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Вестник 24 часа 
 
√ Централната администрация намаляла с 5% за година 
През последната една година централната администрация е намаляла с 5% или 6186 щатни бройки, а обявените 
конкурси на държавната администрация са били 1811. Това става ясно от публикувания днес отчет за направеното за 
намаляването на административната тежест и подобряването на бизнес средата в периода август 2013 - юли 2014 г., 
предаде БГНЕС. 
"Правителството прие три нови пакета с мерки за намаляване на регулаторната тежест, чиито финансов ефект възлиза на 
близо 65 милиона лева, които ще се спестят на гражданите и бизнеса. Приети бяха и 19 мерки за подобряване на бизнес 
средата по показателя "Правене на бизнес" на Световната банка. В периода са изпълнени общо 126 мерки, като за целта 
са приети изменения и допълнения на 23 закона и 74 подзаконови нормативни акта. В процес на изпълнение са 49, а 
освен това в Народното събрание са внесени 11 законопроекта, които изменят общо 24 закона, съдържащи 
необходимите промени за изпълнението на още 60 мерки", пише още в отчета. 
Сред най-важните реализирани мерки е отбелязано намаляването на таксите за услуги по Търговския регистър, Регистър 
БУЛСТАТ и Имотния регистър. Общото редуциране на намалените такси възлиза на 21 %, което спестява на гражданите и 
бизнеса около 4,1 млн. лв. годишно. 
Земеделските производители бяха улеснени, като вместо задължителната ежегодна пререгистрация се въведе режим на 
еднократна регистрация. За 2013 г. са се регистрирали 78 703 земеделски производители. Облекчена е процедурата по 
предоставяне на винетни стикери на хора с трайни увреждания, което засяга около 150 000 лица с увреждания. При 
определени условия стикерите се предоставят още в деня на подаване на заявлението и не се изисква лицето с 
увреждане да се посети втори път Агенцията за социално подпомагане, пише още в отчета. 
Като една от най-важните реализирани мерки с изключително значим ефект за гражданите и бизнеса е отчетено 
приемането на принципа на комплексното административно обслужване. При този вид обслужване заявителят подава 
единствено заявление без да внася документи, които вече са налични в администрацията. 
Вече са въведени 12 комплексни административни услуги в три администрации - Изпълнителна агенция "Морска 
администрация", Българската агенция по безопасност на храните и Община Велико Търново. Предстои въвеждането на 
още 30 комплексни услуги. Административна информационна система за комплексно административно обслужване вече 
е предоставена за безвъзмездно ползване на 66 централни и териториални администрации. В ход е подготовката на 
заповед за предоставяне на системата на още 7 администрации. 
Извършен е и преглед на процесите на стратегическо планиране и на общо близо 120 стратегически документи като са 
изготвени препоръки за подобряване на системата за планиране, извършен е и преглед на 70 междуведомствени 
консултативни съветите като с цел оптимизиране на работата са били закрити 5 съвета. 
Отчита се, че одобрената през март от правителството Стратегия за развитие на държавната се радва на положителни 
отзиви от представители на Европейската комисия и дори се дава като отправна точка на други държави-членки на ЕС. 
Стратегията и планът са основополагащи за следващия програмен период на Европейския съюз. Планът за изпълнение на 
стратегията включва 71 мерки, а мерките със срок на изпълнение 2014 г. са общо 6, от които повечето са в процес на 
изпълнение. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Българите казват "не" на еврото 
Българите не искат да сменят националната валута с евро. Това става ясно от редовното годишно изследване на 
института "Отворено общество" за общественото мнение в България. Две трети от всички анкетирани (65%) отговарят 
отрицателно на въпроса за въвеждане на еврото. 
Живеещите в София дават най-силна подкрепа за еврото, като 22% искат да приемем единната валута. Най-малка е 
подкрепата в селата (14%). Висшистите подкрепят еврото в най-голяма степен (18%). При хората с основно и по-ниско 
образование подкрепата пада до 10-13%. Като цяло обществото е против въвеждане на еврото, но единната валута се 
приема в по-висока степен от хората с доходи над 532 лв. на член от домакинството (22%), сочи изследването. 
Подкрепата за валутния борд в страната остава традиционно висока, макар че в сравнение с юли 2013 г. има известен 
спад на подкрепата до традиционното ниво от около 50% от населението. 
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√ МИЕ: За 1 година икономиката дръпна напред 
Икономиката на страната сериозно дръпна напред през последната една година. Това става ясно от публикувания отчет 
на Министерството на икономиката за постигнатите резултати по време на управлението на кабинета "Орешарски". Ръст 
от 6,7% отчита промишленото производство през май спрямо същия месец на 2013 г. Добивната промишленост има ръст 
с 15,3% за година, а преработващата промишленост нараства с 5,6%. Преодоляна е негативната тенденция за спад на БВП 
през второто тримесечие на 2013 г. и очакванията за рецесия. През последните три тримесечия ръстът на икономиката е 
над 1%, посочват от МИЕ. Това беше оценено от международните инвеститори. Бяха пласирани 10-годишни 
еврооблигации при доходност от 3,06%, при доходност от 4,40% за 5-годишните книжа, емитирани през 2012 г. Бяха 
предприети и мерки за подобряване на бизнес средата, отчитат от МИЕ. Административната тежест за бизнеса е 
намалена със 124 млн. лв. годишно. Мерките за подобряване на бизнес средата дадоха резултати и за първото 
тримесечие на 2014 г. са създадени 40 000 нови работни места, посочват от МИЕ. За година са издадени 17 сертификата 
за клас инвестиция за проекти на стойност 137,32 млн. лв., създаващи 3423 нови работни места. Министерски съвет 
одобри разкриването на 20 нови служби за търговско-икономически връзки (СТИВ) в бързо растящи пазари от Азия, 
Близкия изток и Африка като Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Гана, Индонезия, Тайланд, 
Малайзия, Армения, САЩ-Чикаго, Унгария и Кипър. 
В отчета си за свършената работа МИЕ посочва и програмата за преструктуриране на "ВМЗ" ЕАД, чрез която е избегнат 
фалит на дружеството и са осигурени поръчки за 75 млн. лв. В предприятието работят 2387 човека, като са разкрити 341 
работни места. В периода 1 юни 2013 г. - 31 юли 2014 г. са сключени 780 нови договора по ОП "Конкурентоспособност" на 
стойност 602 млн. лв., а са изплатени 523 млн. лв. Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" е приета от МС на 21 
май и е изпратена за окончателно одобрение от ЕК. 
МИЕ и БЕХ извадиха проекта "Южен поток" от точката на замръзване и постигнаха напредък в преговорите с руската 
страна, пише в отчета. Българската страна бе изключително активна в преговорите с ЕК по изчистване на въпросите пред 
осъществяването му, посочват от МИЕ. Кабинетът "Орешарски" взе решение за започване на преговори с "Уестингхаус 
Електрик Къмпани" за изграждане на 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй". Проектът е стъпка към диверсификация на ядрената 
енергетика и ще разкрие 20 000 работни места. 
 
√ 600 млн. за общини и агробизнесмени 
600 млн. лв. за проекти на агробизнесмени и общини е разписал шефът на Държавен фонд "Земеделие" Атанас Добрев. 
Близо 700 земеделци са получили парите си по мярка 121 на селската програма за инвестиции в стопанствата си. 
Субсидиите, които ще получат, са за 180 млн. лв. Това съобщи шефът на Държавен фонд "Земеделие" Атанас Добрев, 
който присъства на откриването на международното изложение "Селското стопанство и всичко за него" в Добрич. 160 
общини също са получили зелена светлина за проектите си по Програмата за развитие на селските райони. До 20 август 
всички останали кметове, които са кандидатствали за пари от Европа по ПРСР, също трябва да получат подписи под 
проектите си и да започнат предвидените дейности, каза още Добрев. Той подчерта обаче, че ако тези пари в размер на 
около 600 млн. лв. бяха влезли 3-4 месеца преди встъпването му в длъжност, само ДДС-то от тях щеше да е около 120 
млн. лв. С това щеше да се подпомогне и икономиката, да се създадат нови работни места, допълни той. 
Добрев обяви, че предстои експертите от фонда да стартират обиколка в страната, за да се срещат със земеделските 
стопани и да решават проблемите им. "Аз самият също ще се срещам с производителите. Искам да разруша стената 
между агробизнеса и фонда. Отсега нататък, ако чуя за нередности, свързани с наши служители, ще бъда 
безкомпромисен. Минимумът ще е дисциплинарни мерки", заяви Добрев. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Служебното правителство обяви три големи приоритета 
Кабинетът "Близнашки" трябва да подпише договора с ЕК до 2020 г., да започне процедура за влизане в Единния 
банков съюз и да създаде енергиен борд 
Оглавеният от проф. Георги Близнашки служебен кабинет ще има три основни приоритета в двата месеца, през които ще 
работи  – подписване на споразумението за партньорство с ЕС за периода 2014 - 2020 г., започване на процедурата за 
влизане в Единния надзорен механизъм като първа стъпка към Единния банков съюз, както и създаване на енергиен 
борд. Това обяви президентът Росен Плевнелиев при представянето на състава на служебното правителство във вторник. 
Няма да има реваншизъм, но служебното правителство ще извади истината за реалното състояние на държавата, каза 
президентът и декларира, че ще има ревизия на бюджета, която служебното правителство ще представи още в първите 
дни на следващото Народно събрание. 
"Целта на кабинета ще е постигането на повече стабилност, диалог и прозрачност на управлението", декларира и 
служебния премиер проф. Близнашки, като допълни, че амбицията на новите министри е да започнат ключови реформи. 
Като едно от първите действия той анонсира още помощ за пострадалите от наводненията. 
В сряда се очаква Плевнелиев да издаде и указа, с който той ще разпусне 42-то Народното събрание, де назначи 
служебния кабинет и да определи предсрочните парламентарни избори за 5 октомври. 
"Южен поток" остава замразен 
Президентът обяви, че предстои създаването на енергиен борд с участието на партньори от ЕК, Световната банка, 
Европейската банка за възстановяване и развитие и всички заинтересовани страни, чиято цел е да се върне т.нар. 
интегриран подход, така че да може всичко да е ясно и да няма договаряне под масата. "Ние сме за всяка тръба, която 
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може да мине през България, ние сме за "Южен поток", но по европейски правила. Проектът ще остане замразен по 
искане на ЕК ", каза той. 
Плевнелиев обеща и яснота за реалното състояние на сектор енергетика. По информация на "Капитал Daily" ще бъдат 
подготвени и промени в Закона за енергетиката с цел да се създаде независим, експертен и ефективен енергиен и воден 
регулатор. Ще се работи и за ускоряване на работата по газовите интерконектори със съседни държави, както и на 
реформата във ВиК сектора. 
Междуинституционална работна група ще отговаря за европейското финансиране за програмния период до 2020. Тя 
трябва да влезе в активен диалог с ЕК по проектите на новите програми, за да могат да бъдат одобрени и да заработят 
възможно най-скоро. Ще започне и подготовката на проекти по "Инструмента за свързаност на Европа". Работната група 
трябва да потърси и резерви от бюджета за плащания към бенефициентите по блокираните програми "Околна среда" и 
"Регионално развитие", да работи за възстановяване на спрените плащания и да направи анализ на риска от загуба на 
средства по всички настоящи програми и план за минимализирането им. 
Служебното правителството ще даде старт и на процедурата за влизане в единния надзорен механизъм на ЕС като първа 
стъпка към единния банков съюз. Ще бъде подготвено и влизането на България в ERM 2. 
Държавният глава настоя да бъде оповестена информация за реалното състояние на дефицита, дълга, на неплатените 
сметки към строителите и бизнеса, за финансово необезпечените обществени поръчки и договори. По информация на 
"Капитал Daily" първата задача на кабинета във финансовия сектор ще е да се направи анализ на изпълнението на 
бюджета за 2014 г. и да се предприемат мерки за събираемостта на приходите и ограничаване на разходите за 
неефективни политики. Ще се направи и одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства. След това ще 
бъде изготвен законопроект за актуализация на настоящия бюджет и ще се работи и по бюджетната процедура за 2015 г. 
Плевнелиев анонсира още, че служебното правителство ще подготви законопроект за въвеждане на електронното 
управление и годишни планове за развитието му в държавната и общинската администрация, ще работи по стратегия за 
интелигентен растеж, стратегията за образованието и др. 
Без министър за изборите 
Въпреки очакванията президентът да обяви министър без портфейл, който да следи организацията на изборите, той не 
направи това. Държавният глава заяви, че очаква мерки за гарантиране на честни и прозрачни избори, но не посочи и 
кой от новоназначените министри ще отговаря организацията на вота. В миналия служебен кабинет това беше 
министърът на правосъдието. По думите му ще бъде сформиран граждански борд за изборите, който трябва да 
гарантира провеждането на предсрочния  вот, така че да не бъде оспорен впоследствие. 
В това служебно правителство правосъдният министър ще е вицепремиер, наблюдаващ МВР и Министерството на 
отбраната. Негова задача ще е и да активизира диалога с ЕК по очаквания в началото на следващата година 
мониторингов доклад за напредъка на България. Други приоритети ще са актуализирането на стратегията за съдебна 
реформа и намирането на ресурс за нея, включително от новата оперативна програма "Добро управление", както и 
изготвянето на експертна оценка за необходимите структурни промени за модела на съдебната система. 
Кой кой е в служебното правителство 
Георги Близнашки - министър-председател 
Екатерина Захариева - вицепремиер по икономическите въпроси и министър на регионалното развитие, 
благоустройството и инвестиционното проектиране 
Илияна Цанова - вицепремиер и министър по европейските въпроси 
Йордан Христосков - вицепремиер и министър по социалните въпроси  
Христо Иванов - вицепремиер по вътрешния ред и министър на правосъдието 
Йордан Бакалов - министър на вътрешните работи 
Даниел Митов - министър на външните работи 
Велизар Шаламанов - министър на отбраната 
Румен Порожанов - министър на финансите 
Васил Щонов - министър на икономиката и енергетиката 
Васил Грудев - министър на земеделието 
Николина Николова - министър на транспорта 
Мирослав Ненков - министър на здравеопазването 
Светлана Жекова - министър на околната среда и водите 
Румяна Коларова - министър на образованието 
Мартин Иванов -  министър на културата 
Евгения Раданова - министър на спорта 
 
√ Спрените плащания по "Околна среда" се поемат от бюджета 
Министерството на финансите отпусна 167 млн. лв., за да разплати 239 европроекта 
Бюджетът поема спрените плащания по оперативна програма "Околна среда". Средствата от близо 167 млн. лв. за 239 
проекта са отпуснати от финансовото министерство в последния работен ден на отиващото си правителство, а кои точно 
са получателите ще стане известно на по-късен етап. Това се разбра вчера следобед, когато екоминистърът в оставка 
Станислав Анастасов свика спешна пресконференция, на която да съобщи новината. 
Европейската комисия спря плащанията по програмата заради извършени нарушения през ноември миналата година, а 
преди две седмици изпълнителите на големи инфраструктурни проекти за десетки милиони обявиха, че спират работа. 
Заради замразените за повече от половин година плащания и строители, и общини рискуваха да фалират. 
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"Днес получихме лимит от Министерството на финансите в размер от над 166 млн. лв., които вече сме започнали да 
разплащаме и до ден-два ще разплатим всички средства на бенефициентите", каза Анастасов. По думите му в процес на 
верификация са искания за плащане за над 202 млн. лв., които ще бъдат обработени в рамките на 2-3 седмици. 
Министерството ще изплати и тях, така че да няма никакъв риск от загуба на средства и да се осигури ресурс за общините 
като бенефициенти, каза Анастасов, който на церемония в сряда ще предаде поста на служебния министър на околната 
среда и водите Светлана Жекова. Министърът в оставка обеща, че МОСВ ще публикува списък с общините и ведомствата, 
чиито разходи ще се поемат от отпуснатите във вторник средства. 
Откъде са парите 
Анастасов каза, че не знае дали парите са за сметка на фискалния резерв, но със сигурност са за сметка на бюджетния 
дефицит. Ако и когато Европейската комисия вземе решение да размрази плащанията, средствата ще бъдат 
възстановени. На въпрос защо решението се обявява точно в този момент Анастасов отговори "днес се случи 
технически". 
Правителството на Пламен Орешарски раздаде през тази година допълнителни около половин милиард лева на 
различни министерства и ведомства. Средствата за плащанията по спряната програма "Околна среда" по всяка 
вероятност идват от централния бюджет, в който според финансовия министър в оставка Петър Чобанов има буфер. 
Чобанов обаче така и не каза на каква сума възлиза той. По изчисления на икономисти от буфера са останали максимум 
300 млн. лв. именно заради отпуснатите досега допълнителни средства. 
ЕК иска още глоби за неизрядни общини 
По думите на Станислав Анастасов до седмица–две се очаква решението на Брюксел за спряната програма. От 
обясненията стана ясно, че Европейската комисия все още има съмнения, че системите за контрол върху възлагането на 
обществени поръчки работят адекватно. От Брюксел настояват и за по-високи глоби за неизрядните общини. 
Екоминистерството е наложило плоска глоба на всички бенефициенти за общо 3.5 млн. лв. и е на мнение, че това е 
напълно достатъчно. Водим разговори в тази посока и мисля, че можем да се аргументираме, каза Спиридон 
Александров, шеф на управляващия орган на програма "Околна среда". 
Освен плащанията по "Околна среда" през юни тази година ЕК спря и тези по най-големите оси на програма "Регионално 
развитие". 
 
√ Бизнес активността в еврозоната се засилва 
Продажбите на дребно са отбелязали най-силния си ръст от 2007 г. 
Бизнес активността в еврозоната е нараснала през миналия месец с един от най-бързите си темпове за последните 
години благодарение на доброто представяне на сектора на услугите, което е компенсирало забавянето в 
производството. С изключение на Франция големите икономики в региона показват стабилно възстановяване, но това не 
намалява дефлационния натиск, който поставя ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ) пред тежки 
решения, отбелязва Reuters. 
Раздвижване при услугите 
Индексът на мениджърските поръчки (PMI) за сектора на услугите се е повишил до 54.2 пункта през юли спрямо 52.8 за 
юни. Повишението все пак е по-ниско от предварителните данни, които сочеха ръст до 54.4. Това е позволило на 
съставният PMI индекс, който обединява данните от всички сектори, да се повиши до 53.8 пункта спрямо 52.8 за 
предишния месец. Предварителните отчитания също бяха за малко по-висок ръст. 
Нива над 50 пункта сочат повишение на активността, като показателят остава в зоната на растеж вече 13-и пореден 
месец. PMI индексите на еврозоната се изготвят от фирма Markit чрез месечни анкети сред хиляди фирми от региона. 
Според анализаторите данните показват, че икономиката на валутния съюз е нараснала с 0.4% през второто тримесечие 
на годината. 
"Проучването сочи ускоряване на темпа на растеж на най-големите икономики като Германия и Испания, който е воден 
главно от сектора на услугите. Притеснителен е все още умереният темп на създаване на работни места. Продължава да 
има голяма доза несигурност за това в каква посока ще се развият нещата в следващите месеци", коментира Крис 
Уилямсън, главен икономист на Markit. 
Опасност от дефлация 
Подиндексът на заетостта все пак се е увеличил от 50.7 до 51 пункта – най-високото ниво от септември 2011 г. Фирмите 
обаче са разчитали в по-голяма степен на стари поръчки, тъй като ръстът на новия бизнес е намалял. Част от растежа на 
някои фирми за пореден месец е бил осигурен от понижавана на цените. Съответният индекс остава под нивото на 
растеж от края на 2011 г., като през юли е спаднал спрямо юни. 
През юли инфлацията в еврозоната се понижи до 0.4% - най-ниското ниво от разгара на финансовата криза преди пет 
години. Това стана въпреки предприетите през юни от ЕЦБ мерки за облекчаване на паричната политика и стимулиране 
на кредитирането за бизнеса. 
Освен PMI индекса статистиките за търговията на дребно също дават поводи за оптимизъм. Според данните за Евростат 
през юни продажбите са отбелязали най-големия си ръст на годишна база от седем години. Спрямо предишния месец 
търговията на дребно е нараснала с 0.4%, като данните за май също са ревизирани в положителна посока. В сравнение с 
юни 2013 г. ръстът достига 2.4%, което е най-голямото повишение от март 2007 г. 
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√ ЕК одобрява споразумението за партньорство до края на седмицата? 
През есента се очаква и одобрение от Брюксел на новите оперативни програми 
Очаква се до края на тази седмица Европейската комисия да одобри Споразумението за партньорство с България, като 
най-вероятно това ще стане в четвъртък, съобщава БНР. 
Документът беше приет от правителството на Пламен Орешарски в края на юни и определя приоритетите при усвояване 
на пари от европейските структурни и инвестиционни фондове в периода до 2020-а година. 
През есента се очаква и одобрение от Брюксел на новите оперативни програми, което ще даде възможност страната ни 
да започне да използва предвидените за тях средства в новия евробюджет. 
Европейската комисия съобщи за известен напредък в опитите си да поднови тристранния диалог с Русия и Украйна за 
газовите доставки. 
Вече има потвърждение за двустранна среща по темата между комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер и руският 
енергиен министър Александър Новак. 
Говорителката на Йотингер Марлене Холцнер съобщи, че тя ще се проведе в края на август в Москва и по време на нея 
ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на диалога в тристранен формат. 


