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Вестник Труд 
 
√ България 54-та в света по конкурентноспособност, след Русия и Барбадос 
И тази година няма промяна във водещите страни в света, класирани от организацията "Световен икономически форум" 
по различни показатели, обединени в "Глобалният индекс за конкурентноспособност" (The Global Competitiveness 
Report). 
Първият годишен доклад на СИФ е направен през 1979 година, и оттогава ежегодно обхваща все повече икономики. За 
периода 2009-2010 той разглежда състоянието в 133 икономики. 
Швейцария продължава да води класацията за най-конкурентоспособна икономика в света, откакто измести САЩ през 
2009-2010 година от първото място заради финансовата криза от 2007-2010 г. 
Индексът показва възможностите на страните да осигурят просперитет за своите граждани, пише БГНЕС. 
Докладът "прави оценка на способността на страните да предоставят високи нива на просперитет за своите граждани. 
Това от своя страна зависи от това колко продуктивно дадена страна използва наличните ресурси. Това означава, че 
"Глобалният индекс за конкурентоспособност измерва структурата от институциите, политиките и факторите, които 
определят устойчивите тенденции и средносрочни нива за икономически просперитет". 
Според доклада "Най-големият стълб на конкурентоспособността са технологичните иновации само чрез които в 
дългосрочен план може да се измени стандартът на живот. Това изисква среда, която благоприятства иновационните 
дейности, подкрепени както от публичния, така и от частния сектор. 
През тази година България в обобщената класация е на 54 място, непосредствено след Русия и пред Барбадос. 
Световният икономически форум (World Economic Forum, WEF) е международна неправителствена организация със 
седалище в Женева, Швейцария. 

 
 



2 

 

 

√ Първи разчети на регулатора: Токът със 7% нагоре от октомври   
С до 7% е планирала да оскъпи тока Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 октомври. Това 
съобщи ден преди да бъде уволнен членът на регулатора Еленко Божков. Разчетите на ведомството са правени за 
тримесечие и по тази схема се е очаквало ново поскъпване от януари. Утре ще бъде назначен нов шеф на ДКЕВР. 
Междувременно само доставчикът на ток в Южна България ЕВН поиска електроенергията да поскъпне със 17,9% заради 
загубите на дружеството. От компанията изтъкват, че трябва да се инвестира в мрежите, за да няма проблем със 
снабдяването в бъдеще. 
Ако цената на тока се увеличи със 7%, това би вдигнало средната месечна сметка за бита с 3 лева, а ако увеличението е 
близо 18% - с 8 лева. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Все повече българи се отказват от парите в брой 
Българинът все по-често прибягва до ползването на банковата си картата при разплащания, като по този начин (с няколко 
години закъснение) следва световните тенденции. Данни на БНБ сочат, че за първите шест месеца на 2014 г. ПОС 
терминалите в страната са ползвани 35,3 млн. пъти, или 195 109 пъти средно на ден. 
Платените с карти стоки и услуги от началото на 2014 г. са за 2,35 млрд. лв. Изчисления на Profit.bg сочат, че за 2013 г. сме 
ползвали картите си 59,59 млн. пъти за да плащаме стоки и услуги. За 2012 г. данните на БНБ показват 49,35 млн. 
плащания, а за 2011 г. те са 39,03 млн. броя. Общата стойност на платените стоки и услуги през изминалата година е 3,91 
млрд. лв. при 3,196 млрд. лв. за 2012 г. и 2,529 млрд. лв. за 2011 г. Средната стойност на една транзакция за миналата 
година е 65,61 лв. От началото на 2014 г. средната стойност на едно плащане расте до 66,63 лв. За първите шест месеца 
на 2014 г. от банкоматите в страната са изтеглени 9,06 млрд. лв. при 56,4 млн. транзакции. Това е със 700 млн. лв. повече 
спрямо същия период на 2013 г. 
 
√ Заради КТБ: Дават 100 млн. заеми на общините 
Ведомството на Порожанов отпуска безлихвени кредити на кметове 
100 млн. лв. безлихвени заеми са поискали кметовете от финансовото министерство, научи "Стандарт". "Толкова са 
парите на общини с блокирани сметки в КТБ. В момента се водят разговори с ведомството на Румен Порожанов", обясни 
кметът на Сливен Кольо Милев. В преговорите участва и Националното сдружение на общините. 
"Идеята е да се покрият неотложни разходи в следващите два месеца в общини, които не могат да ползват пари от 
сметки в затворената банка", обясни Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на сдружението на общините. Заявките на 
кметовете се разглеждали една по една от финансовия министър, за да се отсеят средствата за действително неотложни 
нужди. Тези дни ще стане ясно какви безлихвени заеми от бюджета може да бъдат отпуснати на общините. По-късно те 
ще трябва да ги върнат. 
Сливен има блокирани около 12,5 милиона лева, обяви кметът Кольо Милев. От тях 10 милиона са на училища и детски 
градини, а останалите 2,5 - на общината. 
Парите на общините са гарантирани с държавни ценни книжа. Още предишния министър Петър Чобанов имаше идея да 
отпусне безлихвен заем, но не се стигна до консенсус между политическите сили. "В момента се уточнява законовата 
форма за отпускане на безлихвения заемът - дали трябва да има решение на общинския съвет и да се свиква извънредна 
сесия", обясни кметът на Сливен. Той подчерта, че въпреки 10-те милиона на училища и детски градини в КТБ, учебната 
година в Сливен ще започне нормално и ремонтите ще бъдат завършени. Строителите влизат в положение на повечето 
места, изплащаме и редовно заплатите на учителите и общинските служители, които са в друга банка, заяви Кольо 
Милев. Стана ясно, че в КТБ има и депозити на общини. Кои са те обаче, кметът не се ангажира да съобщи. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Над 1/3 от парите на пенсионните фондове са в държавен дълг 
Повече от 666 млн. лв. от активите се съхраняват в депозити 
Държавните ценни книжа продължават да бъдат силна опора за инвестиционния портфейл на пенсионните фондове, 
показва справка на Комисията за финансов надзор. Към края на юни близо 2.6 млрд. лв. от активите за втора и трета 
пенсия са вложени в държавен дълг, което е повече от една трета от всички пари, които дружествата управляват. При 
задължителните универсални и професионални схеми държавните ценни книжа заемат най-голям дял от портфейлите. 
За доброволните фондове, които имат и по-малко ограничения, най-голям е делът на акциите и правата от колективни 
инвестиционни схеми. 
Към края на юни общо средствата, управлявани от пенсионни дружества, са близо 7.6 млрд. лв., като над 6 млрд. лв. от 
тях са само на универсалните схеми. Те са задължителни за всички работещи, родени след 1959 г., докато 
професионалните са за ранна пенсия на трудещите се при тежки условия. 
Разпределението на инвестициите показва, че няма сериозна промяна в политиката на пенсионните дружества през 
последните години – вложенията в инструменти с фиксирана доходност при всички надминават тези с по-висок риск като 
акции и дялове. Само в депозити се съхраняват над 666 млн. лв., въпреки че пенсионните дружества имат и там доста 
ограничения. Те трябва да инвестират само в банки с висок кредитен рейтинг, присъден отделно на кредитната 
институция. Това означава, че ако например компанията майка на банката има висок рейтинг и заради намаляване на 
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разходите сметне за излишно да поддържа отделен за поделението си в България, то пенсионната компания няма право 
да влага пари в него. 
Пенсионните дружества почти не поддържат пари в брой, защото имат тридневен срок след внасяне на средства на 
осигурени да ги инвестират. Най-малка част от парите в допълнителното пенсионно осигуряване са в общински 
облигации. С настъпването на кризата вече малко общини прибягват до този метод на финансиране и сегашните 
инвестиции са в стари емисии. 
 
Вестник Класа 
 
√ МВФ: Растежът и работните места остават основни предизвикателства пред икономиките 
Основните лихви на централните банки няма скоро да се повишат 
Растежът и създаването на нови работни места са основните предизвикателства пред глобалната икономика, а средата 
на ниски лихвени проценти поражда рискове. За това предупреждава заместник-директорът на Международния валутен 
фонд (МВФ) Джу Мин, цитиран от CNBC. 
За централните банкери е важно да държат лихвите ниски на фона на слабия световен растеж, но покачването на апетита 
за риск на фона на огромната ликвидност е обезпокоително, коментира той. 
„Виждаме дългосрочна несигурност у хората, търсещи доходност или възвръщаемост на пазара", казва Джу. „Важно е да 
наблюдаваме рисковете, свързани с ниските лихвени проценти." 
Лихвените проценти на водещите централни банки, измежду които Федералният резерв на САЩ (Фед), Европейската 
централна банка (ЕЦБ) и Английската централна банка (АЦБ), в момента са близки до нулата. Тази година най-вече 
времевата рамка за първото покачване на лихвите в САЩ е в центъра на дебатите. Не е ясно дали Фед ще действа през 
първото или второто тримесечие на 2015 г., но каквото и да се случи, Джу Мин не очаква, че централната банка ще 
изненада пазарите. „Не мисля, че лихвените проценти ще тръгнат нагоре толкова рано и толкова бързо, защото растежът 
все още е сравнително слаб", заявява заместник-директорът на МВФ. „Растежът през първата половина на годината бе 
изненадващо слаб." 
Същевременно Джу Мин остава оптимист за представянето на китайската икономика, въпреки че от април директорът на 
МВФ Кристин Лагард предупреждава за потенциално твърдо приземяване. 
„Като цяло китайската икономика се представя изключително добре. За тази година очакваме годишен ръст в рамките от 
7,2% до 7,5%", коментира той, добавяйки, че инфлация от 2,3-2,4 на сто би помогнала. 
 
√ 166 млн. лева финансови корекции по еврофондовете са наложени главно заради обществени поръчки 
До момента 166 млн. лв. финансови корекции по оперативните програми е понесла държавата, които се дължат 
предимно от обществени поръчки. 
Това заяви на кръгла маса за еврофондовете вицепремиерът по управлението на средствата от Европейския съюз Илияна 
Цанова. 
Цанова подчерта, че ЕК държи на публичност, прозрачност и недискриминиране при проектите по оперативните 
програми. Според нея, е необходим ефективен и превантивен контрол по проектите. 
По думите й трябва да бъдат небелязани четири мерки за ограничаване на финансовите корекции. Като първа мярка 
Цанова открои оптимизиране на процедурата на финансовите корекции, което се отнася за сроковете, отговорността и 
обжалванията. Втората мярка била оптимизиране на системите за финансово управление и контрол на Управляващите 
органи на оперативните програми. Третите мерки са свързани с ограничаване на финансовите корекции, наложени 
вследствие на нарушения, свързани с възлагането на обществените поръчки. Последният тип мерки са за спазването на 
изискванията за устойчивост на инвестициите. 
Александър Хинов, мениджър Консултантски услуги и публичен сектор към KPMG България, фирма, наета от 
администрацията на Министерски съвет представи анализ на управлението на средствата по оперативните програми в 
периода 2007-2013 г. 
Хинов повтори думите на Цанова за стойността на финансовите корекции по оперативните програми към 31 декември 
2013 г., която е 166 млн. лв. Тази сума представлява 1,9 % от изплатената финансова помощ към същата дата. Над три 
четвърти от стойността на всички финансови корекции са наложени по ОП "Околна среда" (ОПОС )и ОП "Регионално 
развитие" (ОПРР). Те са в размер на 91,7 млн. лв. по ОПОС и 36,3 млн. лв. по ОПРР. 
Над 80 % на финансовите корекции са свързани с нарушение на възлагането на обществените поръчки. Около три 
четвърти от финансовите корекции са наложени на общините, заключи Хинов. 
Причините по налагане на корекции на 7-те оперативни програми е възлагането на обществените поръчки с най-голям 
дял. Устойчивостта на инвестицията е слабо застъпена. Размерът на наложените финансови корекции на общините е 117 
млн. лева, което представлява 74% от наложените индивидуални финансови корекции на всички бенефициенти по 
оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 
11% от финансовите корекции на общините по ОПРР са вследствие на нарушения, свързани с устойчивостта на 
инвестицията и използването й по предназначение. По останалите оперативни програми, общините нямат финансови 
корекции във връзка с устойчивостта или делът им е пренебрежимо малък. При всички оперативни програми с 
изключение на ОПОС преобладаващата част от финансовите корекции са наложени във връзка с регистрирани 
нередности след плащане на БФП. 
Относителният дял на финансовите корекции вследствие на нарушения във връзка с нарушения в процедурите на избор 
на изпълнител е преобладаващ по всяка от оперативните програми. Неизпълнението на заложените дейности и 
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непостигането на заложените индикатори за резултат е причина за налагането на 22% от ФК при ОПАК, спомена в 
анализа си още Хинов. 
 
Вестник Сега 
 
√ Служебният кабинет се впусна да пише закони 
Специален регламент за еврофондовете и за електронното управление ще се завещае на следващото правителство 
Въпреки че пред служебния кабинет остава още само един месец работа, обещанията за подготовка на закони не са 
забравени. Двама министри вчера лансираха идеи за законотворчество в ключови сфери - управлението на европейските 
фондове и електронното правителство. 
Вицепремиерът, отговарящ за оперативните програми Илияна Цанова, организира четири експертни групи, които имат за 
задача да подготвят мерки за минимализиране на финансовите санкции по оперативните програми. Сред мерките е и 
възродената идея на ГЕРБ да има специален закон за еврофондовете, който да регламентира взаимоотношенията между 
институциите, управляващи програмите. Законът трябва да разпише ясно отговорностите в този процес, реда за 
обжалване по административен път. Цанова се обяви за споделена отговорност между бенефициентите и управляващите 
органи, както и за административна отговорност на определени лица, които с действието си или бездействието си са 
допуснали да има финансови корекции. 
Друга цел е да се предложат максимално стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки и 
дефиниране на обхвата на предварителния контрол, за да се избегне сегашното положение на масово използване на 
ограничаващи и дискриминационни условия при търговете. 
Транспортният министър Николина Ангелкова пък се е заела да променя Закона за електронното управление като 
основен приоритет. Новите текстове се чакат до 20 септември. Другата основна задача е ускоряването на работата по 
електронни услуги за гражданите и бизнеса. "Вече се работи по функциите на държавния системен администратор. Това 
е институцията, която ще поддържа изградените системи, ще помага в обучението на потребителите и ще консултира 
ведомствата при изготвяне на заданията за поръчка на хардуер и софтуер. Така ще се реши един от най-големите 
проблеми пред електронното управление в момента - да бъдат поддържани "живи" създадените услуги и връзки между 
системите", коментира Ангелкова. Новата структура ще сложи край на работата "на парче" и ще спре изразходването на 
милиони левове за едни и същи дейности, каза още министърът. 
 
√ Наддаването за поскъпването на тока тръгна от 18% 
Държавата не била длъжна да се съобразява с предложенията на Енергийния борд 
Наддаването за по-скъп ток от 1 октомври започна официално вчера. Скок от 17.9% предложиха от ЕВН - дружеството, 
което обслужва Югоизточна България. Така, ако по сегашните цени даден абонат е платил средно 45.07 лв. за използвани 
200 киловатчаса дневна и 70 киловатчаса нощна енергия, при същото потребление той вече ще трябва да плати 53.14 лв. 
Предложението вече е подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която ще реши 
окончателно за новите цени в края на месеца. В случай, че тя не одобри предложението на ЕВН, от дружеството са готови 
да настояват за увеличение на тока и през януари. "Трябва да осигурим нашите клиенти, за да не останат на тъмно", 
обобщи ситуацията шефът на ЕВН Йорг Золфелнер. На запитване на в. "Сега" от "Енерго-Про" заявиха, че все още не са 
подали своето ценово предложение, а до редакционното приключване на броя от ЧЕЗ не отговориха какво поскъпване 
ще искат. 
Новината за новите цени съвпадна с първото заседание на енергийния борд, което се проведе при закрити врата вчера, 
въпреки обещанията за прозрачност. И очаквано влезе в тон с прогнозите на кабинета "Близнашки", чиито министри в 
един глас предвещаваха по-скъп ток. 
Сметките на ЕВН показват, че при средно увеличение на цените от 17.9 на сто, 7.2% ще отидат директно в Националната 
електрическа компания (НЕК), а за дружествата на енергоразпределителя ще останат реално 10.7 на сто. Според Гочо 
Чемширов от ЕВН така се коригира една от грешките на последното ценово решение на регулатора. "С него той определи 
изкуствено ниска цена от 30 лв. за мегаватчас на енергията, която ЕВН купува от НЕК за покриване на технологичния 
разход по своята мрежа", обясни той. 
По думите на шефа на ЕВН Йорг Золфелнер това е "чиста логика, не вуду". "Затова искаме да дискутираме с регулатора 
тези неща. Този лиценз и тези стандарти струват пари. Ние не може да имаме мерцедес на цената на жигула", каза 
Золфелнер. От ЕВН се оплакаха от орязаните пари за т.нар. технологични разходи, които ДКЕВР намали няколко пъти 
през последната година. "Това принуди дружеството на два пъти за последните 10 години да използва привлечен 
капитал, за да продължат инвестициите в мрежата. Практиката показва, че ползването на кредити може да бъде само 
временно решение, до което не може да се прибягва при всяко ценово решение на ДКЕВР", каза още шефът на ЕВН - 
България. 
Според Еленко Божков от ДКЕВР обаче ЕВН иска "да пълни джоба си за сметка на крайния потребител". "Всички 
икономии, които ще се получат, ще отидат в техния джоб, защото в одитите, които направихме, се виждаше, че 
икономиите от технологични разходи след това се прехвърлят в административните разходи. Тоест сега като им 
увеличим технологичните разходи, ще им увеличим икономиите", заяви той пред БГНЕС. Божков е един от комисарите, 
за чиято оставка настояха от правителството, но той засега отказва да я даде. 
Вицепремиерът Екатерина Захариева не коментира вчера предложението на ЕВН. Според нея обаче държавата не е 
показала "достатъчно потенциал за експертни решения". На първото заседание на Енергийния борд, на който медиите 
успяха да присъстват само в първите 10 мин., тя изтъкна, че той няма как да взима решенията, които ще се взимат от 



5 

 

 

правителството, парламента и ДКЕВР. "Но при отказ да приемат дадено решение държавните институции ще трябва да 
обяснят защо не са съгласни", допълни тя. Това няма да е никак трудно, особено като се има предвид, че решенията на 
регулатора често пъти не се подчиняват на пазарната логика. 
ПРЕПОРЪКИ 
12 страници - точно в толкова е успял да анализира състоянието на енергетиката икономическият министър Васил 
Щонов. Той е представил доклада си на заседанието на енергийния борд. В него участниците се призовават да говорят за 
истинските проблеми, а не за "повърхностни точки". Изказванията да са кратки, точни, ясни, без нападки, напътства 
Щонов. И призовава да се мисли извън установените рамки. "Да приемем, че всичко е възможно, въпреки че изглежда 
нетрадиционно или трудно", пише още в "анализа". В него са посочени производителите на ток, отношенията им в 
системата. Констатирано е също, че потреблението е стабилно, а износът - променлив. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Над 900 млн. лева загуби в енергетиката  
Над 900 млн. лева се очаква да бъдат загубите в енергийния отрасъл у нас до юни следващата година, става ясно от 
анализ за състоянието на бранша, който бе представен вчера по време на първото заседание на енергийния борд. През 
първото полугодие на 2014 г. регулираният пазар губи 360 млн. лева, съобщи още енергийния министър Васил Щонов.  
Енергийният борд обсъди вчера създаването на експертен съвет, който да предлага дневния ред. На него присъства също 
така вицепремиерът Екатерина Захариева, която е председател на борда, както и представители на енергийния бизнес, 
синдикатите и работодателите. 
Неслучайно избрахме енергийният борд да е към МС, защото това е най-устойчивата формула предвид че не можем да 
променяме закони, а само можем да издаваме подзаконови нормативни актове, каза Захариева, цитирана от БТА. Няма 
как бордът да взема решения вместо компетентните държавни институции, той може само да ги предлага, а 
институциите в лицето на министерствата, МС, впоследствие Народното събрание и ДКЕВР ще носят отговорност и ще 
вземат решенията, посочи Захариева. 
 


