Вестник Труд
√ Порожанов: Пускаме между 1000 и 2000 лева от депозитите на хората в КТБ
С делегацията от финансови експерти на Брюксел обсъдихме възможните решения за казуса КТБ и стигнахме до съгласие
да се даде достъп на вложителите до част от парите им, в рамките на 1000-2000 лева още през септември. Това заяви
пред bTV финансовият министър на служебното правителство Румен Порожанов.
Темата за КТБ е една от най-болезнените за страната в момента, смята Порожанов. Според него, истинското състояние на
търговската банка се знае само от БНБ и квесторите, които тя е изпратила в нея.
КТБ има една ликвидност и вложителите в нея трябва да получат достъп до парите си в рамките на тази ликвидност,
уточни служебният министър. Той потвърди, че от Брюксел са поискали план за преструктуриране и от получилата
подкрепа от БНБ Първа инвестиционна банка.
Става дума за преструктуриране на кредитния портфейл, поясни той, като целта е да се повиши ликвидността и на тази
българска банка.
„Решенията, които ще се вземат за КТБ, трябва да са на пазарна основа, нашето желание е трезорът да заработи и да не
се стигне до загуба на пари от фирми и граждани”, каза още министърът.
Според него, числото 5 милиарда лева загуба е доста високо и едва ли е реалната цифра. Порожанов съобщи, че е
говорил с Иван Искров и подуправителите на БНБ по казуса с КТБ. Те са казали, че са спазили закона и това не бе
коментирано от финансовия министър.
До две седмици Оманският държавен фонд трябва да внесе предложенията си за стабилизиране на поставения под
специален надзор трезор, каза още Румен Порожанов.
Вестник 24 часа
√ Бизнесът в криза втори пореден месец
Бизнесклиматът в България се влошава, показва последната анкета на Националната статистика, цитирана от bTV.
След подобряването на условията, отчетено от предприемачите през май, печалбите от бизнеса вървят надолу втори
пореден месец.
На фона на политическата нестабилност и сътресенията в банковия сектор, най-песимистично са настроени в сектора на
услугите и строителството.
Несигурната икономическа среда и очакванията за по-неблагоприятно бизнес развитие на предприятията, са основните
фактори, посочени като пречка за развитие на бизнеса.
По-скоро песимистични са и нагласите за следващите 3 до 6 месеца.
Вестник Стандарт
√ ФЛАГ възстановява плащанията за проекти по ОПОС
София. Фонд ФЛАГ (Фонд за органите на местното самоуправление в България) възстановява плащанията по текущи
договори за кредит, свързани с изпълнението на проекти по Оперативна програма Околна среда. Това става ясно от
решение на Съвета на директорите на фонда, съобщиха от пресцентъра на МРР.
Като първа стъпка ще бъдат платени 14 млн. лева, на каквато стойност са постъпилите и обработени до днес искания за
плащане. Фондът ще продължи разглеждането и отпускането на средства и на следващи постъпили искания по сключени
договори по реда на тяхното постъпване, допълват от министерството.
Фонд ФЛАГ спря плащанията по проекти на 28 април т.г. с мотив да се запази кредитният му портфейл, след като през м.
ноември 2013г. Европейската комисия спря плащанията по Оперативна програма „Околна среда" .
Още с встъпването си в длъжност вицепремиерът и министър на регионалното развитие и на инвестиционното
проектиране Екатерина Захариева се обяви за размразяване на фонд ФЛАГ, като финансов инструмент за предоставяне
на нисколихвени кредити в подкрепа на българските общини при осъществяване на проекти с европейско финансиране.
Паралелно с това се работи активно и вече е подготвен вариант за увеличаване на капитала на фонда, което ще осигури
допълнителни възможности за финансиране на повече проекти.
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Възстановяването на плащанията от фонд ФЛАГ е стъпка за възстановяване доверието в институциите, минимизиране на
риска от загуба на средства по оперативните програми, спасяване на строителния сезон и гарантиране на работните
места на стотици строителни работници, коментира вицепремиерът по повод днешното решение на фонда, става ясно от
съобщението на МРР.
Вестник Капитал Daily
√ Малкият и средният бизнес ще търсят все повече хостинг услуги
Българите предпочитат домейните .com вместо .bg, като една от причините е наличието само на един регистър и
високите цени за поддръжка
Пазарът за хостинг услуги отчита засилване на търсене в услугите за предоставяне на място в глобалната мрежа, както и в
инструменти за създаване на интернет страници. През последните две години има по-висок интерес в търсенето на
платформи за електронна търговия и бизнес решения. Това обяви Любомир Русанов, основател на "Суперхостинг.бг", по
време на годишната експертна конференция на ICANN, която се проведе за първи път в София. ICANN е неправителствена
организация, която регулира и надзирава имената и домейните в глобалната мрежа. Въпреки това бизнесът с
предоставяне на домейни изпитва някои трудности. Една от тях е трудното определяне точно колко са продадените
домейни в страната.
"Трудно е да се определи броят на домейните в България, като според наши данни са около 150 хил.", обяви Любомир
Русанов, като поясни, че данните му са за предоставените от "Суперхостинг.бг" сайтове, както и от други източници.
Според проучването на компанията българите предпочитат да регистрират страниците си с общото разширение .com,
като те представляват около 48% дял от всички обявени. Тези с националното обозначение .bg съставляват около една
четвърт. Трети по популярност са с разширението на .eu, което се ползва от ЕС.
Скъпо.bg
Според Русанов една от основните причини да не е толкова популярно националното разширение спрямо повечето
други държави е, че в България има само един оторизиран регистър за него – "Регистър.бг" (register.bg). Всичко останали
компании, които предлагат регистрацията на сайт с .bg, го купуват от register.bg и го препродават или това са т.нар.
регистратори. Така се затруднява разпространението и популярността на домейна, допълни той.
В момента цената за регистрация на домейн с разширение .bg не струва нищо, но годишната му поддръжка коства 36
евро с ДДС. За регистратори цената на година за домейн е 18 евро, но самата първоначална регистрация на фирмите за
реализиране на такава дейност струва 1000 евро. Това е значително понижение на стойността за притежаване на сайт с
разширение .bg, след като за известно време то беше едно от най-скъпите в света. До 2006 г. всеки, който искаше да
регистрира такъв домейн, трябваше да плати 60 долара с ДДС първоначална такса и още толкова всяка година за
поддръжка – общо 120 долара през първата година. Това е и причината все още по-голямата част от сайтовете,
регистрирани в България, да са с други разширения.
Ръст на хоризонта
Самият Русев даде малко повече светлина за хостинг пазара, но без да конкретизира точния му обем. При него 70% се
контролира от трите водещи компании, като лидер е самата "Суперхостинг.бг".
"Пазарът не е много конкурентен и пренаселен. Но потребителите стават все по-взискателни и искат по-сложни сайтове и
инструменти от хостинг компаниите", коментира Любомир Русанов. Според него през последните две години в България
има засилено търсене на решения за изграждането на сайтове, които се занимават с електронна търговия или предлагат
вътрешни бизнес решения. Русанов коментира, че това се дължи на няколко фактора. Първият е, че придобилите голяма
популярност сайтове за групово пазаруване и ваучери са повишили културата на българина да пазарува онлайн. Освен
това покрай кризата доста бизнеси са започнали да се ориентират към предлагането на продукти през интернет, защото
е по-лесно и потенциално по-евтино. Освен това интернетът в България е много добър като качество и цена и това
допълнително стимулира е-търговията, допълни той.
"Очакваме още много компании да преминат онлайн, особено малките и средните предприятия, които все още нямат
сайтове", прогнозира Русанов. Според него това ще стимулира търсенето на хостинг услуги и платформи за правене на
страници. Което ще се отрази и на търсенето на домейни, допълни той.
В очакване на решение за .бг
На конференцията макар и за кратко беше повдигнат въпросът за разширението на кирилица .бг, което България бе
заявила пред ICANN преди четири години, но ѝ беше отказано поради визуални прилики с други разширения, на
латиница. Според Вени Марковски, който е представителят на организацията за ООН, България е подала искане за
преразглеждане на това решение през м. февруари тази година и докладът на арбитражната комисия "се очаква да
излезе всеки момент". Ако арбитражната комисия даде отрицателно становище, България ще трябва да търси
алтернативни варианти за разширение на кирилица. В момента българските потребители могат да регистрират сайтове,
изписани на кирилица, но трябва да използват наличните домейни на латински, които позволяват това или в
разширенията ".сайт" и ".онлайн". Интересът към тези две разширения не е много висок, коментира Илия Базлянков от
CORE - швейцарската браншова организация на компаниите регистратори. За момента най-успешното разширение на
кирилица е .рф, даден на Русия, където до днес има регистрирани 840 хиляди домейна. За сравнение - в сръбския
домейн, .срб, има регистрирани само 2,4 хиляди.
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Вестник Класа
√ Служебното правителство обсъжда частичен достъп до депозитите в КТБ
За предпочитане е банката да бъде спасена и то без публични средства, смяна служебният финансов министър
Служебното правителство препоръчва поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) да бъде
спасена без намесата на публични средства, а чрез акционери и кредитори, които да я капитализират и да създадат
ликвидност. „Предлагаме план за ликвидна подкрепа, а не за капиталова подкрепа", подчерта служебният министър на
финансите Румен Порожанов в интервю по bTV.
Той обяви още, че се търси възможност за частичен достъп до всички депозити – независимо дали са под или над
гарантирания праг от 100 000 евро или 196 000 лв., в рамките на следващия месец. „Търсят се възможности, в рамките на
ликвидността, за достъп до всички депозити – между 500 лв. и 1000 лв., така че хората с малки депозити да могат да
получат на 100% парите си и да спадне напрежението поне сред тях. Процесът на търсене на решение за депозитите ще
бъде един добър сигнал", увери Порожанов.
„Нашето желание е КТБ да заработи и да няма загуби на средства и изплащане на депозити, но правителството не
решава съдбата на банката. Това, което в момента се извършва, е оценка на кредитния портфейл на банката, после ще се
извършат одити дали има намаление на капитали. Надявам се да няма дупка", заяви още служебният финансов
министър.
Бюджетният дефицит на страната ще остане в рамките на 3%, както е определен от Маастрихтските критерии на
Европейския валутен съюз. „Ако се вземе политическо решение за подкрепа на КТБ с бюджетни средства, тези разходи
ще надвишат 3% бариера за дефицита". Той призна, че в София е имало специална мисия на Европейската комисия
заради случая с КТБ, но и двете страни в срещата са пожелали тя да остане конфиденциална, защото е била работна.
Служебният финансов министър посочи и още един проблем пред българската икономика – дефлацията, която създава
проблем за конкурентноспособността.„Ще има предложение за актуализиране на бюджета след встъпването на новото
правителство", потвърди той. Очакваният дефицит, който е прланиран за 1,8% от БВП или 1,48 млрд. лв., вероятно ще
достигне 2,5-2,7 млрд. лв. в края на годината", посочи още Порожанов, но увери, че той няма да надхвърли бариерата от
3% (ако не бъде предоставена ликвидна подкрепа на КТБ).
Вестник Сега
√ България е 24-та в ЕС по усвояване на европейски пари
Това са грешки на растежа, за първи път управляваме оперативни програми, каза вицепремиерът Цанова
България трайно се представя зле в усвояването на европейските средства. По разплатени пари страната ни е едва на 24то място от 28-те членки на Европейския съюз. Това сочи статистика за програмния период 2007-2013 г., представена
вчера от вицепремиера по еврофондовете Илияна Цанова. По този показател сме равни с Италия, а след нас остават само
Словакия, Румъния и Хърватска.
Данните са притеснителни, тъй като близо 3/4 от публичните инвестиции в България идват именно от европейските
фондове. Делът на тези пари е 72%, останалото са бюджетни средства. Така, при намалелите и частни, и държавни
инвестиции, вместо да бъде безупречна в спазването на процедурите, България не може да усвои полагаемите й се
еврофондове. На европари най-малко разчитат най-развитите икономики. В Германия процентът им в публичните
разходи е едва 4, в Белгия, Швеция и Австрия по 2, в Ирландия, Холандия и Дания е 1, а в Люксембург - 0.
Висок процент на финансиране на публичните разходи със средства от ЕС имат Унгария, Литва и Словакия - съответно 75,
80 и 85 на сто.
Към 15 август усвояването на общия бюджет по европрограмите в България е около 52% от над 8 млрд. евро. Според
правилото за изразходване на средствата след 2013 г. до края на тази година трябва да похарчим още 1.333 млрд. евро, а
до края на 2015 г. - още 2.241 млрд. евро.
Освен малкия процент разплатени европейски средства страната ни губи и заради блокирани програми и проекти, слаб
административен капацитет, забавени строителни разрешения и отчуждителни процедури. В резултат е сериозен рискът
от загуба на значителни средства, каза вицепремиерът Илияна Цанова. Тя предупреди, че до края на тази година може
да бъдат загубени близо 193 млн. евро.
"Най-сериозни проблеми има в "Околна среда" и в Програмата за развитие на селските райони", каза тя. В същото време
програми, по които не е изчислена вероятност от загуба, също имат проблеми. 6 проекта в програма "Транспорт"
например са рискови. Сред тях са строителството на жп отсечки и на участъци от магистралите "Струма" и "Марица".
Илияна Цанова е оптимист само за изцяло спряната от Брюксел програма "Околна среда". Според нея се работи за
евентуално размразяване на плащанията през октомври.
Не толкова оптимистично гледа на ситуацията с Програмата за развитие на селските райони земеделският министър
Васил Грудев. "Изоставаме стремглаво. Девет месеца работата е била спряна. Категорично е, че ще има загуба - между 53
млн. и 93 млн. евро. Можем само да се стараем да я минимизираме. Като не се върти колелото, настава пълна
катастрофа в системата", каза той. Според Грудев е имало неразпределени за работа между експертите проекти за 130
млн. евро.
Едната от най-важните задачи, която Грудев си постави за решаване на проблемите с европейското финансиране за
сектора, е през октомври България да има сертифициращ орган, който да одобри 1.650 млрд. евро по директните
плащания на площ. Възмутително е година и половина държавата да не може да реши проблема, допълни той. Ако тези
плащания не бъдат сертифицирани, те ще останат да тежат на държавния бюджет.
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Близо 3/4 от проблемите (74%) се дължат на обществените поръчки, показва още анализът на изпълнението на
европрограмите. В отговор на въпрос кой ще понесе отговорността за тези провали и за евентуални наказания на висши
или редови чиновници, които работят по европейските проекти и взимат по-високи заплати от други в държавния сектор,
Илияна Цанова увери: "Оставките не са решение. За първи път управляваме оперативни програми - това са грешки на
растежа. Реваншизъм не е нужен. Но където има злоупотреби, ще има и наказания".
Един от примерите за мерките, които се предприемат за намаляване на загубите и за спасяване на част от парите в риск,
е проект за нови пожарни за МВР за 38.8 млн. евро по програма "Регионално развитие". Към този проект ще бъдат
насочени средства от други, които нямат шанс да се изпълнят в срок. На въпрос на в. "Сега" защо именно пожарни, а не
например линейки, зам.-министърът на регионалното развитие Йорданка Чобанова отговори, че проектът е подготвян от
една година заедно с други резервни. "В управляващия орган имаше истински брейнсторминг какви проекти да изберем.
Преценихме, че ЕК ще може да одобри такъв проект. Но има нужди и в други сектори, като автомобили в социалния
патронаж", допълни Чобанова.
За втори път заради липсата на време властта прибягва до решение за покупка на пожарни. Първият подобен проект
беше по линия на спряната в момента програма "Околна среда" на стойност 97.66 млн. лв. за 274 специализирани
автомобила. Ключовете на първите 67 от тях бяха връчени на пожарните служби от вицепремиера и вътрешен министър
Цветлин Йовчев и екоминистър Искра Михайлова през февруари. Проектът беше подготвен от предшественичката на
Михайлова - Нона Караджова, в правителството на Бойко Борисов. Мотивът за това проектът да мине по линия на
околната среда беше, че е нужна нова и високопроходима техника, най-вече за борба с горските пожари. Въпреки
първоначалното одобрение на Брюксел, впоследствие се оказа, че има проблем с прехвърлянето на парите от ВиК
сектора към подобни "спешни" проекти.
ПРОПУСК
В анализа за усвояването на европарите не бяха отчетени и блокираните 97 млн. лв. по програма
"Конкурентоспособност". С тях трябваше да бъдат финансирани проекти за покупка на машини и друга техника, но
процедурата бе отменена изцяло заради сериозни нарушения на правилата. Така с одобрени проекти, но без пари се
оказаха около 140 фирми, които трябваше да подпишат договорите си до 30 юни. Част от тях подадоха жалби в съда. В
опасност са и част от парите по инициативата "Джереми", тъй като в края на първия програмен период някои от
фондовете по нея все още не работят. Средствата - общо около 600 млн. лв., обаче се отчитат като усвоени, макар само
да са сертифицирани. Затова със своите разплатени 71%, или 1.3 млрд. лв. "Конкурентоспособност" се счита за една от
успешно изпълняваните програми.
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Вестник Монитор
√ Парите в НЗОК свършват след 2 месеца
Средствата, с които беше актуализиран бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, ще стигнат само за два
месеца. Това заяви служебният здравен министър д-р Мирослав Ненков пред БНТ вчера и подчерта, че системата има
нужда от още пари.
Според него те могат да дойдат както от увеличаването на здравната вноска, така и от издължаването на държавата към
системата за осемте категории служители, за които тя поема вноските, но на 4% вместо на 8%. По думите му всичко
трябвало да стане едновременно, но не можело да се осъществи в двата месеца от управлението на служебния кабинет.
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