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Вестник Класа 
 
√ 14 компании се състезават за проекта „е-правителство“ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208751_14+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+
%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82++%D0%B7%D0%B0
+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%E2%80%9E%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%E2%80%9C+ 
Четиринадесет фирми и консорциуми са подали документи за участие в търг за обществена поръчка с предмет 
„Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на 
електронното правителство”. Отварянето на ценовите оферти на компаниите ще стане от 14 часа в сряда в сградата на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), съобщиха от ведомството на 
Ивайло Московски. Проектът е на стойност почти 12 млн. евро  и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален 
фонд.  
Победителите в конкурса ще си поделят осем дейности, които ще се извършват в рамките на проекта за изграждане на 
е-правителство на България. Сред тях са създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите, 
внедряване на централна система за обмен на електронни документи, разработване на система за информационно-
справочна дейност за гражданите и бизнеса. Някои от избраните в конкурса компании ще трябва да разработят 
надграждане на националния портал на електронното управление, което ще служи като единно звено за контакт, както 
и на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. 
Ще бъде разработена и единна система за всички държавни администрации „за демократично ориентирано вземане на 
решения с участието на гражданите и бизнеса“, обещават от транспортното министерство.  
Същевременно ще има и централизирана система за управление на комуникационната и хардуерната инфраструктура, в 
която ще се прилагат съвременни платформи и технологии. Предвижда се центровете за съхранение на особено 
чувствителна информация да отговарят на унифицирани изисквания за оперативна съвместимост и информационна 
сигурност. В крайна сметка ще има и система за оценка и контрол на качеството на всички системи, организиращи 
електронното управление на страната. 
 
√ ОИСР: Европа да възприеме подхода на САЩ за спасяване на банките 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208713_%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%A0%3A+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%BF%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF
%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%90%D0%A9+%D0%B7%D0%B0+%D1%8
1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
%D0%B8%D1%82%D0%B5 
Европа трябва да осъществи мащабна политика от типа на Програмата за освобождаване от проблемни активи (TARP - 
Troubled Asset Relief Program) в САЩ на стойност 700 млрд. евро, за да подкрепи своите банки. Това заяви Ейдриън 
Блъндъл-Винял, зам.-директор по въпросите на предприемачеството и финансите в Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, цитиран от MarketWatch и Investor.bg.  
“Изваждането на проблема с банковата система от дневния ред изисква мащабно вливане на капитал от типа на TARP 
чрез издаването от банките на варанти върху техни акции (срещу полученото държавно финансиране - бел. ред.), което 
няма да струва нищо на данъкоплатците“, твърди Блъндъл-Винял. 
Според определението на американската Федерална корпорация за гарантиране на депозитите за коефициент на 
ликвидност от 5%, за добра капитализация „имате нужда от между 700 млрд. и 750 млрд. евро“, посочва той. „Заявявам, 
че това е количеството, което ще изправи на крака финансовия сектор“, добави представителят на ОИСР. 
Предприета в разгара на финансовата криза от 2008 г., програмата TARP имаше за цел да капитализира банките. 
Първоначално разходите по нея бяха оценени на около 700 млрд. долара, но само около 431 млрд. бяха изразходвани, 
като впоследствие по-голямата част от тях бяха върнати. Американското правителство все още притежава дял в около 
350 кредитни институции.  
„Начинът, по който САЩ преодоляха банковата криза, трябва да влезе като христоматиен пример в учебниците“, смята 
Блъндъл-Винял.  
Европейските лидери до момента се мъчат да удържат дълговата криза в еврозоната, а споразумението за отпускане на 
100 млрд. евро за рекапитализирането на испанския банков сектор даде слабо отражение върху доверието на пазарите 
и доходността по испанските и италианските държавни облигации остава твърде висока. 
Необходими са и по-мащабни реформи, убеден е Блъндъл-Винял, включително разделянето на търговското банкиране 
от сделките с ценни книжа. 
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√ Самарас готви нов план за икономии, този път с ултимативен тон 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/07/17/1867652_samaras_gotvi_nov_plan_za_ikonomii_tozi_put_s/ 
Управляващата коалиция в Гърция дойде на власт с амбициозен план за промени в последната спасителна програма, 
договорена с ЕС и МВФ. Скоро след това обаче, изправена пред опасността да остане без средства, Атина побърза да 
смекчи тона и дори заяви, че ще приложи изисквания от кредиторите й план за икономии на стойност 11.5 милиарда 
евро през 2013 г. и 2014 г. 
Ултиматум за съкращения 
В опит да изпълни ангажимента преди поредното посещение на тройката кредитори (представителите на ЕС, ЕЦБ и 
МВФ) на 24 юли премиерът Андонис Самарас дори отправи ултиматум към министрите си, като ги призова да представят 
конкретни мерки за съкращения, съобщи "Катимерини". Ако те не успеят да се справят със задачата, отговорността за 
това ще премине към финансовото министерство и премиера, които ще решат как да бъдат спестени средствата. 
Самарас допълнително втвърди тона, като даде на членовете на кабинета срок от една седмица, за да съставят списък с 
цялата собственост на министерствата. Решението беше взето след разговори в понеделник между финансовия 
министър Янис Стурнарас и други членове на правителството. Планът трябваше да бъде представен преди края на юни, 
но беше забавен заради изборите в страната. Той ще бъдат окончателно решен в сряда на среща на лидерите на трите 
управляващи партии, а до петък предложенията ще бъдат изпратени в Брюксел. 
Засега обаче Самарас е изправен пред нежеланието на министрите да излязат с прагматични решения, като 
предложените до момента мерки могат да спестят не повече от 5.6 милиарда евро. 
Раздутите държавни структури 
Опитите на Самарас не спират дотук. Правителството се готви да направи оценка на раздутия публичен сектор, за да 
премахне или слее държавни структури и да намали излишната бюрокрация, предаде The Wall Street Journal. В писмо до 
кабинета премиерът каза, че оценката ще започне през следващите дни и ще включва както централните органи на 
изпълнителната власт, така и други организации, свързани с държавата и надзиравани от министрите. 
"Резултатът ще бъде реорганизацията на услугите чрез сливане или премахване на неактивните структури и услуги", 
посочи Самарас. "Засега всички министерства са подали предложения... Целта е да имаме цялостно предложение, 
когато инспекторите се завърнат", каза високопоставен служител. 
Без нови съкращения 
Очаква се правителството да обяви промените, но без съкращаване на служители през следващите месеци, като с това 
ще спази предизборните си обещания. Вместо това кабинетът се надява да свие публичния сектор чрез затягане на 
правилата за наемане на персонал, така че само един служител да бъде наеман за всеки 10, които напускат, а не един за 
всеки петима, както е в момента. Служителите, които са загубили работата си заради затваряне на държавни структури, 
ще бъдат прехвърлени към други, където има недостиг на персонал, като здравния сектор например. 
Данъчни облекчения 
Освен тези мерки гръцкото правителство планира радикална реформа в корпоративния данък в опит да привлече 
инвестиции и да възстанови растежа, съобщи "Катимерини". Според последните изказвания на заместник финансовия 
министър Георгиос Мавраянис планът предвижда 20% корпоративен данък за всички компании, който по-нататък ще 
бъде намален до 15% от сегашните между 25% и 45%. 
Данъкът върху дивидентите за компаниите също ще бъде намален от 25% до 20% или дори до 15%. Тази мярка заедно с 
премахването на практиката да се облага половината от нетните печалби на малките компании се очаква да направи 
страната много по-добра за бизнес, отколкото е сега. 
 
Вестник Стандарт 

 
√ Дянков реди еврофондовете 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-07-18&article=417052 
Министерството на финансите ще определя по какъв начин да бъдат харчени европарите от фондовете на ЕС през 
следващия програмен период 2014-2020 година. Това предвижда проектът на нов устройствен правилник на 
Министерството на финансите, който влиза в сила от 1 август тази година. Благодарение на тази поправка МФ ще може 
да координира политиката по прилагане на инструментите на финансов инженеринг за парите от ЕС. С други думи 
министерството ще посочва какви подходи да се използват при вземането на решения за разпределяне на европарите 
към различните сектори на икономиката. Освен това дирекция "Финанси на реалния сектор" получава две 
допълнителни задължения, засягащи публично-частното партньорство (ПЧП). Тази дирекция ще координира и 
организира предварителната оценка по проекти за ПЧП. Тази дирекция ще определя кои проекти са подходящи и 
рентабилни и кои - не. Всичко това кореспондира с новоприетия Закон за публично частното партньорство, в който се 
посочва, че министърът на финансите предлага Националната програма за ПЧП, както и план за действие във всеки 
програмен период, която се приема от Министерски съвет. 
В новия документ се урежда и прехвърлянето на двореца "Кричим" към Министерството на финансите, като щатните 
бройки на 31 служители преминават към ведомството. Охраната на имота ще продължи да се извършва от служители на 
Националната служба за охрана за тяхна сметка. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/07/17/1867652_samaras_gotvi_nov_plan_za_ikonomii_tozi_put_s/
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-07-18&article=417052
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√ Чуждите инвестиции шест пъти повече 
http://www.monitor.bg/article?id=346533 
473,8 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в България за времето от януари до май или близо шест пъти 
спрямо същия период на миналата година, когато те бяха едва 72,2 млн. евро. Това показват последните данни на 
Българската народна банка (БНБ). 
Според статистиката на БНБ привлеченият през първите пет месеца на годината дялов капитал възлиза на 346,7 млн. 
евро. В тази сума влизат преведените парични и апортни вноски от чужбина в капитала на български дружества заедно с 
постъпленията от сделки с недвижими имоти 
Така привлеченият дялов капитал се увеличава с 57,6 млн. евро спрямо времето от януари до май през 2011 г. 
Статистиката на централната ни банка показва още, че през първите пет месеца на тази година чужденците са 
инвестирали в имоти у нас близо 98,1 млн. евро. През същия период на 2011 г. вложенията в имоти са възлизали на 72,5 
млн. евро. 
Най-много инвестиции у нас идват от Холандия и Швейцария, показват още данните на БНБ. Например за времето от 
януари до май у нас от Холандия са дошли 394,7 млн. евро. Инвестициите от Швейцария пък възлизат на 105,5 млн. 
евро. Данните показват още, че 
най-големите нетни отрицателни потоци 
през първите пет месеца на годината са към Германия. Капиталите, изтекли към тази държава, възлизат на 247,3 млн. 
евро. Към Великобритания са изтекли още 65,8 млн. евро, а към Гърция – 62,6 млн. евро. Това се дължи на плащания на 
българските предприятия по вътрешнофирмени кредити, уточняват от БНБ. 
Статистиката показва още, че през първите пет месеца на годината българските фирми са инвестирали зад граница общо 
66,1 млн. евро. През същия период на миналата година вложенията на страната ни в чужбина са били в размер на 56,6 
млн. евро. 
Междувременно от данните на централната ни банка стана ясно още, че текущата сметка за май е отрицателна и 
възлиза на 64,2 млн. евро. За първите пет месеца на годината тя също е отрицателна и е в размер на 671,6 млн. евро. 
През същия период на 2011 г. обаче текущата сметка е била на минус със 99,9 млн. евро. 
Дефицитът по текуща сметка се дължи основно на дефицита по търговския баланс, съобщават от БНБ. Данните показват 
още, че през май търговското салдо е отрицателно и е в размер на 417,5 млн. евро при дефицит от 234,7 млн. евро през 
същия месец на 2011 г. За времето от януари до май пък търговското салдо е с дефицит от 1,65 млрд. евро. През първите 
пет месеца на миналата година то е било на минус с едва 668,8 млн. евро. Данните на БНБ показват още, че финансовата 
сметка за май е на плюс с 54,2 млн. евро. За първите пет месеца на годината обаче тя е отрицателна и е в размер на 
397,4 млн. евро. Спрямо същия период на 2011 г. дефицитът все пак се свива. Тогава финансовата сметка е била на 
минус с 1,05 млрд. евро. 

http://www.monitor.bg/article?id=346533

