в. Труд
√ Кабинетът започва да плаща по блокираните европрограми
Служебното правителство реши да възобнови плащанията от бюджета по спряната оперативна програма “Околна среда”
и по частично блокираната “Регионално развитие”. Това съобщиха вчера вицепремиерът Екатерина Захариева и
финансовият министър Румен Порожанов след среща с ръководствата на Националното сдружение на общините и с
Камарата на строителите.
Строителите на няколко пъти алармираха, че са заплашени от фалити заради спрените плащания основно по “Околна
среда”. Според тях по нея общините им дължат към 1 млрд. лв. Точната сума не е ясна, защото при спрени плащания
фирмите забавят фактурите за свършена работа, тъй като трябва да платят ДДС върху сумите, независимо дали са ги
получили, а вече са изчерпали всички финансови резерви, обясни председателят на строителната камара Светослав
Глосов. Според него обектите, финансирани с европари, по които се работи в момента, са за около 2 млрд. лв., но
плащанията по част от тях ще са догодина.
С решението на кабинета общините, а след това и фирмите ще получат малка част от тези средства.
Първо със 188 млн. лв. ще се разплатят проекти по “Регионално развитие”, а след това с 304 млн. лв. - такива по “Околна
среда”. Правителството ще даде и 150 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони. Общо ще бъдат платени
642 млн. лв.
Финансовият министър Румен Порожанов не можа да посочи точно откъде ще дойдат средствата за европроектите. Той
изброи резерви в бюджета, неусвоени пари от фонд “Региони” и увеличени приходи от дейността на митниците, начело
на която от вчера отново е Ваньо Танов, шеф на приходната агенция при ГЕРБ.
Цел - да не загубим пари
Целта на плащанията от бюджета по замразените все още европрограми е да не загубим средства от ЕС по тях, каза
Екатерина Захариева. Ако парите по проекти по спрените програми не бъдат усвоени до края на годината, ще бъдат
загубени.

Вестник Дневник
√ Енергетиката ще се оздравява с взаимни отстъпки
Целта на учредяването на енергиен борд е да се постигне съгласие по това какво да се прави за оздравяването на
сектора, какви отстъпки да направи всеки от участниците на този пазар и планът да се изпълнява независимо от това кой
е на власт. Това каза в интервю за БНР служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов.
"На всички участници в пазара им е ясно, че не може да продължава така. Всички участници са готови на консенсус, той
трябва да се постигне и документира, това ще определи и стратегията за следващите години", каза Щонов.
По думите му в енергийния борд ще бъдат поканени всички заинтересовани - структуроопределящите компании на
пазара, представители на регулатора, на Световната банка, Европейската комисия и Европейската банка за
възстановяване и развитие, а също и представители на други общности, които имат ефект върху този сектор.
Имаме план и елементите му са, че всички участници трябва да направят компромиси и отстъпки, каза министърът.
Посочи, че освен сочените за източник на напрежение в системата американски ТЕЦ в Марица - изток, резерви има при
ценообразуването, при повишаване на ефективността на производството и увеличаване на прозрачността на търговете за
електроенергия.
Проектът "Южен поток" е замразен и ще остане замразен докато не бъде структуриран по начин, по който да отговори на
изискванията на Европейската комисия, каза министърът.
В отговор на въпрос посочи, че служебният кабинет ще остави на редовното правителство да решава бъдещето на
договора с американската "Уестингхаус" за строителството на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". "На този етап няма опасност за
България или за БЕХ и АЕЦ "Козлодуй" да се направят разходи, които после трябва да бъдат връщани, но важното нещо
на този договор да се види какво точно цели. Много по-правилно според мен е да се погледне какви са мощностите в
момента на България, как се очаква тези мощности да бъдат изваждани от употреба в следващите 20 години и с какви да
бъдат заменени. След като се направи този анализ, ще може да се вземе правилното решение колко бързо да се движи
този проект", каза служебният министър.
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√Бюджетният дефицит не може да остане 1.8%, смята Порожанов
Бюджетният дефицит за тази година на може да остане в рамките на 1.8 процента, но е задължително той да не
надхвърли 3 процента от БВП на начислена основа съгласно изискванията на Евростат, като ще направим всичко
възможно в рамките на този размер да остане и касовият дефицит. Това каза в интервю за БТА министърът на финансите
от служебното правителство Румен Порожанов.
Размерът на този дефицит е записан в Закона за бюджета, чиято промяна предложи подалото оставка правителство, но
до гласуването в парламента не се стигна.
Като свое основно задължение като служебен министър Порожанов посочи създаването на предпоставки годината да
завърши с нормално функционираща бюджетна система. "Годината е извънредна заради проблемите, които се появиха;
нашето послание е да кажем "какво", а не "кой" и "защо", каза Порожанов.
Два са основните проблеми пред изпълнението на бюджета за тази година - завишените прогнозни приходи и спирането
на европейските програми, смята служебният финансов министър.
За да не се загубят средства по оперативните програми, Министерството на финансите ще се опита да прехвърли
средства от Програмата за растеж и развитие на регионите към спрените европейските програми, за да се възстановят
плащанията, отбеляза Порожанов.Ще бъдат предложени и мерки за намаляване на неизпълнението на приходите.
Междувременно беше взето решение Ваньо Танов отново да оглави Агенция "Митници".Румен Порожанов е убеден, че
банковата система е стабилна. Спрямо КТБ законодателството ни предвижда процедура, която трябва да бъде
извървяна, никой не би си позволил да нарушава закона и не вярвам, че подобни катаклизми ще се повторят през
следващите месеци, каза той. Вчера той и управителят на БНБ отговориха на предложението на Брюксел да започне
веднага изплащането на депозитите от КТБ като се позоваха на българското законодателство, което предвижда това да
стане след отнемане на лиценза на една банка.
в. Капитал
√ Плащанията по спрените европейски програми ще продължат с пари от бюджета
Правителството подновява плащанията от бюджета по двете спрени оперативни програми - "Регионално развитие" и
"Околна среда", за да намали до минимум риска от загуба на средства тази година. За целта ще се ползват всички
резерви, включително неусвоени пари по публичната инвестиционна програма на кабинета "Орешарски", по която
между общини и държавни ведомства бяха разпределени над 500 млн. лв. Очаква се, след като Европейската комисия
поднови плащанията по оперативните програми, изплатените средства да бъдат възстановени в Националния фонд към
Министерството на финансите.
За тази схема се договориха министърът на регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина
Захариева, Национално сдружение на общините в България (НСОРБ) и Камарата на строителите. Ангажимент за
възстановяване на плащанията по двете програми поеха и министрите на финансите Румен Порожанов и на околната
среда Светлана Жекова.
Скрити резерви
Възстановяването на плащанията по спрените оперативни програми е един от ангажиментите, поети от служебното
правителство на проф. Георги Близнашки. За целта се налага да бъдат мобилизирани всички резерви от бюджета, тъй
като дължимата сума според камарата на строителите вече е близо 1 млрд. лв. Става въпрос за направени и одобрени,
но непокрити разходи по изпълнявани проекти заради спирането на оперативните програми.
Бързото възстановяване на плащанията от бюджета по оперативните програми е важно, защото много от изпълняваните
проекти са под риск от загуба на средства заради спряна работа или забавяне.
Финансовият министър обеща държавата да направи всичко възможно да осигури нужните средства. До края на
седмицата ще приключи проверка на финансираните проекти от публичната инвестиционна програма на кабинета
"Орешарски". Тя ще покаже кои от тях може да бъдат прекратени, а парите пренасочени към европейските програми.
Друг източник ще е пренасочването на средства от постановления за допълнителни разходи на предното правителство.
Ще се направи и всичко възможно да заработи фонд ФЛАГ, който да осигури мостово финансиране на общините за
европейските проекти.
Румен Порожанов обясни, че парите за покриване на разходите по европейски проекти са заложени в Националния фонд
към Министерството на финансите още с приемането на бюджета за годината. В момента обаче фондът има дефицит,
тъй като Европейската комисия е спряла да възстановява изплащаните от него средства.
Очакванията на Екатерина Захариева са за програма "Регионално развитие" това да стане най-рано в края на октомври.
От изказването на министър Светлана Жекова стана ясно, че това е най-ранният срок и за програма "Околна среда",
макар и от управляващия орган на програмата да поставяха срок в края на август.
Дължимо
По разчети на Камарата на строителите в България (КСБ) най-много от дължимите средства са по "Околна среда" - около
304 млн. лв. фактурирани, одобрени, но неизплатени. Проблемите там са най-тежки, защото Европейската комисия спря
плащанията по нея още през ноември миналата година, а държавният бюджет - през февруари. В същото време по нея в
страната се изпълняват проекти за над 2 млрд. лв. - ВиК мрежи, пречиствателни станции, сметища и др.
В началото на лятото спря възстановяването на средства и по две оси на "Регионално развитие" - за градско развитие и
туризъм, а в края на юли сертифициращият орган прекрати всички плащания и по тази европейска програма. Екатерина
Захариева уточни, че сега се подновява финансирането по всички оси на "Регионално развитие", включително по двете
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спрени от Европейската комисия. Подадените искания за плащане по програмата до момента са на обща стойност 188
млн. лв., а всеки месец излизат нови за 120-130 млн. лв.
По данни на сдружението на общините още 150 млн. лв. са дължими по Програмата за развитие на селските райони.
Изпълнителният директор на сдружението Гинка Чавдарова допълни, че по европейски проекти има изпълнено
строителство за още 200 млн. лв., но то още не е фактурирано.
Според сдружението месеците на неплащане по европейските програми са декапитализирали редица общини, които са
впрегнали целия си наличен ресурс, за да продължат да се издължават към строителите. Според председателя на
сдружението Тодор Попов така някои общини няма да могат да участват с очакваното темпо в новия програмен период.
По данни на строителните компании графиците на работа са нарушени, а в много случаи строителството е спряно от
месеци. Според КСБ има опция сроковете по такива проекти да бъдат удължени, стига да се вместват в рамките на 2015
г., когато трябва да са приключени и разплатени всички оперативни програми от периода 2007 - 2013 г.
в. Преса
√Безработицата през юли е 10,6%
През юли 2014 г. безработицата в страната намалява за шести пореден месец. От началото на годината безработните са с
почти 54 хиляди души по-малко, съпбщиха от Агенцията по заетостта
Равнището на безработица през юли 2014 г. е 10.6%, като то намалява с 0.1 процентни пункта спрямо юни. В сравнение с
юли 2013 г. равнището на безработица също намалява - с 0.2 процентни пункта.
В бюрата по труда са регистрирани 347 249 безработни. Те намаляват с 4 003 души спрямо юни. Отчетеното намаление
спрямо предходния месец е най-голямото от 2007 г. насам. В сравнение с юли 2013 г. безработните са значително помалко - със 7 790 души.
Регистрираните младежи до 24 г. са 25 924 души (7.5% от всички безработни) - с 8 488 души по-малко в сравнение с юли
2013г. Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 58 260 (16.8% от всички безработни) - с 13 906
души по-малко спрямо юли 2013г.
На работа през юли 2014 г. са постъпили 16 571 безработни - с 8 469 лица по-малко спрямо юни, което е обичайно за
този месец от годината.
14 160 от започналите работа са се реализирали на първичния пазар. Те намаляват с 4 778 души в сравнение с юни 2014
г. Основната причина за спада е, че броят на заявените работни места през юли намалява спрямо юни, което е трайна
дългогодишна тенденция. Спрямо юли 2013 г., обаче, започналите работа са с 1 240 повече, което потвърждава
тенденцията за нарастване броя на започналите работа в реалната икономика на годишна база.
В бюрата по труда са заявени 12 740 работни места в реалния сектор, с 2 945 места по-малко в сравнение сюни, но с 1
370 места повече от същия месец на 2013 г. Най-много свободни работни места са заявени от преработващата
промишленост (3 878 места), от търговията (2510 места), от административни и спомагателни дейности (790 места), от
хотелиерството и ресторантьорството (755 места), от строителството (688 места), от образованието (602 места), от
селското, горско и рибно стопанство (597 места), от транспорта (570 места) и др.
Вестник 24часа
√Екатерина Захариева: Възстановени са плащанията по ОП "Регионално развитие"
Министърът на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране в служебното правителство Екатерина
Захариева съобщи на пресконференция в МС, че от днес се възстановяват плащанията по оперативна програма
"Регионално развитие" (ОПРР) по всички оси, дори и по спрените.
Тя каза това след среща с ръководствата на Националното сдружение на общините и Камарата на строителите с
участието на служебните министри на финансите и на околната среда.
Вече са постъпили искания за плащания към сертифициращия орган от страна на управляващия орган за 188 млн. лева и
периодически ще има средства, допълни Захариева.
По оперативна програма "Околна среда" в момента на подаване на искане от управляващия орган към сертифициращия
орган, което да отговаря на изискванията, също се извършват периодични плащания.
Това означава, че служебният кабинет намира резерви, преструктурира бюджета, така че да не се загубят средства в края
на годината в размер на над 3 млрд. лева, каза Захариева.
По отношение на Фонд ФЛАГ Захариева подчерта, че той е важен инструмент и трябва да се намерят варианти той да
работи или други възможности за осигуряване на мостово финансиране на общините.
Вестник Монитор
√НСИ отчете дефлация 12 месеца поред
Животът у нас поевтинява 12 месеца поред, показаха последните данни на националната статистика. Подобно нещо не е
наблюдавано за толкова продължителен период през последните 20 години, сочи справка в сайта на НСИ.
Страната влезе в дефлация през август 2013 г., като през февруари тази година спадът на цените на стоките и услугите в
потребителската кошница достигна своя пик. Тогава беше отчетено поевтиняване на живота с 2,6 на сто. В следващите
месеци от НСИ отчетоха забавяне на темпа като последните данни за юли регистрират дефлация от -1 на сто на годишна
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база. На месечна база обаче се оказва, че има инфлация, макар и малка. Спрямо юни тя е 0,4%. Спрямо края на миналата
година също има намаляване на потребителските цени – с 1 на сто.
През юли 2014 г. спрямо юни най-много са поскъпнали развлекателните услуги – с 4,3% и транспортът – с 2,2 на сто. При
храните увеличението на цените е с 0,4%, а при поддръжката на жилищата, включително ток и вода – с 0,8%. В активния
туристически сезон ресторантите и хотелите са вдигнали цените с 0,6 на сто.
Най-голямо намаление се отчита за съобщителните услуги – с 4%. При облеклото и обувките спадът в цените е с 1,6 на
сто. Здравните услуги също са поевтинели, но съвсем леко.
При храните най-големите промени са регистрирани при плодовете и зеленчуците. Поскъпват ябълките - с 6.7%,
цитрусовите и южни плодове - с 11.5%, доматите - с 8.3%, краставиците - с 15.7%, чушките - с 10%. Сезонните плодове,
като прасковите и кайсиите поевтиняват с 23%
От нехранителните стоки по-съществено е увеличението на цените на електроенергията - с 1.7%, горивата за битови
нужди - съответно с 3.6 и 2%, топлоенергията - с 4.9%, дизел - с 3.1%, бензин А95Н - с 2.7%, А98Н - с 1.4%, пропан-бутан - с
3.8%. Услугите за почивка и туристически пътувания поскъпват с 12.8%. В същото време според НСИ сме говорили с близо
7 на сто по-евтино по мобилния телефон.
Инфлацията за малката кошница за юли спрямо юни е 0.2%, а от началото на годината (юли 2014 г. спрямо декември
2013 г.) се отчита дефлация от 1 на сто. Малката кошница включва стоки и услуги на най-нискодоходните 20% от
домакинствата.
Investor.bg
√Трудни времена за българския туризъм
Неблагоприятните прогнози за резултатите от летния ни туристически сезон се прехвърлят от настоящия към следващия.
Вече не говорим за отлив на туристи и спад на приходи това лято, а хоризонтът стига Лято 2015. Около това мнение се
обединяват експерти в туристическия бранш, които Investor.bg потърси за коментар след поредицата от неблагоприятни
фактори, които помрачиха високите очаквания за успешен летен сезон.
А причините са ясни - вълната от фалити на руски туроператори, девалвацията на руската валута заради кризата в
Украйна и санкциите срещу Москва, спадът в изходящия туризъм на руски и украински туристи като цяло. Тези фактори
вещаят отсега спад в летния сезон и през 2015 година, твърдят експертите.
Поредицата от фалити на седем руски туроператора в рамките на месец в разгара на летния сезон, наводненията и
лошите климатични условия у нас наред с политическата и икономическа криза ще дадат негативен отзвук не само на
настоящия, но и на следващия летен сезон. Прогнозата за Investor.bg е на Румен Драганов, директор на Института за
анализи и оценки в туризма и на председателя на Асоциацията на българските туристически оператори и туристически
агенти Байко Байков.
Негативните прогнозни данни за туризма идват от очакванията сривът на руския изходящ туризъм да продължи заради
санкциите срещу страната и обезценяването на рублата. "Виждаме, че санкциите срещу Москва всеки ден придобиват
нови измерения. Очевидно е, че икономическата ситуация в Русия и Украйна няма да се подобри, а това ще се отрази
негативно и на българския туризъм", каза Байков.
"Заради фалита на руските туроператори се очаква да изгубим между 15 и 20 хил. туристи", заяви той. Ако приемем, че
един туристически пакет е около 250 евро, лесно може да се направи сметка за финансовото изражение на загубите,
допълва той.
2015 година е застрашена от намаляване на туристи от основни пазари за България - какъвто е руският пазар, и според
Румен Драганов. По данни на Института за анализи и оценки в туризма настоящият летен сезон ще приключи със спад на
приходите общо от 12% и намаление на руските туристи с 10 на сто. Той смята, че българският туристически сектор ще
продължи да усеща последиците от фалитите на туроператорите и девалвацията на рублата и през лятото догодина.
Лятото на следващата година се очаква да е тежко и заради обилните валежи този сезон, които са предпоставка за
създаване на негативни нагласи у туристите. "Тази година не усетихме отлив заради лошото време, защото 2013 г. беше
успешна и туристите доволни", коментира експертът.
Тази година по всичко личи, че руските туристи са свили бюджетите си, каза още Драганов. "Те пазаруват по-малко,
заделят за допълнителни услуги и забавления по-малко. За съжаление, фалитите на руски туроператори ще продължат, а
туристите ще стават все по-малко платежоспособни", допълва експертът. По негови думи това лято за първи път от 20
години по Черноморието имаме 10-процентови отстъпки в разгара на сезона.
"През Лято 2014 за първи път влизаме в активния сезон със спад на приходите. А това веднага ще се отрази на фиска,
държавната хазна ще получи по-малко от туризъм тази година", каза Румен Драганов. Той припомни, че летният туризъм
осигурява над 70% от приходите в сектора, които надхвърлят 3 млрд. лева годишно.
По негови оценки преминаваме през труден туристически сезон, въпреки че броят на туристите се очаква да е с 2% повисок.
√Руслан Стефанов: Да не чакаме чудеса от новото ръководство на Агенция "Митници"
Не могат да се очакват чудеса в събираемостта на приходите от Агенция "Митници" след смяната на ръководството ѝ.
Това смята Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията пред БНР.
Той коментира, че едва ли някой може да направи "чудеса от геройство" до края на годината на фона на данните за
потреблението в България, перспективите за растеж и трупаните с години проблеми. Стефанов допълва, че е направен
4

лош разчет за очакваните приходи като са заложени нереалистични параметри, на което се дължи "поне половината от
тази дупка".
Анализаторът допълва, че вероятно около 200 млн. лв. неизпълнени приходи са резултат от допълнително забавяне на
ръста заради проблемите около КТБ през второто тримесечие. Останалите може би 200 до 400 млн. може да са
следствие от по-лошата работа на приходните агенции. „В никакъв случай не бих отбелязал агенция „Митници“ като
основна причина за спада в приходите“, смята той.
Според Руслан Стефанов отговорността за ниската събираемост на приходите трябва да се сподели и от Националната
агенция по приходите (НАП). Значение има и слабото потребление миналата година, както и честите кадрови смени в
митниците.
„Ако се подобри работата на приходните агенции, можем да разчитаме на едни допълнителни от 200 до 400 млн. лв.
повече в сравнение с това как до момента вървят приходите, но това до голяма степен зависи и от здравето на
икономиката“, смята Стефанов. Според него ръстът на икономиката е много по-важен фактор от персоналните промени в
агенциите.
Контрабандата е дългосрочен проблем, който не се решава, отбеляза Стефанов. Отчита се и покачване на
административната корупция.
Стефанов коментира и лансираната наскоро идеята за сливане на НАП и Агенция "Митници".
„Не мисля, че ще има някакъв ефект върху събираемостта и ефективността на агенциите, ако се осъществи едно
механично сливане. Ако се направи с идеята за реформа и ясни дългосрочни цели, както през 2001-2005 г. реформата в
приходната агенция, тогава можем да очакваме някакъв ефект“, смята той.
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