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Вестник Труд 
 
√ Захариева: Трябва да покажем, че енергийният борд работи 
Амбициозни са задачите на енергийният борд, който кабинетът създаде, призна вицепремиерът и министър на 
регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева пред Дарик. 
Тя напомни, че енергийният борд и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са съвсем различни органи. 
ДКЕВР е натоварена с регулаторните и контролни функции на монополите, а енергийният борд е обществен 
консултативен съвет към Министерския съвет, участниците в който ще предлагат решения, че обсъждат идеите и 
стратегиите, свързани с политиката в енергийния сектор. 
„Важен институт е бордът, аз съм оптимист след първото му заседание. Видях разбиране, обединение около принципите 
на работата, която предложихме, около подхода на работа. Видях разбиране в целия сектор, че 25 години 
нереформираност на сектора без дългосрочна политика са довели до там, че работата по реформата му наистина е 
критично спешна. Разбира се, за три месеца няма как да свършим всичко това, но аз се надявам следващото 
правителство да продължи работата по този борд. А това, което ние трябва да направим в тези три месеца, е да покажем, 
че той работи, което мисля, че ще успеем да направим", каза тя. 
По думите й отделни цени на тока за бедни и богати, каквито предложения се появиха от страна на синдикатите „би било 
дискриминация". Според Захариева е възможно да се обсъждат различни цени на база на потреблението, като например 
консумацията на ток за ежедневни нужди може да бъде на една цена, а всяко по-високо потребление да е по-скъпо. Това 
е нещо, което ще се обсъжда тепърва, посочи Захариева и допълни, че обвързването на по-голямото потребление с по-
високи цени би било стимулиращо за енергийната ефективност и опазването на околната среда. Има такива модели в 
различните цени и това не е нещо ново, но това е една от опциите, каза Захариева. Тя се съгласи, че друг подход е токът 
да поскъпне, но социалното подпомагане да се разшири, така че по-бедните да не плащат на по-богатите субсидирана 
енергия. Който и от двата подхода да се приеме, със сигурност трябва да сме убедени, че помощите за енергийно бедни 
ще стигат до всички, които имат нужда от тях, каза още видепремиерът. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Нулев растеж в еврозоната за второто тримесечие на 2014 
Еврозоната е регистрирала нулев растеж през второто тримесечие, потвърди европейската статистическа служба 
Евростат, която публикува втори данни за брутния вътрешен продукт, цитирани АФП . 
Спирането на растежа във валутния съюз през второто тримесечие идва след растежа от 0,2% през първото, потвърди 
още европейската статистическа служба, която публикува първи данни на 14 август. 
Разходите за потребление на домакинствата са се увеличили с 0,3% през второто тримесечие. За сметка на това 
инвестициите на компаниите са намалели с 0,3%. Приносът на външната търговия е бил положителен (+0,1%) 
благодарение на растежа на износа с 0,5%, който е по-голям от този на вноса (+0,3%). 
Най-добро представяне сред държавите членки регистрират Малта с растеж от 1,3% и Латвия с 1,0%. Но с изключение на 
Испания, която отбелязва растеж с 0,6%, големите страни от твърдото ядро на еврозоната показват лошо представяне. 
Германия отбелязва спад на БВП с 0,2%, потвърждава Евростат. БВП на Италия е намалял с 0,2%, а този на Франция е 
останал непроменен, както и през първото тримесечие. 
В целия ЕС е постигнат растеж от 0,2%, след този от 0,3% през първото тримесечие. България отбелязва растеж от 0,5% 
през второто тримесечие след 0,3% през първото. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Бюджетният дефицит за 2015 г. ще е 2% 
Заради прилагането на швейцарското правило увеличението на пенсиите от 1 юли 2015 г. ще бъде около 2%, 
прогнозира финансовият министър 
Бюджетният дефицит за 2015 г. ще достигне 2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това каза в интервю за "Стандарт" 
служебният финансов министър Румен Порожанов. Според приетата през април средносрочна бюджетна прогноза (2015-
2017 г.) дупката в бюджета трябва да бъде 1.5% от БВП. За тази година Порожанов очаква отрицателното салдо по 
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консолидираната фискална програма да бъде между 2.6% и 2.8%, въпреки че в закона за бюджета е записан дефицит от 
2.1%. 
Финансовият министър уточнява, че в коригираната прогноза за 2015 г. се залагат параметри на базата актуализацията на 
бюджета за 2014 г. Порожанов на няколко пъти е обявявал досега, че актуализация на бюджета за тази година е 
неизбежна и служебният кабинет ще е готов с параметрите до 15 септември 2014 г. Ревизията обаче трябва да бъде 
приета от следващия парламент. Ако парламентът успее да излъчи редовен кабинет, той ще прецени дали да се 
съобрази с предложенията на служебния. 
В интервюто Порожанов казва още, че заради прилагането на швейцарското правило увеличението на пенсиите от 1 юли 
2015 г. ще бъде около 2%. Автоматичният механизъм вдига пенсиите с процент, равен на сбора от 50% от нарастването 
на осигурителния доход и 50% от процента на инфлацията. "За 2015 г. се очаква основният фактор за вдигане на пенсиите 
да бъде растежът на осигурителния доход поради влиянието на дефлацията", обяснява министърът. Статистиката 
показва, че за първите шест месеца на годината ръстът на средния осигурителен доход е около 5%, а дефлацията се 
задържа от началото на годината. 
В средносрочната бюджетна прогноза е записано, че при увеличение на пенсиите с 2.1% спрямо 2014 г. разходите на 
бюджета ще се увеличат с 256 млн. лв. При този процент минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и 
възраст се увеличава от 154.5 лв. на 157.74 лв. от 1 юли 2015 г. Максималният размер на получаваните една или повече 
пенсии расте от 840 на 910 лв. 
Министър Порожанов прогнозира, че за тази година няма да се постигне заложеният икономически ръст от 1.8% на БВП. 
"Той може би ще бъде 1.5-1.6%. Фактор за това е и дефлацията, която се очаква за годината да бъде около 0.2-0.3%. Това 
ще намали и БВП, като за 2014 г. той ще слезе под 80 млрд. лв.", обясни той. Като причини за дефлацията се изтъкват 
намаленията на много от цените на основните стоки на международните пазари, изкуственото поддържане на цените на 
електроенергията и забавянето на икономическата активност. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бюджетните разходи за наука допълзяха до 0.26% от БВП 
В изследвания и развойна дейност държавата е инвестирала през 2013 г. едва 200.4 млн. лв. 
България продължава да е на опашката в ЕС по нисък дял на разходите за наука и развойна дейност. През 2013 г. 
бюджетните разходи за този сектор са допълзели до 0.26% от БВП при средно ниво в ЕС-27 от 0.7% от БВП. На фона на 
сериозните проблеми в енергетиката най-малко са инвестираните пари в областта на производството и съхранението на 
енергия. Това показва годишната статистика на НСИ за държавните разходи за научна и развойна дейност. Повишаването 
на инвестициите в този сектор е една от целите в стратегия "Европа 2020". България трябва да достигне до 2020 г. 
инвестиции от 1.5% от БВП за наука и развойна дейност - държавни и частни.  
Спрямо 2012 г. бюджетните разходи за наука и развойна дейност са нараснали като абсолютна сума със скромните 1.3%. 
Като дял от БВП финансирането на този сектор беше замразено през 2012 и 2011 г. на ниво 0.25% от БВП при 0.34% от 
БВП в кризисната 2009 г. Основната част от държавните инвестиции отиват за финансиране на изследванията на БАН и 
университетите, обединени в групата "Общо развитие на знанието". През 2013 г. парите по това перо са били 99.3 млн. 
лв. Сред водещите по финансиране сектори са горското и селското стопанство (20% от разходите), усъвършенстване на 
промишленото производство и технологиите (7.8%), развитие на образованието (7.3%). За сектора с най-нисък дял 
"Производство, съхранение и използване на енергия" са инвестирани 0.2% от общите държавни разходи за наука. 
Провеждането на координирани от ЕС транснационални научни проекти е било финансирано от бюджета с 5.3 млн. лв.  
У нас изостават и инвестициите на бизнеса в наука. Общите инвестиции на държавата и бизнеса в сектора през 2012 г. 
възлязоха на 0.64% от БВП при 2.07% за ЕС-28. 
СРАВНЕНИЕ 
В абсолютни суми България е на дъното на ЕС по показател държавни разходи на наука на глава от населението. По 
данни за 2012 г. бюджетът у нас е инвестирал за наука и развойна дейност 13.8 евро на човек. Средно за ЕС-28 
постигнатото ниво е 178.6 евро. Лидер в Европа по този показател е Норвегия с 621.7 евро, следвана от Люксембург с 
538.3 евро и Дания с 451.1 евро. Впечатление в България правят ниските разходи за наука в сектор здравеопазване - в ЕС 
средно харчат по 15.6 евро на глава от населението, у нас нивото е 0.4 евро. 
 
√ Заплатите в България пораснали най-много в ЕС за 4 години 
Заплатите в България са нараснали най-много от всички страни - членки на ЕС, в последните 4 години, докато във 
Великобритания е регистриран спад. Данните, изнесени от вестник "Дейли Мирър", показват, че възнагражденията на 
британските работници са се понижили с 4% след идването на власт на премиера Дейвид Камерън. Единствено в 
ударените от кризата Гърция, Кипър и Португалия е отчетен по-голям спад на заплатите. Разкритията на вестника 
разклащат твърдението на британския министър на финансите Джордж Озбърн, че милиони хора са били 
облагодетелствани от възстановяването на британската икономика. 
Данните от независими експерти в Камарата на общините за 26 от 28-те членки на ЕС показват, че за четирите години 
заплатите в Германия са се увеличили с 4.3%, а тези във Франция - с 1.9%. Работниците в по-бедни нации, където 
заплащането като цяло е далеч по-ниско, са регистрирали най-голям скок в заплатите. В България е отчетен ръст от 15.1 
процента. След нея е Естония с увеличение от 10.9 на сто. В Гърция обаче заплатите в този период са се понижили със 
17.8%. 
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√ Христина Вучева: Само реформи могат да спрат изтичането на пари 
Решение за взимането на нов дълг трябва да вземе следващото правителство, категорични са експерти 
Необходимо е да се реформират сферите, които се финансират с публични пари, за да се спре изтичането на средства. 
Това коментира бившият министър на финансите Христина Вучева в сутрешния блок на БНТ. 
Вучева посочи, че дефицитът на Националната електрическа компания (НЕК) няма нищо общо с дефицитите и 
актуализацията на бюджета, освен ако някой не възнамерява да покрива дефицити на НЕК с бюджетни пари. Това е 
сложен път и няма как да стане до края на тази година, посочи тя. 
Що се отнася за здравеопазването, по думите ѝ колкото и пари да се наливат в сферата, няма да бъдат достатъчни. 
“Може би цялостна реформа никой няма да направи за това кратко време, и следващото правителство, но някой трябва 
да осмисли някои неща, които са в рамките на този модел, и би могъл да спре това изтичане на пари”, каза Христина 
Вучева. 
И тя, и икономистът Георги Ангелов са единодушни, че има проблем с приходите, заложени в бюджета, както и че 
вероятно ще се наложи взимането на заем за покриването на част от дефицита и разплащането на задължения. Двамата 
обаче не са единодушни за сумата. 
Според Вучева “няма нужда от грандиозна сума”, особено ако до края на годината тръгнат спрените пари по двете 
оперативни програми – “Околна среда” и “Регионално развитие”. 
Ангелов обаче посочи, че трябва да се покрият плащания по дълга през януари, плащания по европроекти, както и част от 
дефицита. 
И двамата обаче са категорични, че решение за взимането на нов дълг трябва да вземе следващото правителство. 
Актуализация на бюджета за тази година може да подготви и служебното правителство и да я представи пред новото 
Народно събрание, подчерта Вучева. 
“Доверявам се на анализите на Румен Порожанов и действително биха могли да се подготвят разчети и да се коригират 
приходите, както и да се гарантира по-голям дефицит от гласувания”, посочи тя, като изтъкна, че няма друг начин за 
решаване на проблема с недостига на постъпления до края на годината. 
 
√ Агроминистърът е поискал от еврокомисаря по земеделие бързо одобрение на ПРСР 
Евроексперти започват активен диалог с МЗХ по програмата 
Одобрението на българската Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 са обсъдили днес в Брюксел 
агроминистърът Васил Грудев и европейският комисар по земеделие Дачиан Чолош. 
Еврокомисарят се е ангажирал за пълно сътрудничество на Комисията с екипа на Министерството на земеделието и 
храните за бързо и експертно обсъждане на програмата, съобщиха от МЗХ. 
От следващата седмица екипи от Министерството и главна дирекция „Земеделие“ в ЕК ще започнат активен диалог за 
отстраняване на коментарите и забележките по програмата за развитие на селските райони, като целта е да бъде 
получено максимално бързо одобрението й. 
Еврокомисията ще си сътрудничи активно с България и по отношение на изпратените от страната нотификации по първи 
стълб (директните плащания). 
Другата седмица ще бъде проведена техническа среща, на която ще бъдат обсъдени и детайлите на схемата за 
подпомагане на дребните земеделски производители. 
По-късно Васил Грудев ще участва и в извънредния съвет на министрите на земеделието, който беше свикан във връзка с 
наложеното ембарго от страна на Русия за внос на селскостопански продукти от Европейския съюз. 
Преди няколко дни Грудев заяви, че българската ПРСР ще бъде одобрена в Брюксел най-рано догодина. 


