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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
ТВ България Он Ер 
 
√ Румен Радев: Програма за капиталов референдум е полезна за оценка на даден проект 
Възвращаемостта от дадена инвестиция ще е по-голяма, ако е в проект, отколкото в ДКЦ, коментира той 
Предложената от бизнеса програма за капиталов референдум е много полезна на първо място, за да бъде направена 
оценка дали даден проект е добър или не, коментира в предаването Денят On Air заместник-председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев.  Той допълни, че възвращаемостта от дадена 
инвестиция ще е по-голяма, ако е в проект, отколкото в ДКЦ. Идеята на програмата е при публичен проект, част от 
набирания капитал и дълг да бъде поет от частни инвеститори като по този начин би станало ясно и дали проектът има 
потенциал за успех, тъй като по думите му- „никой не би си вложил парите си в нещо, което на работи“. 
Радев коментира и казуса с КТБ, като посочи, че големият проблем от случилото се е кризата в доверието към БНБ и 
прокуратурата. Той подчерта още, че бизнесът не иска нищо по-различно от това се свършат разписаните по закон 
действия. 
По думите му това, че не се взема ясна категорична позиция, може да се „дължи на опит проблемът да се консултира с 
различни заинтересувани страни“. Според него това „няма как да не е обречено на неуспех, защото интересите може да 
са много различни и дори противоречиви. 
Радев коментира и състоянието на здравната система и конкретно разпределението на средства в сектора. Той подчерта, 
че не лекарите „създават изтичането на системата“. 
 
ТВ Европа 
 
√ Финансисти и работодатели са категорично против данъкоплатците да спасяват КТБ 
Обезпокоително е отлагането на решаването на проблема с КТБ. Така евентуалното оздравяване на банката, което е 
напълно възможно днес, ще бъде на все по-висока цена. Това коментираха пред ТВ "Европа" експерти. Според тях в 
рамките на сега действащото законодателство БНБ разполага с необходимите инструменти за оздравяване на банката. 
Румен Радев е категоричен, че трябва да се забрави вариантът, при който данъкоплатците да плащат за покриване на 
депозитите над 100 000 евро в КТБ. 
Забавянето във времето на решаването на съдбата на Корпоративна търговска банка ще оскъпи нейното оздравяване. 
Това обяви пред камерата на ТВ "Европа" експертът по корпоративни финанси и член на Експертния съвет за КТБ Румен 
Радев. Той е категоричен, че БНБ има според сегашното законодателство възможности да оздрави банката, дори и след 
забавената покана към акционерите.  
"Оправдания от типа - да изчакаме одитния доклад, за да се прецени размерът, който да поискаме, е несериозен. Защо? 
Не е необходимо всичко да е изчислено до лев, до стотици, или в рамките на милион. В рамките на една нормална обща 
хипотеза докъде би се простирала една потенциална дупка, с която също много се спекулира, впрочем като числа. 
Всякакви фантастични числа чувате. Без да е много прецизно калкулирано едно такова искане, може и сега да се предяви 
определена сума, с която трябва да се попълни, а по-нататък, в хода на изпълнение на оздравителната програма, при 
необходимост да се иска допълване на капитала от акционери", заяви Румен Радев, член на Експертния консултативен 
съвет за КТБ.  
Според финансовия експерт вариант, при който данъкоплатците да покриват депозитите над 100 000 евро в КТБ, е 
абсурден.  
"Данъкоплатците нямат въобще място в тази сфера. Предлагам да се забрави това. Още по-малко тези нелепи 
референции, които се правят към бюджета, към републиканския бюджет. Това е безкрайно несериозно", е мнението на 
Румен Радев.  
Същата позиция отстояват и ръководители на работодателски организации.  
"Дали е редно всички данъкоплатци да плащат за нещо, за което трябва да бъдат отговорни ограничен кръг от хора, 
отговорът естествено е "не", категоричен е Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлената палата - Стара Загора.  
Законът дава възможност за решаване на проблема с КТБ чрез увеличение на капитала на банката, чрез емитиране на 
дългови книжа, акции или чрез дългосрочни корпоративни облигации, каза още Румен Радев. 
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Икономически портал на регион Стара Загора 
 
√ Румен Радев: БНБ има законови възможности да оздрави КТБ бързо  
Забавянето във времето на решаването на ситуацията с Корпоративна търговска банка ще оскъпи нейното оздравяване. 
Това заяви експертът по корпоративни финанси и член на Експертния съвет за КТБ Румен Радев. Той е категоричен, че 
БНБ има според сегашното законодателство възможности да оздрави банката, дори е след забавената покана към 
акционерите. 
Оправдания от типа - да изчакаме одитния доклад, за да се прецени размерът, който да поискаме от акционерите, е 
несериозен. Не е необходимо всичко да е изчислено до лев или до милион. В рамките на една нормална обща хипотеза 
докъде би се простирала една потенциална дупка, с която също много се спекулира в числово измерение, и сега да се 
предяви определена сума, а по-нататък в хода на изпълнение на оздравителната програма, при необходимост да се иска 
допълване на капитала от акционери, категоричен е Румен Радев. 
Според финансовия експерт вариант, при който данъкоплатците да покриват депозитите над 100 000 евро в КТБ, е 
абсурден. Данъкоплатците нямат никакво място в този случай. И трябва това да се забрави. Още по-малко тези нелепи 
референции, които се правят към републиканския бюджет. Това е безкрайно несериозно, коментира още Румен Радев. 
Дали е редно всички данъкоплатци да плащат за нещо, за което трябва да бъдат отговорни ограничен кръг от хора, 
отговорът естествено е не, заяви председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. 
Законът дава възможност за решаване на проблема с КТБ, чрез увеличение на капитала на банката, чрез емитиране на 
дългови книжа, акции или чрез дългосрочни корпоративни облигации, каза ще Румен Радев. 
 
investor.bg  
 
√ Защо бизнесът предлага капиталов референдум за инфраструктурните проекти? 
Ако един проект е рационален, ще осигури висока доходност, твърдят от АИКБ 
Големите инфраструктурни проекти могат да бъдат финансирани с капиталов референдум – това заяви пред телевизия 
Bulgaria On Air заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев. Той 
коментира отправените преди дни от работодателската организация препоръки към политическите програми на 
партиите. 
Тогава АИКБ предложи при разработването на инвестиционни проекти със значим обществен интерес, включително 
участие в международни дружества, например изграждане на енергийни мощности и инфраструктура, финансирането да 
става и чрез набиране на ресурс на организиран капиталов пазар. Така бизнесът ще се произнесе доколко един проект е 
полезен. 
„Идеята е – ако един проект е рационален и в него е заложена добра ефективност, той да бъде споделен с други 
капиталови участници“, каза Радев. 
 „Например, ако се строи тунел под Шипка, капиталът може да бъде набиран или чрез емисия на дълг, или на дълг и на 
дялови участия, при всички положения чрез БФБ. Немалък дял от финансирането може да се предложи на частни 
инвеститори, но не подбрани в предварителен списък, а на публична основа“, разясни той. 
Румен Радев допълни, че при сегашната висока ликвидност във финансовата сфера, банковите институции или 
пенсионните фондове биха могли да инвестират по този начин и да реализират по-добра доходност, в сравнение с ДЦК. 
От АИКБ имат и предложения, свързани с приватизацията – работодателите настояват през БФБ да бъдат осъществени 
приватизационни сделки за миноритарни дялове от държавни дружества като „Български спортен тотализатор“, „Летище 
София“, „АДИС“, Български енергиен холдинг (БЕХ), АЕЦ „Козлодуй“, НЕК, „Булгаргаз“ и др.  
Радев заяви, че ако тези дружества станат публични компании, ще бъдат принудени да спазват нормалната 
корпоративна етика, дори да бъде приватизиран например само 5-процентен дял. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Позиции: Светът пред нова глобална криза? 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал: Трябват ни 400 хиляди работни 
места 
Според доклада на Световната банка, когато се увеличава трудоспособното население, ако с еднакъв темп се увеличават 
и работните места, би следвало това трудоспособно население да остане без работа и да се увеличи безработицата, а 
оттук и бедността. В световен мащаб развитието на икономиката и БВП растат с около 3% годишно. Но има и една друга 
тенденция. С развитието на технологиите да са необходими по-малко работни места. Това едва ли е проблем за 
високоразвитите технологии, но там, където са по-ниско образованите кадри и няма внедрени технологии, би следвало 
да има и висока безработица. Защото трудоспособното население няма да е квалифицирано. 
Мисля, че за България тези тенденции не важат, защото при нас е точно обратното. Населението намалява и старее, 
имаме отрицателен прираст и не би следвало да имаме остър недостиг на работни места. Всъщност недостиг все пак 
има, защото безработицата ни е над средноевропейската. Имаме нужда да бъдат открити 300-400 хиляди нови работни 
места. Но проблемът с хоризонт 2030 г. ще бъде по-скоро липсата на работници. Ако не се направят реформи в 
пенсионната система, през 2030 г. съотношението между работещи и пенсионери ще бъде нарушено драстично. Затова и 
ще има дефицит на работна сила, на работни места. При нас тенденциите са обратни на тезата, която се застъпва в 
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доклада на Световната банка. Ако в световен мащаб естественият прираст е повишен, при нас е отрицателен. Ако в 
световен мащаб се откриват работни места, при нас нямаме такъв проблем. У нас пазарът на труда отговаря адекватно на 
работната сила. 
 
Вестник Банкеръ 
 
√ БНБ не иска помощта на Експертния съвет за КТБ 
"Всички институции, изглежда, се съобразяват с независимостта на БНБ, но очевидно БНБ изглежда зависима от така 
нареченото задкулисие", заяви в ефира на ТВ7 председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според него Централната банка има голяма вина за случилото се в банковата система. 
"Българската народна банка по необясними причини отхвърля протегнатата ръка на Експертния консултативен съвет по 
въпросите на Корпоративна търговска банка (КТБ)", допълни Велев и поясни, че това е станало ясно на срещата вчера при 
главния прокурор Сотир Цацаров. 
От думите му стана ясно, че съветът няколко пъти е предлагал на БНБ официално подкрепа в писмен вид, с позоваване 
на текстове от закона, но от там не са се възползвали от тази подкрепа. 
"С всеки изминал ден цената и загубите стават все по-големи. С бездействието си БНБ допринася за влошаване на 
ситуацията. Цената за оздравяване на банката е много по-ниска от цената, която ще плати обществото, ако тя бъде 
закрита", посочи експертът. 
В студиото на TV7 участва и вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, който заяви, че КТБ може да бъде спасена и при 
сегашното законодателство, ако има достатъчно политическа воля за това и БНБ поеме отговорността си. Главният 
прокурор се ангажира да бъде посредник между бизнеса и БНБ, тъй като БНБ отказва диалог с нас, което е абсурдно, 
категоричен е Ненков. 
Заместник-главният редактор на в. "Банкеръ" Петър Илиев пък посочи как може да бъде оздравена КТБ – като зад нея 
застане Фондът за гарантиране на влоговете, който да осигури парите за вложителите след отварянето на банката. 
Всичко това може да стане с подкрепата на правителството и съдействието на БНБ. 
Очевидно обаче БНБ е зависима от олигархията и задкулисието, от тези, които искат да съсипят КТБ, подчерта Васил 
Велев. 
 
komentator.bg   
 
√ Упрекват БНБ, че отказва експертна помощ за КТБ 
Българската народна банка (БНБ) е отговорна за действията по оздравяване на поставената под специален надзор 
Корпоративна търговска банка (КТБ), но очевидно отхвърля протегната за помощ ръка на експертния консултативен 
съвет. Това заявиха в студиото на „Добро утро, България!“ по TV7 представители на бизнеса и синдикатите. Според Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, точно това е станало ясно във вторник на срещата на 
работодатели, синдикати и финансисти с главния прокурор Сотир Цацаров. 
Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков заяви, че КТБ може да бъде спасена и при сегашното законодателство, ако 
има достатъчно политическа воля за това и БНБ поеме отговорността си. По думите на Ненков, главният прокурор Сотир 
Цацаров се е ангажирал да бъде посредник между бизнеса и БНБ, тъй като БНБ отказва диалог. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ Разхлабват контрола върху обществените поръчки  
По-малко обществени поръчки ще бъдат проверявани предварително. Това е записано в методическо указание на 
Агенцията по обществени поръчки. 
Въвеждат се прагове под които процедурите чрез договаряне без обявление няма да са обект на превантивен контрол. 
Според данните на агенцията между 22 и 24% от всички поръчки се провеждат по този метод. 
Той се приема за рисков за конкуренцията и се прилага при невъзможност за открита процедура - например аварийни 
дейности или защита на интелектуална собственост. 
При договаряне се изпраща покана от възложителя на избрана фирма или фирми. 
Според указанието на агенцията няма да се проверяват поръчки за строителство на стойност под 264 хил. лева в страната 
и под 1,65 млн. лв. - за процедури в чужбина. За доставки и услуги праговете са 66 хил. лв. за страната и 132 хил. лв. за 
чужбина. 
Целта на предварителният контрол е да се прецени дали възложителите не злоупотребяват с мотивите си, за да възложат 
поръчката без конкурс. 
Според статистиката на Агенцията по обществени поръчки от общо проверени предварително 3820 търга, 39% са или 
изцяло незаконни, или със съмнение за нарушения. 
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По данни на Агенцията за държавна финансова инспекция, която пък проверява само приключени търгове, близо 40% от 
одитираните поръчки са с нарушения. 
Без открит конкурс и конкуренция са проведени поръчки за 269 млн. лева., показват данните на АДФИ за 2013 г. Най-
честите нарушители са общините, следвани от търговските дружества с държавно участие. 
Проверки ще има при сигнали 
След разхлабването на контрола агенцията препоръчва да се пращат сигнали за проверка, ако има съмнения за 
нарушения. Става задължително и вписването на цената на поръчката, когато се договаря. 
 
√ Социалният министър: Опасност за пенсионната система няма 
 „Никаква опасност няма към днешна дата за пенсиите и социалните плащания”, заяви социалният министър Йордан 
Христосков пред Нова ТВ.  
По думите му в бюджета на НОИ постъпленията са такива, каквито е предвидено да бъдат. 
„През септември изплащането на пенсиите започна по-рано. Така ще бъде до края на годината. През август социалните 
бяха изплатени навреме, така ще бъде и през октомври. Няма драма”, заяви министър Христосков. 
По думите му няма опасност и от срив в системата до 2030 година, както беше разпространено, след доклад на 
социалното министерство. 
„Не съм очертавал апокалиптична картина. Няма опасност пенсионната система в България да фалира и да няма пари за 
пенсии, дори и след 2030 година”, успокои министърът. 
Що се отнася до наводненията, които заляха страната, Христосков обясни, че вече са изплатени 2229 еднократни помощи 
на пострадали, а се очаква да бъдат изплатени общо на 4 000 семейства. 
Във Варна са приети 407 молби за отпускане на еднократна помощ. 373 са одобрени, 34 имат отказ, тъй като не отговарят 
на условията. Във Велико Търново еднократна помощ е изплатена на 47 души, в Добрич - на 456 семейства, във Враца - 
на 1309 души. 
„Това са пари от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, който е 1 милиард и 100 милиона лева. 
Около 1,3 милиона лева ще отидат за тези помощи. Очакваме общо около 4 000 семейства да бъдат подпомогнати”, 
заяви министърът. 
„400 лева минимална работна заплата е възможна. Но това трябва да го реши следващото правителство”, допълни 
Йордан Христосков. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Оманският фонд иска държавна помощ за КТБ 
София. Оманският държавен фонд е изпратил писмо до БНБ с искане за разговори с правителството и БНБ за 
Корпоративна търговска банка, съобщи пресцентърът на Централната банка. В писмото се предлага изготвяне на план за 
преструктуриране на КТБ, който да отговаря на правилата и изискванията за държавна помощ в Европейския съюз. 
"Писмото не съдържа конкретни параметри за финансови и правни ангажименти от подателя, но като важна част от 
процеса на търсене на решение от страна на акционерите и други потенциални инвеститори ще бъде разгледано 
внимателно от БНБ и в координация с правителството своевременно ще вземе отношение по направеното 
предложение", се казва в прессъобщението. 
Документът е от името на EPIC като финансов консултант с изключителни права, избран от консорциум между Фонда на 
Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (ФГДРСО), други не посочени акционери и потенциални инвеститори. 
Фондът на Оман е акционер в затворения частен трезор с 30% от капитала. 
Управителят на БНБ Иван Искров, който според запознати е на международна среща заедно с финансовия министър 
Румен Порожанов, явно е очаквал подобно предложение, защото е наредил след получаването му веднага да се събере 
Управителният съвет на БНБ, за да го обсъди. 
 
Вестник Сега 
 
√ България получи един от най-силните постове в ЕК 
Кристалина Георгиева ще бъде зам.-председател с ресор "Бюджет и човешки ресурси", ще следи работата на 
еврокомисарите, на 30 000 еврократи и на ОЛАФ 
Българският еврокомисар Кристалина Георгиева ще бъде сред най-влиятелните фигури в новата Еврокомисия, където ще 
е зам.-председател и ще отговаря за ресор "Бюджет и човешки ресурси". Новоизбраният председател на ЕК Жан-Клод 
Юнкер вчера официално обяви в Брюксел състава на новата комисия и разпределението на ресорите. Комисията 
"Юнкер" трябва да започне работа на 1 ноември, като преди това всеки от кандидатите за еврокомисари ще бъде 
изслушан в ресорните комисии в Европейския парламент и съставът на ЕК ще бъде одобрен от евродепутатите до края на 
октомври. "ЕК, която ви представям, е политическа, динамична и ефикасна, готова да даде нов тласък на Европа. 
Разпределих портфейлите между личности, а не между страни. Изкарвам 27 играчи на терена. Всеки от тях ще изпълнява 
конкретна роля. Това е печелившият ми състав", заяви Юнкер. 
Жан-Клод Юнкер ще има 7 заместници, като първи зам.-председател е холандецът Франс Тимерманс, който ще бъде и 
дясната ръка на председателя на ЕК. Освен Георгиева останалите са Аленка Братушек от Словения, Юрки Катайнен от 
Финландия, латвиецът Валдис Домбровскис, естонецът Андрус Ансип и върховният представител на ЕС по външната 
политика и сигурността Федерика Могерини от Италия.  
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На пресконференцията Юнкер определи Кристалина Георгиева и останалите жени зам.-председатели като отговорни и 
силни. "Георгиева показа безпогрешна служба в досегашната комисия, постигна уважението на хората и правителствата 
навсякъде по света и изгради впечатляваща мрежа от международни контакти", отбеляза новият председател на ЕК. 
Кристалина Георгиева на практика ще бъде вторият по важност зам.-председател в ЕК, тъй като тя и Тимерманс ще 
напътстват работата на всички еврокомисари. Българката ще следи генералните дирекции по бюджет, човешки ресурси и 
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Георгиева ще наблюдава също службите по разплащанията и 
назначенията, по инфраструктурата и логистиката. Нейна отговорност ще бъдат Европейската служба за подбор на 
кадрите и Европейското училище за администрацията. Кристалина Георгиева ще отговаря за 30 000 еврослужители и за 
бюджет от 140 милиарда евро.  
След оповестяването на състава и разпределението на постовете в новата ЕК пред български журналисти в Брюксел 
Кристалина Георгиева каза, че първата й задача тази година ще бъде осигуряването на допълнително финансиране за 
разплащането на получените в ЕК сметки и приемането на бюджета за 2015 г. Под 5 млрд. евро е недостигът за 
разплащанията тази година. "Добрата новина е, че тези пари ги имаме в ЕК в резултат на неочаквано големия размер на 
събрани глоби от банковия сектор. Но е добре да убедим страните членки, че е правилно тези ресурси за плащания да ни 
бъдат предоставени", каза още тя. "Имам задължение да направя така, че парите на Европа да работят колкото се може 
по-добре за нашите хора - за всички европейци и, разбира се - за българите. Специално в България проблемът досега не 
е бил недостиг на пари от Европа, а по-скоро недоусвояване. Имаме за следващия период 16 млрд. евро. Моята задача е 
да помагам на България с тези пари по най-добрия начин, с най-висок резултат да ги усвоим", каза още Георгиева. 
Тя благодари на българското правителство, "като започнем от Орешарски и премиера Близнашки, които имаха куража да 
участват в състезанието за една от ключовите позиции в комисията". Тя разкри, че още на 30 август на Европейския съвет 
Жан-Клод Юнкер е казал на президента Росен Плевнелиев, че ще й предложи този ресор. "Решението беше взето след 
разговора му с мен, когато изслуша моите виждания. И в сегашната си длъжност (комисар по бедствията), макар че 
бюджетът ми е 1 млрд., пак се занимавам с бюджет. Работила съм с бюджет и в Световната банка - тази тема ми е 
позната", допълни българският еврокомисар.  
Президентът Плевнелиев определи като "огромен успех за България" новата позиция на Георгиева в ЕК. "За първи път 
България получава толкова висока позиция в ЕК. Това представлява огромен успех за държавата и ще допринесе за 
подобряване на позициите на страната на европейската сцена, както и за задълбочаване на процесите на европейската 
интеграция", смята държавният глава. Министър-председателят Близнашки сподели, че "тази добра вест надхвърли 
всички наши очаквания. Ако бях на футболен мач, бих казал, че Господ е българин". Според него Кристалина Георгиева 
ще бъде финансовият министър на Европа.  
Българка стана един от тримата основни говорители на ЕК - Мина Андреева, която досега беше говорител на 
еврокомисаря по правосъдието Вивиан Рединг. 
 
investor.bg 
 
√ Актуализацията на бюджета готова до края на месеца 
От общо 66 приоритета, поставени пред служебния кабинет, са изпълнени 30, отчете Близнашки 
До края на месеца ще бъде подготвена актуализацията на бюджета, която ще трябва да гласува новият парламент. 
Тя се оказа неизбежна, призна служебният премиер Георги Близнашки, който отчете свършеното от кабинета за един 
месец. 
Финансовият министър Румен Порожанов обяви, че до две седмици ще запознае журналистите със ситуацията с 
финансите, която "не е добра“. 
Той похвали Агенция „Митници“, която според него само за месец е заловила близо 1000 тона контрабандно гориво, 300 
кг наркотици, хиляди късове цигари. 
По думите му агенцията през последния месец е успяла да намали неизпълнението на приходите си от 140 млн. лева до 
70 милиона лв., а по отношение на събирането на акцизите се очаква нарастване още през септември. 
Въпреки това той добави, че обективната обстановка е неблагоприятна за събиране на ДДС, защото вносът е намалял с 6 
процента, а и цената на горивата е паднала с 13 на сто. 
"Всички са наясно, че основният ни проблем е липсата на пари. Нашите предшественици, макар че внесоха проект за 
актуализация, не устояха до край и не беше актуализиран бюджетът. Аз се измъчвам как да намеря пари за бедствията и 
е много тъжно, че не можем да откликнем на всички“, коментира Близнашки. 
Той отчете, че от общо 66 приоритета, поставени пред служебния кабинет, са изпълнени 30, в процес са 35, а по един е 
водеща БНБ – стартиране на процедурата за присъединяване на България към единния банков надзор. 
"До края на септември ще се подготвят и промени в Закона за електронното управление, до 22 септември ще се изготви 
национална програма „България в НАТО и европейската отбрана 2020“, до 10 октомври ще се съгласува окончателният 
вариант на оперативните програми с ЕК“, разясни служебният премиер. 
Относно изборите Близнашки коментира, че правителството полага ежедневни усилия за подготовката им. 
Според него вече е ясно, че „мъртви души“ в изборните списъци няма, а мерките за отпечатване на бюлетините са 
изключително строги. 
Относно очакванията да има рекорден брой изборни секции в чужбина, служебният премиер увери, че има готовност да 
се отпуснат още 600 000 лева за тях. 
"При тежката ситуация, която наследихме, ние положихме огромни усилия за плащането по спрените оперативни 
програми и днес също обсъждахме темата. Възобновихме социалните плащания. Въпреки наводненията и природните 
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бедствия учебната година ще започне нормално. Над 16 милиона лева са отпуснати в помощ на бедстващите региони, за 
два от тях са изпратени апликационни форми в Брюксел, очакваме 300 милиона оттам“, отчете още Близнашки. 
Относно намерението на правителството да отпусне още един милион лева на администрацията на президента, 
Близнашки обясни, че бюджетът на институцията е бил толкова занижен, че на практика администрацията е била в 
състояние да не може да изпълнява функциите си. 
През последния месец дори не е плащано на „Авиоотряд 28“, който се ползва от държавния глава, мотивира се 
служебният премиер. 
 
√ България очаква размразяване на спрените европрограми до края на октомври 
Вицепремиерът Цанова е запознала комисарят Йоханес Хан със свършеното от служебното правителството по 
спрените програми 
Блокираните средства по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие" могат да бъдат размразени до 
края на октомври. Това съобщи вицепремиерът по управлението на средствата от ЕС Илияна Цанова след срещата си с 
еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан, предаде БТА. 
Цанова и министърът на околната среда и водите Светлана Жекова са запознали Хан със свършеното от служебното 
правителство по повод спрените европрограми. 
"Очертахме план за действие за възстановяване на спрените плащания от европейските фондове", коментира Цанова.  
Очаква се към средата на октомври пратеници на ЕК да посетят България и да се уверят на място в постигнатия напредък 
по контрола на изразходването на европейските фондове. Цанова съобщи, че е била постигната договорка по 
оперативната програма "Регионално развитие" да бъдат разделени осите за градско развитие и за туризъм. 
Вицепремиерът отбеляза, че нашата страна е приела налагането на "плоска" финансова корекция от 9,5 процента върху 
239 договора на стойност 1,609 милиарда лева (т.е. корекция от близо 153 милиона лева). Ще можем да пренасочим тези 
средства, България не ги губи, поясни тя. 
Министър Жекова отбеляза, че основното, по което работи Министерството на околната среда и водите (МОСВ), е 
изготвянето на сертификат с искане за плащания по европейските програми. По нейните думи при пълна мобилизация на 
националните проверяващи органи този документ ще може да бъде представен на ЕК през октомври. 
"Вярваме, че са положени достатъчно усилия и са взети мерки, така че да можем да докажем, че тези механизми за 
контрол работят", посочи министърът. Тя съобщи, че от утре у нас започват разплащания към получателите на 89 
милиона евро по програми в обхвата на МОСВ. 
 
√ Храните за бедни ще се раздават по линия на специална оперативна програма 
Правителството одобри програмата, която ще се финансира от европейския социален фонд за периода 2014-2020 г. 
Служебното правителство одобри проект на новата оперативна програма, по линия на която ще се осигуряват храните за 
бедни през новия програмен период 2014-2020 г., съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. 
Новата оперативна програма беше анонсирана в края на миналата година от бившия вицепремиер в правителството на 
Пламен Орешарски Зинаида Златанова. 
Средствата по новия инструмент за подпомагане идват от Европейския социален фонд. Досега бедните се подпомагаха 
по линия на земеделските фондове. 
С приемането на новата оперативна програма се поставят основите за провеждане на официални преговори с 
Европейската комисия, посочва се в съобщението. 
От Министерския съвет поясняват, че средствата по програмата ще се насочат в две направления. По първото от тях 
нуждаещите се лица ще получават индивидуални пакети от хранителни продукти за период от седем години. 
Подкрепа ще получат и обществените трапезарии чрез закупуване на хранителни продукти за осигуряването на топъл 
обяд за нуждаещите се, т. е. ще се даде възможност трапезариите да работят целогодишно. 
Чрез изменение на правителствено решение от 2013 г. за одитен орган по оперативната програма беше определена 
Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, посочва се още в съобщението. Това е било едно от 
условията за одобрението на програмата от страна на службите на Европейската комисия. 
 


