвидация на трезора, 
вместо до оздравяване. 
В отговора си БНБ посочва, че банката отговаря на изискванията за капиталова адекватност. Въпреки това КТБ не може да 
осигури ликвидна подкрепа за своята дъщерна банка. “Виктория” не може да ползва и държавна помощ. Освен това 
собствените й ликвидни активи не отговарят на законовите изисквания, за да може БНБ да й окаже подкрепа. 
Според работодателите и синдикатите продажбата на кредити е в противоречие със Закона за кредитните институции. 
Юристи пък обясниха, че не се налагат спешни действия по търсене на ликвидност, защото банката в момента не 
изплаща депозити. 
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От БНБ обаче са категорични, че квесторите по закон имат право да се разпореждат с част от активите на банката.Това е 
допустимо, ако води до осигуряване на необходимите средства за възстановяване на работата й, твърди БНБ. 
От централната банка припомниха още, че може и да не се стигне до решение за продажбата на кредити на “Виктория”. 
Окончателната преценка ще зависи от стойността на получените от другите банки оферти, от резултатите от преговорите 
с консултанта EPIC, който представлява акционерите в КТБ, и от цялостното решение, което ще се вземе по отношение на 
двете банки. 
Търговските банки могат да подават оферти за покупката на кредити на “Виктория” до 15 октомври. Резултатите от 
получените оферти ще станат ясни на 20 октомври. 
От БНБ припомнят, че в КТБ има влогове за 6,2 млрд. лв., а във “Виктория” - за 258 млн. лв. 
 
dariknews.bg    
 
√ БНБ: Единственият източник на ликвидност за ТБ „Виктория" е продажбата на кредити 
БНБ отговори на работодателските и синдикалните организации, които поискаха от Централната банка информация за 
продажба на кредитите на ТБ "Виктория". От Централната банка заявяват, че и към момента единственият източник за 
осигуряване на ликвидност на ТБ "Виктория" ЕАД остава продажбата на неликвидни активи - кредити. 
"Във връзка с цитираната от Вас информация в медиите използваме случая да припомним, че с прессъобщение от 
16.09.2014 г. Българската народна банка публикува на интернет страницата си обстойна информация, относно взетите от 
Управителния съвет на БНБ решения за удължаване на срока на специалния надзор за "Корпоративна търговска банка" 
АД ("КТБ" АД) и ТБ "Виктория" ЕАД с още 2 месеца, съответно до 20-ти и 22-ри ноември 2014 г., както и мотивите за това и 
предстоящите действия по отношение на двете банки. 
Прессъобщението посочи, че продължават да са налице условията, довели до поставяне на двете банки под специален 
надзор, а именно - остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията към вложителите и други кредитори. 
Тези задължения към септември 2014 г. са в размер на 6 227 521 хил. лв. за "КТБ" АД и 285 786 хил. лв. за ТБ "Виктория" 
ЕАД. 
Прессъобщението на БНБ уточни, че "КТБ" АД е поставена под специален надзор поради недостиг на ликвидност и не 
може да предостави ликвидна подкрепа на своята дъщерна банка ТБ "Виктория" ЕАД. От своя страна ТБ "Виктория" ЕАД 
не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба № 6 на БНБ и срещу които да получи 
ликвидност от БНБ по реда на правилата за кредитор от последна инстанция. 
Независимо че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ "Виктория" ЕАД показват, че към този момент банката 
посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката също така не може да получи държавна помощ. 
Причината за това е, че при разрешаването на такава помощ от Генерална дирекция "Конкурентоспособност" на 
Европейската комисия ТБ "Виктория" ЕАД трябва да се разглежда като част от групата на КТБ, съответно изискванията за 
държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло. 
Ето защо, както бе посочено и в прессъобщението на БНБ от 16.09.2014 г., към момента единственият източник за 
осигуряване на ликвидност на ТБ "Виктория" ЕАД остава продажбата на неликвидни активи - кредити. При липсата на 
алтернативни източници за набавяне на ликвидност от банката, без която тя не би могла да посрещне задълженията към 
своите вложители и други кредитори, на квесторите на ТБ "Виктория" ЕАД бяха дадени задължителни предписания, 
както следва: 
- В срок до 23.09.2014 г. да изпратят покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от 
кредитния портфейл на банката, като при наличие на интерес осигурят представянето на окончателните оферти не по-
късно от 15.10.2014 г. 
Както вече бе обявено в прессъобщението на БНБ от 16.09.2014 г., поканите са изпратени единствено до банки, на които 
бе дадена възможност да подадат оферти в продължение на три седмици. 
- В срок до 20.10.2014 г. да внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена 
покрива всички задължения на ТБ "Виктория" ЕАД към кредитори и депозанти. 
Важно допълнение в публично оповестените на 16.09.2014 г. решения на УС на БНБ бе уточнението, че е възможно да не 
бъде взето окончателно решение за продажба на кредитния портфейл на ТБ "Виктория" ЕАД. Окончателната преценка на 
това решение ще бъде извършена от УС на БНБ след анализ на комплекс от обстоятелства, в т.ч. стойността на получените 
оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на най-големите акционери на "КТБ" АД, както и 
подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ. 
Следва да се има предвид, че в рамките на специалния надзор спрямо ТБ "Виктория" ЕАД не е била наложена мярка по 
чл. 116, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции, свързана с определяне на условия и допълнителни изисквания 
относно реда за разпореждане с имущество на банката. Следователно квесторите имат право да се разпореждат с част от 
активите на банката, когато такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност за 
възстановяване на операциите й, при пазарни условия и под контрола на БНБ. 
Също така използваме повода, за да потвърдим необосноваността на една друга идея, която тези дни бе подхвърлена в 
публичното пространство - продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й 
в несъстоятелност. Следва да се има предвид, че към настоящия момент ТБ "Виктория" ЕАД изпитва недостиг на 
ликвидност, но няма основание за искане за откриване на производство по несъстоятелност. Както беше оповестено още 
на 11 юли 2014 г., напомняме, че в резултат от прегледа на активите в двете банки от групата КТБ, извършен от 
независимите одитори, ТБ "Виктория" ЕАД е банка с добро състояние на кредитния портфейл и неговото обезпечаване. 
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В заключение бихме желали да отбележим, че избраният от Вас от началото на случая с групата КТБ начин на 
комуникация с българската общественост, а именно чрез необосновани атаки през медиите към БНБ и систематични 
опити за оказване на натиск и компрометиране на независимата централна банка, не е от полза нито за разрешаването 
на този изключително важен и сложен казус, нито за съхраняването на доверието в банковата система. Такъв подход не 
съответства на сериозността на материята, която предполага отговорно и професионално отношение, при отчитане на 
известни ограничения за публичност, необходими за по-бързото и акуратно разрешаване на казуса. 
Превратното представяне на действията на БНБ е в ущърб на интересите на българското общество. За съжаление 
въпреки публично заявените намерения и разнопосочните работни идеи до този момент в БНБ не е получено нито едно 
законообосновано и структурирано предложение от Ваша страна, свързано с групата КТБ, което би било полезно и би 
спомогнало за решаването на казуса", се казва в официалния отговор от УС на БНБ до национално представените 
работодателски и синдикални организации - 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, Конфедерация на труда "Подкрепа". 
 
novini.bg   
 
√ БНБ отговори на синдикатите за КТБ и ТБ "Виктория"  
Към настоящия момент ТБ „Виктория“ ЕАД изпитва недостиг на ликвидност, но няма основание за искане за откриване на 
производство по несъстоятелност 
Управителният съвет на БНБ изпрати официален отговор до национално представените работодателски и синдикални 
организации – 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, Конфедерация на труда „Подкрепа”, в отговор на тяхно писмо, относно 
информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“ ЕАД. В писмото се посочва, че Българската народна банка е 
публикувала на интернет страницата си обстойна информация, относно взетите от Управителния съвет на БНБ решения 
за удължаване на срока на специалния надзор за „Корпоративна търговска банка“ АД („КТБ“ АД) и ТБ „Виктория“ ЕАД с 
още 2 месеца, съответно до 20-ти и 22-ри ноември 2014 г., както и мотивите за това и предстоящите действия по 
отношение на двете банки. Продължават да са налице условията, довели до поставяне на двете банки под специален 
надзор, а именно - остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията към вложителите и други кредитори. 
Тези задължения към септември 2014 г. са в размер на 6 227 521 хил. лв. за „КТБ“ АД и 285 786 хил. лв. за ТБ „Виктория“ 
ЕАД, се посочва писмото. Прессъобщението на БНБ уточнява, че „КТБ“ АД е поставена под специален надзор поради 
недостиг на ликвидност и не може да предостави ликвидна подкрепа на своята дъщерна банка ТБ “Виктория“ ЕАД. От 
своя страна ТБ „Виктория“ ЕАД не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба № 6 на 
БНБ и срещу които да получи ликвидност от БНБ по реда на правилата за кредитор от последна инстанция. Независимо 
че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ „Виктория“ ЕАД показват, че към този момент банката посреща 
регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката също така не може да получи държавна помощ. 
Причината за това е, че при разрешаването на такава помощ от Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ на 
Европейската комисия ТБ „Виктория“ ЕАД трябва да се разглежда като част от групата на КТБ, съответно изискванията за 
държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло, пишат още от УС на БНБ. Ето защо, по думите им, както бе 
посочено и в прессъобщението на БНБ от 16.09.2014 г., към момента единственият източник за осигуряване на 
ликвидност на ТБ „Виктория“ ЕАД остава продажбата на неликвидни активи – кредити. Допълва се изрично, че към 
настоящия момент ТБ „Виктория“ ЕАД изпитва недостиг на ликвидност, но няма основание за искане за откриване на 
производство по несъстоятелност. Превратното представяне на действията на БНБ е в ущърб на интересите на 
българското общество. За съжаление, въпреки публично заявените намерения и разнопосочните работни идеи, до този 
момент в БНБ не е получено нито едно законообосновано и структурирано предложение от Ваша страна, свързано с 
групата КТБ, което би било полезно и би спомогнало за решаването на казуса, завършват писмото си от БНБ. 
 
vesti.bg  
 
√ БНБ: Ликвидност на ТБ „Виктория“ може да се осигури само с продажба на неликвидни активи 
Централната банка отговори на национално представените работодателски и синдикални организации 
УС на БНБ изпрати официален отговор до национално представените работодателски и синдикални организации – 
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, Конфедерация на труда „Подкрепа”, в отговор на тяхно писмо относно информация 
за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“ ЕАД. (вж. писмото) 
Припомняме, че с прессъобщение от 16 септември 2014 г. Българската народна банка публикува на интернет страницата 
си обстойна информация относно взетите от Управителния съвет на БНБ решения за удължаване на срока на специалния 
надзор за „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ АД) и ТБ „Виктория“ ЕАД с още два месеца, съответно до 20 и 22 
ноември 2014 г., както и мотивите за това и предстоящите действия по отношение на двете банки, пише в отговора. 
Прессъобщението посочи, че продължават да са налице условията, довели до поставяне на двете банки под специален 
надзор, а именно – остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията към вложителите и други кредитори. 
Тези задължения към септември 2014 г. са в размер на 6 227 521 хил. лв. за КТБ АД и 285 786 хил. лв. за ТБ „Виктория“ 
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ЕАД. Прессъобщението на БНБ уточни, че КТБ АД е поставена под специален надзор поради недостиг на ликвидност и не 
може да предостави ликвидна подкрепа на своята дъщерна банка ТБ „Виктория“ ЕАД. От своя страна ТБ “Виктория“ ЕАД 
не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба № 6 на БНБ и срещу които да получи 
ликвидност от БНБ по реда на правилата за кредитор от последна инстанция. 
Независимо, че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ „Виктория“ ЕАД показват, че към този момент банката 
посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката също така не може да получи държавна помощ. 
Причината за това е, че при разрешаването на такава помощ от Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ на 
Европейската комисия ТБ „Виктория“ ЕАД трябва да се разглежда като част от групата на КТБ, съответно изискванията за 
държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло“, пише в писмото. 
Ето защо „към момента единственият източник за осигуряване на ликвидност на ТБ „Виктория“ ЕАД остава продажбата 
на неликвидни активи – кредити. При липсата на алтернативни източници за набавяне на ликвидност от банката, без 
която тя не би могла да посрещне задълженията към своите вложители и други кредитори, на квесторите на ТБ 
„Виктория“ ЕАД бяха дадени задължителни предписания, както следва: 
- В срок до 23 септември 2014 г. да изпратят покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на обособена 
част от кредитния портфейл на банката, като при наличие на интерес осигурят представянето на окончателните оферти 
не по-късно от 15 октомври 2014 г. 
Поканите са изпратени единствено до банки, на които бе дадена възможност да подадат оферти в продължение на три 
седмици. 
- В срок до 20 октомври 2014 г. да внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата 
предложена цена покрива всички задължения на ТБ „Виктория“ ЕАД към кредитори и депозанти. 
Важно допълнение в публично оповестените на 16 септември 2014 г. решения на УС на БНБ бе уточнението, че 
е възможно да не бъде взето окончателно решение за продажба на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“ ЕАД. 
Окончателната преценка на това решение ще бъде извършена от УС на БНБ след анализ на комплекс от обстоятелства, в 
т.ч. стойността на получените оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на най-големите 
акционери на КТБ АД, както и подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ, продължава писмото.  
Следва да се има предвид, че в рамките на специалния надзор спрямо ТБ „Виктория“ ЕАД не е била наложена мярка по 
чл. 116, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции, свързана с определяне на условия и допълнителни изисквания 
относно реда за разпореждане с имущество на банката. Следователно 
квесторите имат право да се разпореждат с част от активите на банката, 
когато такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност за възстановяване на операциите ѝ, 
при пазарни условия и под контрола на БНБ. 
Също така използваме повода, за да потвърдим необосноваността на една друга идея, която тези дни бе подхвърлена в 
публичното пространство – продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването ѝ 
в несъстоятелност. Следва да се има предвид, че към настоящия момент ТБ „Виктория“ ЕАД изпитва недостиг на 
ликвидност, но 
няма основание за искане за откриване на производство по несъстоятелност. 
Както беше оповестено още на 11 юли 2014 г., напомняме, че в резултат от прегледа на активите в двете банки от групата 
КТБ, извършен от независимите одитори, ТБ „Виктория“ ЕАД е банка с добро състояние на кредитния портфейл и 
неговото обезпечаване, пише още в съобщението. 
 
ejednevnik.com  
 
√ БНБ потвърди продажбата на активи на „Виктория” 
София /КРОСС/ Управителният съвет на БНБ отговори на национално представените работодателски и синдикални 
организации – 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, Конфедерация на труда „Подкрепа”, във връзка с писмото им, относно информация за 
продажба на кредитите на ТБ „Виктория” ЕАД. Единственият източник за осигуряване на ликвидност на ТБ „Виктория” 
ЕАД остава продажбата на неликвидни активи – кредити. При липсата на алтернативни източници за набавяне на 
ликвидност от банката, без която тя не би могла да посрещне задълженията към своите вложители и други кредитори, на 
квесторите на ТБ „Виктория” ЕАД бяха дадени задължителни предписания, посочват от Централната банка. 
БНБ отправи критики синдикатите и бизнеса за избрания от тях начин за комуникация чрез необосновани атаки през 
медиите към БНБ и систематични опити за оказване на натиск и компрометиране на независимата централна банка, 
което не било от полза нито за разрешаването на този изключително важен и сложен казус, нито за съхраняването на 
доверието в банковата система 
 
news.bg  
 
√ БНБ отговори за продажбата на активи на банка „Виктория" 
Няма друг начин за осигуряване на ликвидност, заявяват от централната банка 
Българската народна банка (БНБ) излезе с официален отговор до работодателските и синдикалните организации във 
връзка с продаването на кредити на Търговска банка "Виктория". 
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Вчера (1 октомври) те изпратиха писмо до управителния съвет на централната банка, в което се казва, че че подобни 
действия ще доведат до ликвидация на банката, а не до нейното оздравяване. 
В отговора до синдикатите и работодателите от БНБ изтъкват, че още в съобщение от 16 септември е посочено, че 
единственият към момента източник на осигуряване на ликвидност на ТБ "Виктория", която е част от групата на КТБ, е 
разпродажбата на неликвидни активи – кредити. 
От БНБ коментират също така, че независимо, че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ "Виктория" ЕАД 
показват, че към този момент банката посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката също така 
не може да получи държавна помощ. Причината за това е, че при разрешаването на такава помощ от Генерална 
дирекция "Конкурентоспособност" на Европейската комисия ТБ "Виктория" ЕАД трябва да се разглежда като част от 
групата на КТБ, съответно изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло, уточняват от 
централната банка. 
В тази връзка на квесторите на финансовата институция са дадени задължителни предписания в срок до 23 септември да 
изпратят покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от кредитния портфейл на 
банка "Виктория", като при наличие на интерес да осигурят представянето на окончателните оферти не по-късно от 
15.10.2014 г. В срок до 20 октомври пък трябва да бъдат внесени в БНБ получените оферти с информация дали най-
високата получена цена покрива всички задължения на поставената под специален надзор банка към кредитори и 
депозанти, се казва в писмото. 
От БНБ изтъкват още, че поканите са изпратени единствено до банки, на които е било дадена възможност да подадат 
оферти в продължение на три седмици. 
В писмото на централната банка се казва още, че окончателната преценка на това дали да бъдат продадени кредитите 
ще бъде взета от УС на БНБ след анализ на комплекс от обстоятелства, в това число стойността на получените оферти, 
резултата от проведените преговори с EPIC като представител на най-големите акционери на "КТБ" АД, както и подхода, 
който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ. 
От централната банка обясняват също така, че квесторите на банка "Виктория" имат право да се разпореждат с част от 
активите ѝ, когато такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност. В писмото си от БНБ 
уточняват още, че към момента няма основания за стартиране на процедура по несъстоятелност на банката. 
"Следва да се има предвид, че към настоящия момент ТБ "Виктория" ЕАД изпитва недостиг на ликвидност, но няма 
основание за искане за откриване на производство по несъстоятелност. Както беше оповестено още на 11 юли 2014 г., 
напомняме, че в резултат от прегледа на активите в двете банки от групата КТБ, извършен от независимите одитори, ТБ 
"Виктория" ЕАД е банка с добро състояние на кредитния портфейл и неговото обезпечаване", заявяват от БНБ. 
 
√ 100 жертви на трудови злополуки годишно у нас  
Около 100 души годишно загиват при злополуки на работното място в България. Тази статистика представи президентът 
на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от БиТиВи. По думите му за последните 20 години при трудови злополуки живота си 
са загубили повече от 1900 души. 
Във връзка с взривовете в предприятието „Миджур" във видинското село Горни Лом, Димитров сподели, че според 
негова информация във вчерашния ден е започнало експериментално въвеждане на нов продукт, при това без 
инструкция. Именно липсата на инструктаж е едно от няколкото фрапиращи нарушения, констатирани от Главната 
инспекция по труда при проверка на завода в началото на август. 
Припомняме, че вчера около 17 часа е подаден сигнал на 112 за взрив в завода за взривни вещества  „Миджур" в с. 
Горни Лом. Последваха серия вторични взривове. 
Ранени са 3 жени, които са били хоспитализирани с различни травми в болници, но са без опасност на живота. Сред тях е 
и съпругата на кмета на с. Горни Лом - Илиян Михайлов. Те са се намирали на портала, когато са били пометени от 
взривната вълна. 15 души са в неизвестност - 12 работници и трима представители на ръководството. Министърът на 
вътрешните работи Йордан Бакалов съобщи, че шансовете да бъдат открити оцелели са почти нулеви. 
Пламен Димитров предполага, че се е взривило концентрирано на едно място голямо количество взривно вещество. 
Освен това според него най-големият проблем е старата техника и липсата на указания за безопасност на труда. 
Синдикалистът изтъкна, че в „Миджур" не е имало синдикална организация, а където такива съществуват, условията на 
труд са по-добри. Според него е необходимо в предприятията да се създават Комитети за условията на труд, които да 
извършват определени дейности по инструктаж на работниците. „Такъв комитет би трябвало да следи дали всеки 
работник знае как да работи", обясни Димитров. 
От своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че 
собственикът на „Миджур" Валери Митков е известен като човек с дългогодишен опит в този бизнес. Той посочи, че е 
много важно за подобни действия с повишен риск да има и повишен контрол. 
„Държавата контролира офиса - следят се правилата за едноличния търговец и съпругата му в магазина, но не и на такива 
опасни места", категоричен е Велев. Той изтъкна, че случилото се в „Миджур" отново показва докъде може да се стигне 
при общия упадък и деградация в обществеността. 
„Има много места, на които хората нямат права и се страхуват за хляба и за утрешния ден. Този закон трябва да го 
прилага и някой трябва да им вмени на безотговорните работодатели. Когато започваме от корумпирани олигарски, така 
става - правото на джунглата владее подобни предприятия", коментира и Пламен Димитров. 
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√ СПОРЕД КНСБ: По 100 души загиват годишно при злополуки 
За последните 20 г. при инциденти на работното място живота си са загубили повече от 1900 човека, съобщи 
Пламен Димитров 
Около 100 души годишно загиват при злополуки на работното място в България 
Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на БТВ след взривовете в предприятието „Миджур” във 
видинското село Горни Лом. По думите му, за последните 20 години при трудови злополуки живота си са загубили 
повече от 1900 души. Димитров сподели, че според негова информация във вчерашния ден е започнало 
експериментално въвеждане на нов продукт, при това без инструкция. Липсата на инструктаж е едно от няколкото 
фрапиращи нарушения, констатирани от Главната инспекция по труда при проверка на завода в началото на август, както 
посочи по-рано в четвъртък социалният министър Йордан Христосков. 
„Според мен е концентрирано на едно място много взривно вещество, което се е взривило”, посочи Пламен Димитров. 
„Най-големият проблем е старата техника и липсата на указания за безопасност на труда”, допълни той. Синдикалистът 
изтъкна, че в „Миджур” не е имало синдикална организация, а където такива съществуват, условията на труд са по-
добри. Според него е необходимо в предприятията да се създават Комитети за условията на труд, които да извършват 
определени дейности по инструктаж на работниците. „Такъв комитет би трябвало да следи дали всеки работник знае как 
да работи”, обясни Димитров. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев собственикът на „Миджур” 
Валери Митков е известен като човек с дългогодишен опит в този бизнес. „Много е важно за подобни дейности с 
повишен риск да има и повишен контрол. Държавата контролира офиса – следят се правилата за едноличния търговец и 
съпругата му в магазина, но не и на такива опасни места”, посочи представителят на бизнеса. „Случилото се отново 
показва докъде може да се стигне при общия упадък и деградация в обществеността”, изтъкна Велев. 
„Има много места, на които хората нямат права и се страхуват за хляба и за утрешния ден. Този закон трябва да го 
прилага и някой трябва да им вмени на безотговорните работодатели. Когато започваме от корумпирани олигарски, така 
става – правото на джунглата владее подобни предприятия”, коментира и Пламен Димитров. 
В късния след обед вчера взрив избухна във фабрика с барут в с. Горни Лом. Три жени, които са били на портала на 
предприятието бяха ранени. Неизвестна е съдбата на 12 работници и 3-ма началници, които са били в цеха. Ако се съди 
по размера на щетите, е много вероятно да няма оцелели. 
 
vevesti.bg  
 
√ Защо заводът се превърна в кратер? 
Ето какви са основните версии за взрива в завода за обезвреждане на боеприпаси в Горни Лом. Всички те се появиха още 
преди да е направен подробен оглед на мястото, което от съображения за безопасност все още е отцепено. 
Тази сутрин кризисният щаб даде разрешение военни машини и служители на МВР да направят оглед на кратера, в който 
цехът се е превърнал. Към обяд се очаква да бъдат обявени първите резултати. 
Нарушения в организацията на работа 
Знае се, че в завода на няколко пъти са откривани нарушения на организацията на работа за подобен тип дейност. 
Социалният министър Йордан Христосков съобщи, че последната проверка на Инспекцията по труда е от 6 август, като са 
установени 13 нарушения - старо работно оборудване в процеса на утилизация, липса на втори изход в цеха, липса на 
инструкция за безопасност. Чували с взривни вещества са съхранявани на нерегламентирни места. От началото на 
годината наложените актове са 7. 
Проверката отпреди две седмици в Горни Лом е показала неправилно съхранение на боеприпаси, каза и служебният 
министър на вътрешните работи Йордан Бакалов. 
"Явно контролът при работа и спазване на технология не е бил на високо ниво", допълни той. 
Според бившия шеф на контраразузнаването ген. Атанас Атанасов фирмата се е ползвала от политически чадър. 
Ниска квалификация и евентуална човешка грешка 
От думите на Христосков стана ясно, че работниците в цеховете за обезвреждане на боеприпаси са взимали ниски 
възнаграждения, като последните заплати са под 240 лева. Те са започвали да работят след кратък курс на обучение, 
което навежда на мисълта, че не е изключена и човешка грешка. 
"Вероятно става въпрос за човешка грешка, нарушение на технологията. Тя може да е станала при работа със самите 
взривни изделия", каза по Нова тв един от най-големите експерти по обезвреждане на боеприпаси у нас и бивш 
министър на отбраната - Валентин Радев. 
Той изрази предположение, че се е взривила смес от тротил, извличан от обезвреждането на гръцки мини. При взрива са 
избухнали всички налични мини, като двете свързани сгради на цеха ги няма и на тяхно място са останали кратери. За 15 
години инцидентите в завода в Горни Лом са 4-5. 
Експеримент с нов продукт 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че вчера във взривилия се завод за утилизация на взривни вещества в 
село Горни Лом е започнало експериментирано въвеждане на нов продукт, но без инструкции. Той направи уговорката, 
че не може да е сигурен, че това има връзка с взрива. 
Подобна теза може да обясни факта защо във взривилия се цел са били неговите ръководители, както и един от 
собствениците. 
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Единичният силен взрив подсказвал, че имало голяма концентрация на взривно вещество на едно място.  
От 1990 г. е дружеството на пазара, има лиценз и сертификат за управление на качеството и в процес за получаване на 
сертификат за безопасни условия на труд, съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев 
пред Би Ти Ви. Държавата се занимава с контрол на безопасността на труд в офиса, защото е по близка, или едноличния 
търговец в магазина, а не проверява там, където се произвеждат взривни материали, допълни той.  
Няма синдикална организация във взривения завод, съобщи Димитров. Преди това от името на "Подкрепа" същото каза 
и председателят на синдикат "Отбрана" Тодор Воденов пред БНР. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Инвеститори: Нов вътрешен дълг от 4.5 млрд. лв. ще удари пазара на ДЦК 
Емисия еврооблигации в чужбина би била по-евтина, но няма време за нея  
Мегазаемът от 4.5 млрд. лв., който се предвижда да бъде изтеглен до края на годината, предизвиква крайно 
противоречиви реакции сред представителите на дълговия пазар. Поводите за притесненията им са няколко - 
големината на емисията (без значение на колко транша ще е) спрямо възможностите на вътрешния пазар, липсата на 
ясен отговор за какво ще се ползват парите, очакваната висока лихва, контрастираща с рекордно ниските в чужбина. И не 
на последно място - инвеститорите в страната се притесняват, че така може да бъде нанесен тежък удар върху пазара на 
държавни облигации и той да остане практически затворен за неопределен период от време. 
Експертите все пак приемат, че държавата няма друг избор, и прогнозират, че освен емисии на ДЦК тя ще използва и 
други възможности за финансиране. Според тях е удачно държавата на набере краткосрочен ресурс от вътрешния пазар, 
а в началото на следващата година да го рефинансира с дълг от чужбина. 
Изтеглянето му, разбира се, ще стане възможно, ако следващият парламент одобри в този им вариант предложените от 
служебния кабинет промени в Закона за държавния бюджет. Те предвиждат вдигане на тавана на новия дълг за 
годината, който към настоящия момент е 4.4 млрд. лв. 
Дайте, за да ви дадем 
В предложения вариант за актуализация се предвижда 1.6 млрд. лв. от допълнителния дълг да бъдат използвани за 
покриване на бюджетния дефицит, който се получава вследствие на същественото неизпълнение на приходите. Другите 
2.9 млрд. лв. ще се използват за финансиране (при необходимост) на схемата за ликвидна подкрепа на банки. Имайки 
предвид, че именно банките ще бъдат основните донори на финансов ресурс за държавата, експертите от пазара 
недоумяват къде е рационалната логика в изземването на ликвидност от банките, за да може тя да бъде върната при тях, 
ако изпитат ликвидни проблеми. 
Мартин Търпанов, главен дилър на SG Експресбанк, изразява притеснения, че такава огромна емисия за мащабите на 
местния пазар може да доведе до силно негативни ефекти, сред които утежняване на и без това замръзналото 
кредитиране, повишаване на лихвите на междубанковия пазар и до практическо затваряне на местния пазар на ДЦК, тъй 
като участниците на него нямат да имат допълнителен капацитет за поемане на нов дълг в началото на 2015 г. Според 
негови калкулации максималната сума, която може да се вземе от банките, пенсионните фондове, застрахователните 
компании и договорните фондове на сравнително приемлива за емитента цена, е не повече от 2-2.5 млрд. лева. По 
думите на финансиста заложената в актуализацията сума от 4.5 млрд. лева в рамките на едно тримесечие е практически 
несъбираема от местния пазар. В същото време ситуацията на външните пазари никога не е била толкова благоприятна 
за пласиране на нов дълг, отколкото е сега. "Емитирането на дълг в размер на 1.5-2 млрд. евро накуп е напълно 
постижимо при сравнително приемлива цена с оглед на текущата ситуация в страната. Анализите показват, че ако сега 
трябва да се емитира 10-годшен дълг навън с подобен размер, това би станало при доходност, много близка до тази, 
която беше постигната през лятото - 3.10-3.20%", прогнозира Търпанов. 
"Абсолютно съм съгласен, че е по-добре да се емитира навън, но има един момент, който се нарича време", коментира 
Григорий Ананиев от Citibank - един от мениджърите на последния евробонд на България. Според Ананиев при най-
оптимистичния сценарий, при който до две седмици се сформира правителство, ще бъде нужен поне месец за 
техническа подготовка на емисията. "През декември вече е трудно да се прави роуд шоу", допълва го друг експерт от 
пазара, който предпочита да остане неназован. По думите му има риск евробонд, предложен в последния месец на 
годината, да бъде неуспешен, тъй като традиционно тогава активността на финасовите пазари спада. Те са най-активни 
през януари-февруари. Ето защо, ако в оставащото време до края на годината държавата направи няколко големи кратки 
емисии на ДЦК на вътрешния пазар, ще се изгради ликвиден буфер, с който ще се купи спокойствие. Така догодина ще 
може да се пристъпи към емитиране на една или две еврови емисии, които ще са сравнително по-евтини. "Дори и 
вътрешните емисии да излязат на по-високи лихвени проценти, то това ще е за кратко и ще е пренебрежимо като тежест 
за бюджета. Важното е дългосрочните емисии в евро да се издадат на спокойствие и при изгодни нива", коментира 
специалистът. 
Лихвите вече се покачват 
Експерти подозират, че освен липсата на време има и друга причина да се избягва външният заем. "Ако отидеш пред 
PIMCO или Black Rock, ще трябва да им кажеш за какво точно ще използваш парите. Там не можеш да минеш с 
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обяснението, че ти трябват пари, ако нещо евентуално се случи", коментари дилър. Според друго мнение зад така 
предложената актуализация на бюджета прозира намерението на управляващите да разрешат кризата с Корпоративна 
търговска банка (КТБ), без да прибягват до средствата във Фонда за гарантиране на влоговете. "Когато КТБ отвори и 
започнат да се изплащат влоговете, тези пари ще се влеят обратно в системата и реално тези 3 - 4 млрд. лв. няма да 
повлияят като издърпване на ликвидност от системата", коментира специалист. Освен това има хипотези, че се подготвя 
изтеглянето на толкова голям заем, защото евентуално набиране на средства чрез продажба на облигации от фонда 
няма да е успешно, тъй като банките ще са запълнили капацитета си да поемат риска на България под формата на лимити 
от ДЦК с такъв профил в портфейлите си. В банковите групи с чужди собственици решенията за увеличаване на лимитите 
се вземат от чужбина и процедурата е бавна и тромава. 
По информация на пазарни участници се обсъжда предстоящите емисии на вътрешния пазар да са със срочност 6 и 18 
месеца. Те очакват падежиращият в края на октомври държавен заем от 1.2 млрд. лв. да бъде предоговорен, тъй като 
Първа инвестиционна банка (ПИБ), която получи държавна подкрепа през август, ще върне едва 25% от средствата 
(около 300 - 400 млн. лв.). Тези фактори вече се отразяват върху пазара, като в момента котировките на междубанковия 
пазар се покачват с 0.2-0.3% като доходност. Най-ясно реакцията на участниците ще проличи на 6 октомври, първия ден 
след изборите, за когато е насрочен аукцион на 5-годишни ДЦК, с който държавата ще се опита да набере 55 млн. лева. 
 

 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Подаваме заявление за пенсия вече и по интернет 
София. От началото на октомври Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови електронни услуги. 
Първата от тях дава възможност за заявяване по електронен път на една от най-често използваните от клиентите на НОИ 
административни услуги - "Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адреса на 
пенсионера", съобщават от пресцентъра на НОИ. 
С попълването на заявлението лицата, които живеят и получават пенсия в България, могат по електронен път да 
декларират начина за нейното изплащане – чрез пощенска станция или чрез банка, както и да заявят смяна на адреса си. 
Заявлението се подава при прехвърляне на изплащането на пенсията от една пощенска станция в друга, от пощенска 
станция в банка или от банка в пощенска станция. Документът се попълва и при промяна на банковата сметка на лицето. 
Когато изплащането на пенсия се прехвърля от пощенска станция в банка, както и при промяна на банкова сметка, 
задължително се прилага копие на документ с номер на банковата сметка. 
Услугата е достъпна чрез интернет страницата на НОИ, рубрика „Е-услуги"/„Административни услуги", след избор на ТП 
на НОИ. 
Другата нова е-услуга на НОИ е „Проследяване на решения по жалби" и е със справочен характер. Чрез нея лицата, 
подали жалби срещу издадени от органи на НОИ административни актове след 1 октомври, могат да се информират за 
процеса на обработка на подадената жалба и взетото решение. Търсенето на информация за всички подадени жалби за 
физически лица може да се осъществява по ЕГН и ПИК, а за юридически – чрез БУЛСТАТ и ИКО. За жалбоподателите ще 
бъде възможно и директно търсене по конкретен входящ номер и дата на жалба. След намиране на жалбата се появява 
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справка за актуалния статус на нейната обработка, а при постановено решение – за неговото съдържание. Услугата е 
достъпна чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика „Е-услуги", „Справки", „С избор на достъп". 
За двете е-услуги не се заплащат такси. 
 
√ ЕРП-та плашат с режим на тока  
Не им достигат средства за инвестиции в мрежата 
София. Режимът на тока е все по-реален, заявиха от електроенергийните предприятия (ЕРП). Причината е, че макар и 
цената на тока да скача с близо 10% от 1 октомври, средствата за поддръжката на разпределителнитe мрежи все повече 
намаляват. 
За вероятността да останем на тъмно през зимата предупреди още преди два месеца вицепремиерът Екатерина 
Захариева. Дори и при новата по-висока цената на тока от 1 октомври ЕРП-та декларират, че не им достигат средства за 
инвестиции в мрежата. 
От ЧЕЗ коментираха, че едва 0,7% от стойността на фактурите за ток на битовите абонати остават в компанията и че делът 
й в цената на тока намалява от 13% през 2006 до 0,7% през 2014 г. "ЧЕЗ Електро" отчита загуба от 6,6 млн. лв., а "ЧЕЗ 
Разпределение" - 4,9 млн. лв. Подобнf е положението и в останалите ЕРП-та. 
За да поддържа мрежата в нормално състояние, EVN всяка година трябва да инвестира 130 млн. лв. Вложенията обаче са 
двойно по-малки, защото инвестиционните програми не се признават от ДКЕВР, обясниха от компанията и допълниха, че 
негативният ефект ще се прояви през следващите години, когато аварийността ще зачести и режимът на тока ще стане 
реален. 
От "Енерго-Про" обясняват, че мрежата им е в най-тежко състояние в страната и инвестициите в нея трябва да са най-
сериозни. ЕРП-тата приветстват вдигането цената на тока като позитивна стъпка към оздравяване на системата. 
 
Вестник Преса 
 
√ Остър глад за кадри в текстила 
Фирми търсят под дърво и камък работници, няма компетентни 
Средната заплата в текстилната промишленост е около 500 лева, а работата е тежка 
Остър глад за работници се усеща в текстилната индустрия въпреки голямата безработица в страната. Браншът е затрупан 
с поръчки, но нови служители се намират трудно. „Ходих в над 200 селища от Видин до Русе в търсене на 500 шивачки, 
но уви, няма“, разказа за „Преса“ собственикът на фабриката за мъжки костюми „Рич март“ Мартин Йорданов. 
Предприятието шие за елитни чужди марки, но вече отказва нови поръчки. 
„От един месец обикаляме по села и паланки, ходим на срещи с кметове, в бюрата по труда, но удряме на камък“, 
оплака се Йорданов. С мъка намерихме 80 нови работнички, защото хората масово са обезверени, немотивирани или с 
две леви ръце.“ 
От същия проблем се оплаквали 20 фирми. „Тези дни говорих с поне още 10 работодатели. Всички пищят и реват, никой 
не знае как да се справи. Сега сме като някога в Америка - коне много, няма кой да изоре нивата“, коментира Йорданов. 
Новата идея на бизнеса в Русе, която набира скорост, е градът да се превърне в индустриален център. „Подготвили сме 
200 брошури, които ще разпространим. В тях призоваваме хора от най-бедните райони с висока безработица да дойдат в 
нашия град“, обясни собственикът на „Рич март“ Мартин Йорданов. 
В града ни има 150 шивашки фирми, корабостроителница, 6 мола, 20 тържища, 20 болници... На 10-20 км има свободни 
къщи, където хората могат да живеят. Докато в едно село няма нищо. Мислим и за програма за изграждане на евтини 
жилища - например 350 евро на кв. метър, отпускане на заеми, каза Мартин Йорданов. Същото може да стане в Пловдив 
и в Стара Загора. Така икономиката ще дръпне. 
Проблем с кадрите има и в минната индустрия, стана ясно преди дни на европейски бизнес форум в Пловдив. Там шефът 
на браншовата камара Лъчезар Цоцорков обяви, че няма хора със средно образование, защото днес на мястото на 
някогашните техникуми за минни оператори, шлосери и геолози имало само четири паралелки. Сега идеята е в 
професионалните гимназии в районите с такава индустрия да се разкрият паралелки, които да обучават среднисти. 
Искаме бизнесът да влезе в управлението на тези базови гимназии, каза Цоцорков. 
 
Вестник Сега  
 
√ Всички са недоволни от новите цени на тока  
Решението на ДКЕВР за новите цени на тока от 1 октомври очаквано бе посрещнато с недоволство и критики от всички по 
веригата. Ден след като големите енергийни потребители обявиха, че поскъпването ще им донесе сериозни загуби, 
вчера и топлофикациите се оплакаха от новите тарифи. "Ще понесем допълнителни загуби през студените месеци", 
коментира за в. "Сега" председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Илия Николаев. И от ЧЕЗ са 
недоволни - защото смятат увеличението на тока за бита с 9.79% за недостатъчно. Промените в тарифите не решават и 
проблема на НЕК, защото ще донесат на компанията едва 200 млн. лева при натрупан само през последната година 1 
млрд. лева дефицит. 
"Топлофикациите ще загубят 5-6 млн. лв. до края на годината, като най-рискови са дружествата в София, Пловдив и 
Плевен", обясни Илия Николаев. Той се надява, че евентуалното ново поскъпване на тока от Нова година ще компенсира 
част от загубите на топлофикациите. На същото ще се надява и електроразпределителят ЧЕЗ. От 1 октомври при сметка на 
битов клиент от 100.03 лева едва 68 стотинки са за покриване на разходи по поддържане на мрежата в Западна 
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България, изчислиха от ЧЕЗ. В момента в крайната цена от еленергията само 0.7% се падат на ЧЕЗ, при положение че през 
2006-2007 г. делът на компанията е бил 13 на сто. 
Федерацията на индустриалните потребители на ток остро разкритикува решението на ДКЕВР да вдигне таксата 
"задължения към обществото" на 18.93 лв. за мегаватчас. Таксата ще натовари бизнеса със 17.1 млн. лв. за година, 
изчислиха от федерацията. 
САМООТЧЕТ 
И трите ЕРП-та - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" предложиха на абонатите си сами да засекат данните на електромерите си към 1 
октомври. Самоотчитането е по желание. Крайният срок за предаване на данните за клиентите на ЕВН изтича днес, а за 
ЧЕЗ и "Енерго-Про" е 7 октомври. 
 
√ Вузовете ни ще гонят „достойно място” в ЕС 
Поредна стратегия обещава стимули за млади висшисти, ако останат в България 
Вместо в световните рейтинги на университетите в следващите години българските висши училища ще се борят за 
заемане на достойно място в европейското пространство за висше образование. Това е една от целите на ревизираната 
стратегия за висше образование до 2020 г. Документът бе одобрен от служебното правителство в сряда, а вчера бе 
разяснен и от служебния министър Румяна Коларова. 
В първоначалния вариант, подготвен по времето на Клисарова, бе записана амбициозната цел в края на периода 
български вуз да влезе в световните класации на университетите. Сега амбициите са малко по-различни - един от 
очакваните резултати от изпълнението на стратегията е връщането от чужбина на млади българи, които да работят в 
страната ни. В друг стратегически документ - проекта за актуализирана стратегия за научните изследвания, подготвен 
също от екипа на Коларова, се посочва,че броят на младите хора на възраст 15-34 години от 1990 г. насам е намалял с 
300 000 души. Затова и стремежът на управниците ще бъде да привличат обратно в родината завършилите 
образованието си в чужбина. 
Въпреки че към стратегията за висше образование няма финансова обосновка, от МОН смятат, че това може да стане със 
средства от новата оперативна програма за наука и образование. В нея за връщане на млади учени са предвидени между 
20 и 30 млн. лв. от бюджета за образование и около 10 млн. от бюджета за наука. Възможно е например, ако дадена 
катедра спечели проект, в него да се предвиди финансиране за участието на трима докторанти, включително и такива, 
завършили магистратурата си в чужбина, посочи служебният заместник-министър Валери Младенов. Според него друга 
възможност е да се дават хонорари за млади преподаватели, защитили докторантура в чужбина. 
Предвиждат се и финансови стимули за младите висшисти, които останат да работят в България 5 години след 
дипломирането си. Сред обсъжданите идеи са в подобни случаи студентският заем да се опрощава или да се връща след 
достигането на по-високи нива на възнагражденията, разясни Младенов и посочи, че подобна е практиката в Англия. В 
България обаче системата на студентското кредитиране все още е слабо развита, а за реализацията на предлаганите 
идеи са необходими промени в законодателството. Засега не е ясно дали стратегията ще бъде одобрена от новия 
парламент в настоящия й вид, или ще претърпи поредна актуализация след съставянето на новото правителство. Тя е 
сред условията, която България трябва да изпълни, за да бъде одобрена оперативната програма за наука и образование.  
 
Вестник Монитор 
 
√ От началото на годината инвестициите в бизнес имоти скочиха с 60% 
Сделките за първите девет месеца са за почти 100 млн. евро  
Обемът на инвестициите в бизнес имоти в България от началото на годината до края на септември възлиза на почти 100 
милиона евро, отчете консултантската компания Forton. Парцелите и офис площите са едни от динамичните сегменти, но 
се запазва и силният инвеститорски 
интерес към търговски площи и хотели 
„Инвестиционният пазар се възстановява с ускорени темпове”, коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на 
Forton. „Притокът на капитал се засилва и можем да се надяваме в следващите месеци да видим сделки с големи 
активи.” 
Отчетени са сделки на стойност 98,7 млн. евро, с 60% повече от същия период на 2013 г. (61,9 млн. евро). „Регистрирали 
сме над два пъти по-голям брой сделки до момента, коментира Михаела Лашова, изп. директор на Forton. Има шанс да 
надхвърлим прогнозираните от нас 130 млн. евро в края на годината.” 
Третото тримесечие донесе 
нови доказателства за търсенето на качествени офиси 
„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ придоби втори имот в района на „Бизнес парк София”, а на пазара има 
още няколко добри сгради, които са цел за потенциалните купувачи”, каза Явор Костов, мениджър „Инвестиционни 
продажби” във Forton. 
Очакванията на инвеститорите за доходността от офиси намаляват от 9,25% на 9,00% в третото тримесечие вследствие на 
по-убедителното възстановяване на наемния пазар и наличието на топсгради с пълна заетост. „Намаляването на 
доходността е следствие на намалялото усещане за риска, каза Костов. При ценообразуването купувачите стъпват на 
високата заетост на най-добрите имоти и на потенциала за увеличаване на приходите при замяна на наематели. Смятам, 
че в първите сделки с големи качествени офис сгради доходността би могла да падне и под 9%.” 
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√ Кабинетът е готов с промените в методиката за налагане на финансови корекции 
Бенефициентите няма да бъдат глобявани, ако са спазили изцяло закона, предвижда проектът, който утре ще бъде 
публикуван за обществено обсъждане  
Бенефициентите по проекти, финансирани с европейски пари, няма да понасят финансови корекции, когато са спазили 
изцяло законодателните разпоредби. Това предвижда проект за изменение на методологията, с която се определят 
финансовите корекции, който утре ще бъде публикуван за обществено обсъждане на портала на структурните фондове, 
съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. 
Проектът е подготвен от една от работните групи, които служебният министър на еврофондовете и вицепремиер Илияна 
Цанова сформира преди месец заради проблемите с усвояването на средствата от Европейския съюз (ЕС) и налаганите 
глоби. 
Работните групи са отчели свършената работа днес на специална работна среща, в която са участвали министърът на 
околната среда и водите Светлана Жекова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в 
България  Гинка Чавдарова, кметът на Габрово Таня Христова и заместник-кметът на София Дончо Барбалов. 
Бенефициентите няма да плащат глоби и когато Управляващ орган или Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” 
са установили нарушения, но изпълнителите на европроекти са се съобразили с решение на Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) или Върховния административен съд (ВАС). Те няма да понасят финансовата тежест и в случай, че 
КЗК и ВАС са се произнесли по заложени незаконосъобразни изисквания или критерии за оценка в процедури по 
обществени поръчки. 
За намаляване на грешките при обществените поръчки друга експертна група предлага стандартизация на документите 
за търговете, обмен и уеднаквяване на практики и документи на управляващите и контролните органи в системата и 
въвеждане на предварителен контрол и при поръчките с ниска стойност на случаен принцип. 
Друга работна група пък предлага в специален закон за управлението на средствата от ЕС да се заложи за цялостната 
координация да отговаря заместник министър-председател/министър, който да се подпомага от Централното 
координационно звено като част от администрацията на Министерски съвет. 
Ресорните министри, в чиито администрации са управляващите органи на оперативните програми, пък ще сформират 
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, който ще координира мерките за 
изпълнение на правителствената политика в областта на управление на средствата от ЕС. На експертно ниво се 
предвижда и създаването на Съвет на управляващите и контролните органи. 
 
√ Кристалина Георгиева обеща нулева толерантност към измамите с евросредства 
Фокус в работата на новия еврокомисар ще бъдат неразплатените средства, заложени в бюджетите на ЕС за 
минали години  
Нулева толерантност към измамите с европейски средства обеща в своето изложение пред Комисията по бюджет, 
Комисията по бюджетен контрол и Комисията по правни въпроси кандидатът за вицепредседател и комисар по 
въпросите на бюджета на ЕС и човешките ресурси в комисията „Юнкер“ Кристалина Георгиева. 
Днес тя беше изслушана от евродепутатите, преди те да дадат своята оценка на подготвеността на Георгиева да заеме 
предложения от Жан-Клод Юнкер пост. 
„Измамите с европейските средства са не само кражба от данъкоплатците, а и удар срещу общността и затова трябва да 
имаме нулева толерантност към тях“, обясни тя. 
Българският кандидат за комисар си постави за задача да бъдат намалени грешките при използването на европейските 
средства и ефективно да бъде контролирано разходването им. Тя допълни, че е нужно опростяването на правилата. 
„Тези правила трябва да бъдат разбрани, защото иначе не могат да бъдат изпълнени“, коментира тя и допълни, че 
понякога държави членки „заострят“ правилата и затова се получават грешки при усвояването на европейските фондове. 
Процентът на грешките при разходването на средствата средно за ЕС е около 2%, посочи още бъдещият комисар. Според 
нея обаче трябва да се насочи вниманието от процента грешки към нещата, които се случват на място в държавите. „Там, 
където има висок процент грешки, означава, че качеството на работата не е добро“, заяви тя. 
Процентът на измамите с европейските средства през 2013 година е 1,2 на сто, стана ясно от думите на кандидата за 
комисар. 
За нея агенция OLAF е много важна за защита на финансовите интереси на ЕС и тя трябва да бъде запазена независима на 
всяка цена. Агенцията ще бъде под управлението на Георгиева, но тя обясни на европейските депутати, че няма думата 
по отношение на разследванията на OLAF. В резултат на разследванията през миналата година агенцията е възстановила 
в бюджета 117 млн. лева, изхарчени неправомерно. 
В своето изказване Кристалина Георгиева посочи още, че е важно да мобилизираме използването на паричните средства 
и таланта на човешките ресурси на общността. „Трябва да сме наясно какво постигаме с всяко изразходвано евро и има 
ли достатъчен контрол“, допълни още тя. 
Фокус на работата й през следващите месеци ще са преговорите по новия бюджет на ЕС за 2015 година, стана ясно още 
от изслушването. Георгиева пое отговорността да договори решение за неразплатените средства от бюджета за минали 
години, „така че тази снежна топка да започне да се топи“, посочи тя. 
В отговор на въпрос на депутата Жозе Мануел Фернандес (ЕНП) Георгиева посочи, че ще поиска корекция за бюджета на 
ЕС за 2013 година, както и да бъде използван резервът за спешни случаи, за да бъдат платени 23-те млрд. евро 
задължения, заложени в европейския бюджет, но останали неразплатени. За да бъде избегнат проблемът в бъдеще, е 
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важно да бъде направен междинен преглед на Многогодишната финансова рамка (за периода 2014 – 2020 година), 
който ще помогне за по-ефективното разходване на европейските средства. 
Освен преглед на финансовата рамка, Георгиева планира да направи преглед и на собствените ресурси за набиране на 
средствата в европейския бюджет и да бъдат намерени нови източници на средства. „Трябва да бъдат реформирани 
източниците на финансиране“, заяви тя. Подготовката за новата Многогодишна финансова рамка ще започне в началото 
на 2018 година, обеща още кандидатът за комисар. 
Що се отнася до бюджета на ЕС, Георгиева ще работи за разумно използване на бюджета, но така че да бъдат смекчени 
последиците от „тази дълга криза, която засегна конкурентоспособността на икономиката на ЕС“. 
Бюджетната рамка за следващите 7 години разполага с 1 трилиона евро и те трябва да бъдат използвани за инвестиции, 
създаване на работни места и подобряване на благосъстоянието на европейците. Когато се разходват средствата, трябва 
да бъде „приложен лостовият ефект“, което означава използването на парите по стратегически начин, проектите да 
бъдат иновативни и така да бъде повишен ефектът от използването на парите от европейските фондове, допълни още 
Георгиева. 
За тези т.нар. „иновативни финансови средства“ обаче е отделена много малка част от европейския бюджет – 19 млрд. 
евро, допълни тя. 
На въпрос на българския еврокомисар Георги Пирински (ПЕС) относно как ще бъдат разпределяни средствата за 
кохезионната политика, така че да постигнат ефективното намаляване на различията на регионите, Георгиева коментира, 
че има положителни очаквания за Кохезионната програма на ЕС през следващите години. Тя обаче посочи, че не е нужно 
да се разчита само на тези средства за съживяване на най-бедните региони, а могат да бъдат използвани и други 
инструменти като „Еразъм+“, за подобряване на конкурентоспособността и т.н., които дават нов шанс за младите хора в 
общността. 
Кристалина Георгиева посочи още, че 70% от средствата, разпределени по кохезионната политика за регионите, се 
насочват към 25% от най-бедните региони. 
Българският комисар изтъкна, че комисията „Юнкер“ ще определи приоритетите на работата като екип и една от темите 
ще бъде европейската програма за повишаване на младежката заетост. Гаранционната схема трябва да действа до 2015 
година и ако тя дава добри резултати, ще бъде удължена, смята Георгиева. Що се отнася до увеличаване на средствата за 
борба с младежката безработица, която в някои южни държави засяга над половината от младите хора, трябва да се 
направи преглед на средствата, с които разполага ЕС, обясни още тя. 
Запитана защо се смята за подходяща за новия пост в ЕК, Кристалина Георгиева посочи работата си във финансовата 
сфера като вицепрезидент на Световната банка и работата си с различни институции. Тя заяви, че е независима, взима 
присърце проблемите на хората и работи усърдно. 
В заключение Кристалина Георгиева обеща на европейските депутати, че в нея ще имат партньор в следващите пет 
години, така че заедно да „направят нещо добро за европейските граждани и за Европа“. 
Всички 27 членове на екипа на избрания за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се явяват на 
изслушване пред ресорните комисии на ЕП в периода от 29 септември до 7 октомври, за да могат депутатите да преценят 
техните познания и програма в съответния сектор, за който ще отговарят. 
Комисията „Юнкер“ трябва да получи одобрение от европейските депутати, за да встъпи в длъжност. Очакванията са 
това да стане по време на следващото пленарно заседание на Европейския парламент. 
 


