
 

 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Новият морков за общините 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/08/23/1893814_noviiat_morkov_za_obshtinite/ 
Седмица след като Министерството на финансите класира общините по финансова стабилност, ведомството направи 
втора крачка - предложи нов начин за разпределяне на държавните субсидии за инвестиции към кметствата. 
Министърът на финансите Симеон Дянков във вторник заяви, че ще предложи на Националното сдружение на общините 
в България (НСОРБ) да се създаде фонд за стимулиране на общините. Той посочи, че очаква от организацията 
предложение за обема на средствата в него. 
Идеята му е парите от този фонд да се дават на общините по методология, която самото сдружение предложи. Но все 
пак намекна, че кметовете, които се справят по-добре с управлението на финансите, ще се ползват с предимство. 
Средствата от фонда ще се предоставят основно като субсидии за инфраструктурни проекти – училища, детски градини, 
спортни площадки, общински пътища. Все още обаче не е ясно колко пари ще се разпределят по този механизъм, не е 
уточнено и откъде ще дойдат те. 
Два варианта 
"Говорили сме вече няколко пъти със сдружението на общините и остава да ни предложат методологията, която да 
регламентира ясни правила – такава община, с такива показатели, с такова население може да кандидатства до такава 
сума. Ще започнем с нещо по-малко, за да видим как работи, и в следващи бюджети надеждата ми е то да се увеличи 
като част от общото финансиране на общините", обясни Дянков, цитиран от "Фокус". 
Според източници от Министерството на финансите крайната идея е във фонда да се влеят всички пари, които 
държавата в момента разпределя под формата на субсидии между общините за капиталови разходи. Тази година 
техният размер е малко над 70 млн. лв. 
В този случай, ако се следва принципът с предимство да получават пари финансово стабилните, останалите общини 
няма да разполагат с пари за инвестиции. Затова при този вариант фондът ще се разпределя между всички, но 
Министерството на финансите ще има по-голяма власт при взимане на крайните решения коя колко точно да получи и за 
какво. 
Според други източници от управляващите през 2013 г. във фонда ще бъдат заложени 20 млн. лв. и те ще се разпределят 
с предимство между кметствата отличници. Но това не означава, че единственият критерий ще е изготвената от 
финансовото ведомство класация отпреди седмица. 
В края на юни в интервю за "Капитал Daily" председателят на НСОРБ Тодор Попов заяви, че под общини отличници не 
трябва да се разбират само такива, които нямат никакви задължения, а и тези, които са положили усилия за 
намаляването на заварените дефицити, т.е. проявили са финансова отговорност. 
"На база на тези рейтинги общините биха могли да кандидатстват за допълнителна субсидия за капиталови разходи. По 
предложението в момента се работи с Министерството на финансите, като се надяваме да имаме готов механизъм до 
месец-два", обясни тогава Попов. 
Притесненията на някои общински ръководства обаче са, че чрез фонда може да се залитне в партийно поощряване 
точно в годината на изборите. 
Отзвукът 
"Идеята за стимули е добра, но е частично решение, защото не се работи за увеличаване на финансовата независимост 
на общините", твърди изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова. Според нея за всички е ясно, че сегашната 
методика в класацията на финансовото ведомство не оценява доброто управление, а класира напред богатите общини. 
"Радващо е, че финансовият министър е отворен към нейното подобряване и показва готовност за корекции до края на 
годината, така че да има по-обективни критерии за бонусиране. Ние също можем да помогнем, защото разполагаме с 
европейска система за оценка, която е матрична и базирана на множество показатели и се прилага в няколко 
източноевропейски държави", допълни Чавдарова. 
Начинанието на финансовото министерство обаче бе разкритикувано от бившия заместник-министър на финансите 
Любомир Дацов, който сега е общински съветник в Столичния общински съвет. Според него първенци в касирането са 
големите общини, тези, които имат добре развит морски и планински туризъм и съответно големи собствени приходи. 
Стабилно е представянето и на общините, които на територията си имат находища на природни богатства и печелят от 
концесионните отчисления. 
"От Министерството на финансите зависи да въведе програмно бюджетиране и система за оценка на програмите и 
проектите. Тогава пари ще получават общините, които предлагат най-ефективни проекти, и ще има конкуренция между 
тях. Не случайно преди 7 години бяхме категоризирали общините по групи, в които ги сравнявахме по обективни 
критерии, отчитайки техните специфики", обяснява Дацов. 
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Според него 20 млн. лв. са незначителни на фона на инвестиционната активност, а ако те се предоставят във фонд ФЛАГ 
(създаден, за да подпомага общините с нисколихвени заеми за съфинансирането по европроектите), пари ще стигнат 
точно до онези местни власти, които искат да се развиват и разработват европейски проекти. Неговото мнение е, че със 
сегашната методика за класиране на кметствата ще се увеличават диспропорциите и ще се намаляват възможностите за 
развитие на малките населени места. 
Така новият морков за общините засега има своите плюсове (като състезателен принцип и прозрачност на избора), но 
има и основен минус - възможност за политическа употреба. Въпросът е още в правилата за използването му да няма 
пробойни, които да позволят партийно насочване. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Пускат нови банкноти евро 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-08-24&article=421484 
Евробанкнотите ще бъдат променени. Визуално те ще бъдат малко по-различни от настоящите пари, а целта е бъдат още 
по-трудни за фалшифициране, предава Ройтерс, позовавайки се на източник от средата на Европейската централна 
банка (ЕЦБ). Очаква се президентът на ЕЦБ Марио Драги да обяви появата на новите банкноти през есента, а да ги 
представи официално - в началото на следващата година, пише investor.bg. Паралелно с пускането в обращение на 
новите банкноти евро се планира населението в 17-те страни от еврозоната да бъде запознато с новите пари чрез 
рекламни кампании. ЕЦБ и германската централна банка Bundesbank отказаха да коментират информацията. 
Какви допълнителни или подобрени защити срещу фалшифициране ще имат новите банкноти, засега не е ясно. Досега 
евро банкнотите в купюри от 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро освен други елементи разполагат и с холограма, воден 
знак, блестящи ивици и осезателни места, с които истинските пари се различават от фалшификатите. Напоследък в 
Европа се откриват все по-малко фалшиви банкноти. По данни на ЕЦБ в европейски мащаб фалшифицирането е 
намаляло през първата половина на тази година в сравнение с втората половина на 2011 г. с 19% до 251 000 фалшиви 
банкноти. У нас през миналата година от центъра за анализ на БНБ са задържани 14 575 фалшиви банкноти в левове и 
чуждестранна валута. От тях 11 323 фалшиви банкноти са били в евро и долари, което е 78% от всички задържани 
ментета в страната. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Продават над 100 индустриални фирми на цена от 1 млн. до 20 млн. Евро 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/210823_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0
%BD%D0%B0%D0%B4+100+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%
D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82
+1+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%BE+20+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE 
От началото на тази година досега над 100 индустриални обекта са предложени за продажба; до края на годината се 
очаква поне още толкова да бъдат оферирани. Това прогнозира в четвъртък за БТА Орлин Владиков, експерт в областта 
на недвижимите имоти и бивш председател на Националното сдружение "Недвижими имоти", цитиран от Дарик радио. 
Сред тези предприятия за продан от 5 до 8 процента са дружества с чуждестранно участие от европейски страни в криза, 
както и чуждестранни инвеститори, привлечени преди време от добрите изкупни цени на енергията от алтернативни 
енергийни източници, коментира Владиков. Останалите индустриални обекти, които се продават, са изцяло български. 
До момента има само спорадични сделки с тези обекти. Продажбата на такива предприятия отнема от шест месеца до 
една година. По тази причина експертът очаква, че тенденцията за ръст на броя на предприятията, които ще се продават, 
ще продължи и през 2013 година. 
Средно в едно от продаваните предприятие работят от 30 до 100 души. Ако не се намерят купувачи за тях, това ще 
рефлектира поне с един процент върху безработицата в страната. Обратното - при покупката на такова дружество, има 
потенциал дори за увеличаване на броя на заетите в него. 
Според него завишеното предлагане на индустриални имоти от всички сектори и във всички региони на България се 
дължи на спада на потреблението в страната, трудностите при получаване на оборотни средства от производителите, 
липсата на по-облекчени процедури за издаване на разрешения на строеж и реконструкции, и световната криза. Камен 
Колев, зам.председател на Българската стопанска камара потвърди тези причини и обърна специално внимание на 
междуфирмената задлъжнялост, която е на ниво около 160-170 млрд. лева, но продължава да нараства, макар и с по-
слаби темпове от годините 2008-ма, 2009-та и 2010-та. Освен това централния и местните бюджети дължат на фирмите 
около 340-350 млн. лева, от които само 200 млн. лева се дължат от общините. 
За съжаление това е симптом за икономиката ни, тъй като при намалелите поръчки, трудния достъп до кредитиране и 
тромавата процедура по несъстоятелност, ситуацията може да се задълбочи. Факт е, че осребряването на активи 
продължава с години, затова несъстоятелността на една-две фирми може да повлече и кредиторите, да не говорим че 
активите им стоят обездвижени с години. Очевидно заради това собствениците предпочитат продажба сега, въпреки 
вероятно ниската цена, която биха получили, посочи още Колев. Според него обезпокоително е, че компаниите са с 
доста широк диапазон на предмет на дейност. 
Цените на стоте предприятия за продан се движат от един милион до 20 милиона евро. Това са дружества, които 
акумулират сериозни доходи и имат големи обороти. В списъка за продан са ВЕЦ-ове, машиностроителни, хранително-
вкусови, мебелни предприятия, зърнени бази. След намаляването на изкупните цени на енергията от ВЕИ делът на 
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фотоволтаиците за продан се увеличи, каза Владиков. В момента те са около 5 процента от общия брой фирми за 
продан. 
Спрямо миналите години този ръст в предлагането на индустриални обекти няма аналог, а сериозното предлагане не е 
адекватно на търсенето, посочи Владиков. 
 
Вестник Сега 
 
√ Дянков няма да иска от Брюксел по-нисък акциз за бензина 
http://www.segabg.com/article.php?id=613601 
Кабинетът се е отказал от идеята да иска от Брюксел понижаване на акциза за бензина, тъй като подобен ход е обречен 
заради дългата и тежка процедура на одобрение. Преди дни финансовият министър Симеон Дянков припомни, че за да 
получим зелена светлина за промяна на ставката, трябва да имаме не само "да" от ЕК, но и от всички страни - членки в 
Евросъюза. А според Дянков това е малко вероятно да стане дори в средносрочен план. "За съжаление не може да се 
намали акцизът, тъй като при влизането на България в ЕС подписаните споразумения предвиждат поетапно увеличаване 
на акциза. Грешка е било да се разписва споразумението по този начин, тъй като доходи и акцизи трябва да са 
пропорционални. В момента акцизът е под минималния праг", обясни вицепремиерът в Панагюрище. 
Икономистите и петролните компании са скептични, че другите мерки, лансирани от Дянков, ще доведат до намаление 
на цените на горивата. Вчера стана ясно, че финансовото и икономическото министерство ще предложат поправки в 
Закона за акцизите. Идеята е горивата, които се продават в България, да могат да се съхраняват в данъчни складове и в 
Румъния, и Гърция, а не само у нас. Според Дянков това ще понижи цената на бензина и дизела с по половин стотинка на 
литър.  
В момента най-голям процент от складовите бази у нас се стопанисват от "ЛУКойл" и "Нафтекс Петрол". От петролните 
компании не пожелаха да коментират дали ще се възползват от подобна възможност, докато не видят поправките.  
Според икономисти, цитирани от Money.bg, тази мярка може да намали цените с до 1 стотинка на литър, докато 
поскъпването на петрола ще ги увеличи с нови 2-3 стотинки.  
Според Красен Станчев от Института за пазарна икономика единственото решение за поевтиняване на горивата е властта 
да се заеме сериозно с договорките между петролните компании и да създаде конкурентен пазар. Според него 
държавата не бива да се меси под какъвто и да е предлог в ценообразуването или да се опитва да занижи цените.  
За разлика от България Франция ще иска от Брюксел разрешение за по-нисък акциз и има по-голям шанс да го получи, 
тъй като тя е над минималните ставки за ЕС. Президентът Франсоа Оланд се отказа от мораториум, въпреки че по време 
на предизборната си кампания обеща да замрази цените на бензина и дизела. Той обаче лансира идеята за създаване 
на специален контролен орган, който ще следи цените на горивата.  
Останалите страни от ЕС също се готвят за още по-високи цени на петрола, като увеличат запасите си от горива. Тъй като 
опасенията за война в Близкия изток се засилват, Белгия и Холандия обявиха търгове за доставка на 250 хил. тона бензин 
и дизел. Френската агенция SAGESS ще похарчи повече от 30 млн. долара за 300 хил. тона суров петрол. 
В Германия правителството не смята да предприема мерки за понижаване на цените въпреки общественото 
недоволство. Негативите от скъпия петрол се почувстваха от туристическия бизнес - много германци се отказаха да 
пътуват през лятната си отпуска, пишат немските вестници. 
ЙО-ЙО ЕФЕКТ 
У нас масовият бензин вчера се движеше между 2.77 и 2.79 лв. за литър. Отново най-евтино зареждаха в Румъния, 
където А 95 струва 1.094 евро, а дизелът - 1.098 евро. Заради големия наплив на туристи бензинът по гръцките курорти 
скочи над 2.5 евро за литър. 
 
√ ДСБ настоява за конкуренция между фирмите за зелена енергия 
http://www.segabg.com/article.php?id=613600 
ДСБ настоява държавата да регламентира правила, които да осигурят конкуренция между фирмите в сферата на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). "Предлагаме промени в закона за ВЕИ, според които присъединяване към 
мрежата да става на конкурентен принцип в зависимост от цената и срока на преференциално изкупуване", каза зам.-
шефът на ДСБ Димитър Бъчваров. Той се обяви и за нови правила за определяне на цената от тока от действащи ВЕИ, 
свързани с разходите за производство и намаляващите цени на технологичното оборудване, като печалбите на фирмите 
се сведат в разумни граници. От ДСБ припомниха и идеята си за разполагане на фотоволтаици върху плоските покриви 
на панелните сгради. Според нея фирмите, разполагащи и експлоатиращи площта, ще са длъжни да санират сградата и 
да я поддържат.  
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