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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Земеделското министерство: Прилагането на програмата за селските райони 2014 - 2020 г. вече е факт 
Във връзка със съобщение до медиите от Асоциацията на земеделските производители в България относно увеличението 
на бюджета по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., от пресцентъра на земеделското 
министерство разпространиха следната информация: 
Прилагането в България на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. вече е факт. Проведоха се първите 
приеми на заявления за подпомагане по едни от „атрактивните“ мерки от Програмата. 
По мярка 4.1 бяха подадени 3 359 проекта. Заявената субсидия по тях е в размер на 1, 230 млрд.лв., което е с 4,2 пъти 
повече от предвидения бюджет по мярката. Поради това одобрените проекти ще са около 20 %, а анализът на данните 
показва, че бюджетът няма да бъде достатъчен за всички. 
Безспорно е, че приемът на документи премина при изключително голям интерес от страна на земеделските стопани, 
които през предходните две години нямаха възможност да кандидатстват и да се възползват от европейско 
финансиране. 
Новата ПРСР е с ясно приоритизиране в политиките си. Министерство на земеделието и храните напомня, че първият 
прием по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е определен със заповед на министъра на 
земеделието и храните с бюджет от 150 млн. евро. Напомняме още веднъж, че същият бюджет няма да бъде увеличаван. 
Министерството работи за изпращане на първа нотификация от новата Програма, при която ще бъдат предложени 
зменения в условията на прилагане на 4.1 така че при следващ прием помощта да достигне до по-голям брой 
бенефициенти. 
 
√ До 4 септември ще се приемат заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по ПРСР (2014 – 
2020 г.) 
Крайният срок за подаване на заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) е 4 септември 2015 година. 
По нея ще се финансират дейности свързани с подготовката на стратегии за местно развитие. 
Общият бюджет по подмярката за настоящия прием е в размер на 4 766 422 евро, съобщиха от пресцентъра на МЗХ. 
Допустими кандидати за финасиране са местни партньорства или инициативни групи. Максималният бюджет, за който 
може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния 
програмен период 2007-2013 г. е 30 000 евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е в размер на 25 
000 евро. 
Документи ще се приемат в сградата на Министерство на земеделието и храните, която се намира в гр. София на бул. 
„Христо Ботев“ 55. 
На електронния адрес: rdd@mzh.government.bg може да получите допълнителна информация, както и да задавате 
въпроси. 
 
Вестник Труд 
 
√ Всеки осми краде ток 
Всеки осми клиент на енергото в две трети от страната краде ток под една или друга форма. Изводът е на база 
проверките на доставчиците на ток в Западна България - ЧЕЗ, и в Югоизточна България - ЕВН. Само според данните на 
„Енерго-про“, достъвчик на ток в Североизточна България, кражбите са по-малко. 
От началото на годината до края на юни тази година на територията на ЧЕЗ са направени 39 860 инспекции и са 
установени 3264 случая на манипулиране на електромерите или на незаконно присъединяване към мрежата. Това 
означава, че 12% от клиентите крадат ток. 
Какви са точните количества открадната електроенергия не може да се каже, но на хванатите се изготвят сметки за три 
месеца назад по специална методология. По този начин на заловените от ЧЕЗ в първите шест месеца на годината са 
начислени допълнително 14,4 млн. квтч ток за 1,2 млн. лв. 
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Положението е почти същото и за територията, обслужвана от ЕВН, съобщиха за „Труд“ от компанията. За първото 
полугодие там щетите от откраднатия ток са за 850 000 лв. ЕВН обслужва 1,5 млн. потребители, а ЧЕЗ имат 2,2 млн. „Не 
водим точна бройка на проверките за кражби на ток, които сме правили, но и при нас се отчитат приблизително 10-12% 
потребители, които са манипулирали измерителни уреди или са се присъединили към мрежата незаконно“, казаха от 
„ЕВН България“. 
Изглежда явлението не е така масово само в Североизточна България. Там за първото полугодие „Енерго-про“ е 
направила 260 000 проверки и само в 3000 случая са открити незаконно свързване или манипулирани електромери. Това 
означава, че кражби или опити за кражба са правили едва 1,15% от клиентите. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Туроператори призовават кабинета за "екстремни мерки" срещу срива в броя на чуждите туристи 
Българските туроператори търпят големи загуби заради спада на чуждестранните туристи, който през първите шест 
месеца на годината е 16 на сто или около 280 хил. туристи. Това заявява пред агенция "Фокус" Байко Байков, 
председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. 
По оценки на организацията налице е спад на почти всички важни пазари. "Това е много неприятно, защото очакванията 
на бранша за компенсация с пазари от Западна, Северна и Централна Европа и балканските страни не намери абсолютно 
никакво изражение в конкретни действия като маркетинг и реклама на тези пазари", заяви Байков. 
Той посочи, че отсъства какъвто и да било маркетинг и реклама към крайни клиенти, както и съответстващите 
стимулиращи мерки в пазари като Германия, Великобритания, Швеция, Италия, Испания, Франция, Сърбия, Гърция и 
Македония. 
"За нас това е абсолютно необяснимо и е основната причина в голяма част от тези пазари вместо компенсиране на спада 
от източните пазари да реализираме спад и на тези пазари", допълва той. 
Според него е обезпокояващо и това, че делът на туристите от ЕС непрекъснато намалява и в момента е около 50%.  
"Най-устойчивият пазар, който е съпроводен с множество бенефити за нас, от гледна точка на участието ни като структура 
в този икономически съюз, ние не можем да достигнем. Делът 50% е много нисък. Той е същият, който имахме и през 
миналата година, и показва, че сме загърбили този основен пазар и търсим туристи на други пазари", заяви Байков. 
По думите му точно в ЕС има директни самолетни връзки, изключително улеснен достъп от гледна точка на безвизовия 
режим, тричасов полет от основните пазари, които генерират туристи към летните дестинации в Европа. "В този смисъл 
това е перспективата и най-лесно може да се реализира в рамките на година-две", обясни Байков. 
Той напомня, че въпреки опитите да се говори за ръст на туристите през миналата година и тогава е имало сериозен 
спад. 
Според Байков от тази ситуация не може все пак да се стигне до прогнозата, че ще има фалити на туроператори, каквото 
опасения вчера изразиха за себе си хотелиери, защото спадът не е факт за първа година. 
"В числа спрямо 2013 г. сред основните пазари Германия е със спад 13%, Гърция – 35%, Великобритания – 20%. Това е 
тенденция, която сме наследили заради неудачни кадрови решения през последните години. Тази тенденция ще се 
задълбочи, ако не се предприемат мерки на ниво Министерски съвет", заяви Байков. 
Той подчерта, че туризмът у нас е в криза и това ясно трябва да се каже, но тя не е вследствие на кризата в Русия и 
Украйна. "Това допълнително усложни ситуацията, но показателите на туристическите потоци от основните европейски 
пазари показват много лоша тенденция и тя трябва да се коригира с екстремни мерки." 
Според него това означава преоценка на досегашните форми на маркетинг, много сериозна ревизия на предприетите 
мерки в електронна среда, защото България като туристическа дестинация не съществува в електронните страници на 
европейските оператори. 
"България като туристическа дестинация не съществува в Google, като маркетингова компания не съществува в Youtube, 
има символично присъствие в социалните медии", отбеляза Байков Байков. 
Той посочи, че всички основни конкуренти на страната отделят много сериозни усилия и средства и се представят все по-
добре. 
"Те са толкова далече напред, че не смея да ги нарека конкуренти. Като пример ще дам Гърция, която в условията на 
сериозна криза на държавните финанси вече няколко години подред бележи туристически рекорди и е основният пазар, 
който се явява много сериозен конкурент по отношение на най-важния ни ресурс - българските туристи", каза още 
Байков. 
 
Вестник Сега 
 
√ Атина трябва да отпише България от черния си данъчен списък 
Гърция ще трябва да се откаже от данъка от 26%, с който смяташе да облага сделките с български фирми. Това е част от 
пакета мерки, договорени между Атина и международните кредитори, съобщи Нова телевизия. Гърция искаше да 
въведе облагането от 1 септември, като идеята беше да третира данъчно България заедно с Кипър и Ирландия като 
офшорни зони. България реагира остро на решението, защото то противоречи на правилата на ЕС, и подаде жалба до 
Европейската комисия. ЕК трябва да се произнесе по казуса до 18 август, но ето че междувременно сделката на Атина с 
кредиторите слага край на спора. Ако Гърция иска да получи 86 млрд. евро помощ, тя трябва да изпълни ред условия - 
сред тях е и премахването на въпросния данък за страни, които са членки на ЕС.  
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Атина обяви през март, че ще добави в черния си списък на държави с прекалено ниски данъци и България. Така страната 
ни се оказа в офшорния списък редом с Вирджинските острови.  
В края на юни финансовият министър Владислав Горанов обяви в парламента, че Атина е готова да се откаже от 
офшорния данък за сделки с фирми, базирани в България.  
ПРОГРАМАТА 
Гръцкият парламент трябва да одобри всеки момент реформите, включени в третия спасителен пакет. Атина трябва да 
изпълни над 30 мерки. Сред тях са замразяване на праговете на пенсиите до 2021 г., премахването до края на 2016 г. на 
отстъпките от ДДС, с които се ползват някои гръцки острови, либерализиране на енергийния пазар. Гърция още трябва да 
въведе по-строга дефиниция за "земеделски стопанин", да премахне привилегиите за горивата на земеделците, да 
увеличи данъка върху тонажа на корабите, да възстанови режима за изписване на лекарствата с рецепта. Очаква се още 
южната ни съседка да преструктурира държавната си администрация и градския си транспорт. 
 
Вестник Монитор 
 
√ 1300 проекта подготви службата за съвети в земеделието  
1320 проекта на млади фермери - кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, е 
подготвила Националната служба за съвети в земеделието, съобщиха от аграрното министерство. Изготвените от НССЗ 
проекти на млади фермери по подмярката надхвърлят с над 30% първоначално очаквания и заложен брой. Подпома-
гането от експертите на службата продължава и в етапа на осъществяване на проектите на младите фермери.  
След получаване на одобрение от Държавен фонд „Земеделие” младите стопани ще получават безплатни консултации 
през целия период на изпълнение на бизнес плановете им. Всеки фермер може и да се възползва безплатно, и от 
услугите на аналитичната лаборатория към НССЗ чрез взимане на почвени проби от обработваните от тях площи, 
изготвяне на агрохимичен анализ и предоставяне на препоръки за начините за торене. 
 
√ Още 5 държави в ембарговия списък на Русия 
Руският премиер добави още пет държави в списъка със страни, срещу които ще действа хранителното ембарго, предаде 
вчера Ройтерс. 
Дмитрий Медведев е включил страните Албания, Исландия, Черна гора, Лихтенщайн и Украйна, като за последните има 
специални условия. Забраната за внос на селскостопанска продукция от Украйна ще влезе в сила само ако Киев приеме 
икономическата част от споразумението за асоцииране с ЕС. Присъединяването на други страни към санкциите срещу 
означава, че те са имали готовност за ответни мерки Русия, изтъкна Медведев по време на заседание на правителството. 
 
Вестник Класа 
 
√ Гръцките депутати бавят приемането на третата спасителна програма 
Нощта не стигна на гръцките депутати, за да приемат третата спасителна програма за страната, очаква се гласуването да 
се случи до 12:00 часа на обяд. 
Дебатът беше забавен по процедурни въпроси. В 03.00 часа през нощта след цял ден дебати в комисиите, 300 депутати 
едва бяха започнали пленарната сесия, която трябва да доведе до гласуване. Сраженията са на процедурното поле и 
начело с педантичната председателка на парламента Зои Константинопулу от управляващата партия, но яростна 
противничка на плана. Тя желаеше да заеме цялото време, предвидено за текстовете, за да се разгледа законопроекта от 
400 страници, преструвайки се, че не обръща внимание на срещата на финансовите министри от еврозоната 
(еврогрупата) насрочена за петък следобед в Брюксел. 
Вестник "Файненшъл таймс", позовавайки се на един от депутатите, съобщи, че гласуването ще се проведе до 12 часа на 
обяд в петък. 
Очаква се законопроектът да бъде одобрен, въпреки факта, че срещу него ще гласуват между 35 и 40 депутати от 
СИРИЗА. Споразумението ще подкрепят проевропейските опозиционните партии, пише изданието. 
Във вторник след 22 часа преговори гръцкият финансов министър Евклид Цакалотос и международните кредитори 
обявиха, че са постигнали споразумение по третата програма. Документът трябва да бъде гласуван от гръцкия парламент 
в следващите няколко часа, а днес следобед се очаква среща на финансовите министри от еврозоната в Брюксел. 
 
√ Р. Овчаров: Американски и руски лобисти влияят на енергетиката ни 
Бизнесът е прав да стачкува и протестира, защото им отрязват печалбата, това не е нормално, каза енергийният експерт 
Румен Овчаров в ефира на бТВ. Хубавото е, че Комисията за енергийно и водно регулиране си свърши работата и наложи 
някакви рамки, допълва той. 
Българският бизнес е един от най-енергоемките в Европа. Нека припомним, че бизнеса получават една от най-ниските 
цени на електроенергия в целия ЕС. Не мога да разбера синдикатите как подкрепят бизнеса, като те са в енергийните 
комисии, и от тях зависи тази цена, запита се Овчаров. За да се реши проблемът трябва да се намалят разходите и да се 
затворят кранчетата, от които изтичат парите, за съжаление това не се прави, категоричен е експертът. 
Някога енергетиката беше единственият отрасъл, който финансираше голям ресурс, но сега той е фалирал, има само 
едно печелившо държавно дружество. Хубаво е да се припомни, че 50% от Цанков камък са платени от правителството 
на Борисов. Нека експертите на Бойко да не обвиняват другите, защото сега всички ще плащаме грешките си, 
категоричен е Овчаров. 
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Лобисти от американското посолство влияят на енергетиката в България. Аз имам отношения с американския и руския 
посланик. Американските посланици винаги съвместяват политиката с бизнеса, който да е в техен интерес, категоричен е 
Овчаров. Цената на газа и петролът ще спадат още. Левицата прави успешни крачки, за да се въздигне, завърши Румен 
Овчаров. 
Според Овчаров енергетиката е в сегашното си състояние заради некомпетентността. „Когато влизаш в енергетиката, 
само за да откраднеш, получаваш този резултат", заяви той. Сегашните управляващи разбират проблема и имат желание, 
но нямат компетентност, заяви той. „Цената ще я платим всички ние и колко по-късно стане, толкова повече ще платим", 
коментира още бившият министър. 
„Токът е опасен – винаги може да те удари", подчерта той. 
За популизма в България той коментира, че е като алкохола – когато е в малки количества действа добре и 
развеселяващо, в големи количества води до махмурлук, а превърне ли се употребата в хронична, става болестно 
състояние. „Малко останаха тези, които не са алкохолици", продължи той метафората си. 
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 √ Петролът се срина до 6½-годишно дъно  
Опасенията за търсенето в Китай след обезценяването на юана и свръхпредлагането натежават върху цените  
Фючърсите върху щатския суров петрол, търгуван на Нюйоркската фондова борса, се сринаха до 6½-годишно дъно в 
петък заради ескалиращите опасения относно търсенето от страна на Китай след девалвацията на юана. 
Цената на американския лек суров петрол достигна 41,35 долара за барел в електронната търговия на борсата Nymex, 
което е най-ниското ниво от 4 март 2009 г. насам. 
"Всеки се притеснява, че девалвацията на юана може да намали търсенето в Китай", заяви Гнанасекер Тиягараян, 
директор в Commtrendz Commtrendz Risk Management.  
Търсенето на вносен петрол в Китай е стабилно, но потокът от отрицателни икономическа данни намеква за забавяне на 
промишления и икономическия растеж. Инвеститорите са загрижени, че търсенето на суровината от огромната страна ще 
намалеят, след като по-слабият юан прави вноса по-скъп.  
Докато опасенията за по-слабата китайска икономика са едва напоследък, причина за слабостта на цената на петрола, 
основният фактор, който продължава да оказва натиск на пазара, е пренасищането на доставките. 
По-рано през тази седмица стана ясно, че запасите от американски суров петрол са намалели за трета поредна седмица, 
въпреки че степента на намалението бе под очакванията на пазара. Даниел Хайнс, анализатор в ANZ Bank, заяви, че има 
опасения, че петролните запаси на САЩ ще започнат отново да се увеличават със затварянето на нефтопреработвателен 
завод, който произвежда 240 000 барела на ден. 
И все пак почти няма признаци за облекчаване на петролните доставки, след като големи производители като Саудитска 
Арабия, Ирак или американските производители на шистов петрол отказват да намалят продукцията. 
„Най-ниските цени от шест години насам може да не са достатъчни, за да се натиснат спирачките на американския 
производствен ръст“, се казва в доклад на ANZ. „Американските шистови играчи в момента активно намаляват разходите 
си, а някои ще са на печалба дори при цена от 30 долара за барел“. 
 
 √ МВФ: Ще участваме в третата програма за Гърция само при „прическа“ на дълга  
Дебатът по различни процедурни въпроси в гръцкия парламент забавя гласуването по споразумението 
За Международния валутен фонд (МВФ) опрощаване на част от дълга на Гърция от страна на ЕС е абсолютна 
предпоставка за участието му в третата спасителна програма за силно задлъжнялата държава от еврозоната. 
МВФ ще обсъди възможността за "отпускане на допълнително финансиране" веднага след като правителството в Атина 
приеме необходимите мерки за реформа и след като се вземат "мерки за облекчаване на дълга", заяви ръководителят 
на мисията на МВФ в Атина Делия Велкулеско в четвъртък, цитирана от AFP. 
"Ние очакваме да изготвим подробна програма (за реформа) с (гръцките) органи и да вземем решение с европейските 
партньори за облекчаване на дълга на Гърция“, заяви представителят на МВФ. 
Фондът заедно с Европейската комисия, Европейската централна банка (ЕЦБ) и спасителния фонд на еврозоната (ESM) 
участва в преговорите за трети пакет от помощи за Гърция, но сега дава ясно да се разбере, че ще участва във 
финансирането, само ако гръцкият дълг бъде направен "устойчив". 
Особено Германия се противопоставя на по-нататъшно облекчаване на дълга на Гърция. В същото време федералното 
правителство, както и други партньори от еврозоната, гледат на участието на МВФ в пакета от помощи като на основно 
изискване. Преди дни финансовият секретар на Германия Йенс Спан призова МВФ да даде ясен ангажимент за своята 
роля в евентуалната нова програма за помощи. 
Междувременно дебатът по различни процедурни въпроси, разгорял се в нощта срещу петък в парламента на Гърция, 
забавя гласуването по споразумението с кредиторите. 
Председателят на гръцкия парламент Зои Констандопулу, един от лидерите на протестно настроените в управляващата 
партия Сириза, е игнорирала напълно призива на премиера Алексис Ципрас за проучване и приемане на текста на 
законопроекта за финансовата помощ още в четвъртък преди планираната за петък среща на Еврогрупата. 
Гръцките депутати не могат да пристъпят към обсъждане на въпроса по същество заради редица процедурни въпроси, 
повдигнати от председателя на парламента. Това означава, че гласуването по споразумението се отлага с най-малко 
няколко часа.   
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Гласуването в Атина може да коства властта на Алексис Ципрас, ако броят на депутатите, които го подкрепят, падне под 
120. 
Освен гръцкия законодателен орган парламентите и на други страни от еврозоната трябва да гласуват спасителната 
програма, от която Гърция спешно се нуждае, за да изплати на 20 август 3,2 млрд. евро дълг към Европейската централна 
банка. 
Финландия е готова да окаже подкрепа. Това стана ясно от думите на финландския министър на финансите Александер 
Стуб. Той съобщи, че Голямата комисия на финландския парламент е дала на правителството мандат да подкрепи 
програмата. По-рано тази седмица Стуб посочи, че Финландия е готова за два варианта на развитие на ситуацията около 
Гърция - постигане на споразумение през август, при което няма да е необходимо междинно финансиране, и нужда от 
мостово финансиране. 
Общото мнение сред държавите членки на еврозоната е, че трябва да се сключи финална сделка, а не да бъде 
предоставян втори мостов кредит. 
А според Bloomberg парламентът на Германия може да гласува по предоставянето на третия пакет финансова помощ за 
Гърция във вторник. Гласуването по споразумението между Атина и международните кредитори ще се състои, ако 
съответните споразумения бъдат одобрени от Еврогрупата на срещата в петък. 
В случай, че споразумението не бъде одобрено, ще останат плановете за предоставянето на нов мостов заем на Гърция в 
размер около 6 милиарда евро. По думите на председателя на Бундестага Норберт Ламерт такъв кредит може да бъде 
разгледан в бюджетната комисия в Бундестага. 
 


