Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ В. Велев: Злоупотреби и разхищения повишават цената на тока
Наредбата за подпомагане на бизнеса срещу скъпата зелена енергия ще облекчи само 27 предприятия, посочи
председателят на АИКБ
Злоупотреби и разхищения са в основата на предложението за по-високите цени на електроенергията, коментира в ефира
на телевизия Bulgaria on Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той посочи, че има данни, че част от ВЕИ-централите са присъединени в нарушение на правилата. По думите му има
резерви, които могат да бъдат открити и по отношение на изкупуването на електроенергията от „американските” централи
и когенерациите на заводските централи.
От бизнеса виждат и разхищения в държавните производители, чието производство е с ниска себестойност. Велев посочи,
че в Българския енергиен холдинг (БЕХ) работят към 20 хил. души, а разходите за заплати достигат 780 млн. лева годишно.
Средномесечно разходите за заплати за един служител на холдинга са 3,5 хил. лева.
Според Велев, ако бъдат освободени 1/3 от служителите на БЕХ, ще бъдат спестени 250 млн. лева. Толкова са приходите,
които КЕВР залага да влязат в НЕК от вдигането на таксата „Задължения към обществото” на бизнеса. Като пример за
раздути бройки на работните места председателят на АИКБ посочи ТЕЦ Марица Изток 2, където служителите са "в пъти
повече" спрямо другите две централи в Маришкия басейн – AES Гълъбово и КонтурГлобал.
„Защо нашите работници трябва да плащат тези разхищения”, коментира Велев и посочи, че вече се планират масови
съкращения.
Той направи изчисления, че промяната в стойността на таксата ще повиши цената на електроенергията с 19,5%, въпреки че
председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев е категоричен, че цената на тока за бизнеса се
повишава с около 2%.
Според Васил Велев наредбата за облекчаване на бизнеса заради скъпата „зелена” енергия няма да влезе в сила от 1 юли,
защото трябва да бъде подложена на обществено обсъждане, а след това и одобрена от Европейската комисия. От думите
на Иван Иванов пред журналисти преди дни обаче стана ясно, че наредбата ще влезе в сила, изчаквайки нотификацията
на Брюксел. Ако има забележки от ЕК, ще се правят промени в движение.
Дори и с наредбата всичко да бъде наред обаче облекченията ще засегнат едва 27 компании, посочи Велев. За тях цената
на тока ще се повиши с между 4% и 13%. За останалата част от бизнеса на свободния пазар цената ще се повиши с между
13% и 20%. Сред тях например са компании като „Идеал Стандарт” или хартиеният завод в Белово.
Велев беше категоричен, че битът няма товарови графици и не плаща за баланс. По тази причина е нормално цената на
домакинствата да е по-висока от тази за бизнеса, смята той.
„В цяла Европа битът плаща два пъти повече от индустрията”, категоричен беше той.
От асоциацията имат и конкретни предложения за решаване на проблема. Освен намаляването на разхищенията, Велев
предложи облагането на износа с част от таската „Задължения към обществото”. Според него тя може да не бъде
фиксирана, а да зависи от ситуацията на пазара.
По този начин ще се открие резерв от „стотици милиони, които отиват в джобовете на няколко души”.
Телевизия БТВ
√ Бизнесът иска среща с премиера заради тока
Три национално представителни организации на бизнеса - Асоциацията на индустриалния капитал, Стопанската камара и
КРИБ, са притеснени, че е планирано поскъпване на електроенергията между 13% и 20% за преобладаващата част от
предприятията у нас и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни производства, което ще засегне сериозно
родните предприятия.
Бизнес организациите са готови да поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на шефа на
енергийния регулатор Иван Иванов.
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„Вярваме, че ще я получим, много е важно да се състои тази среща, колегите обсъждат, има редица предприятия, холдинги,
които имат готовност да спрат производство”, посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Видеото можете да видите тук.
Нова телевизия
√ Бизнесът иска оставките на енергийния министър и на шефа на КЕВР
Напрежение между работодатели и държава за цените на тока
Расте напрежението между работодатели и държава за цените на тока. Бизнес организациите искат оставки по високите
върхове на държавата.
КРИБ, Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал настояват постовете си да напуснат
енергийният министър Теменужка Петкова и шефът на енергийния регулатор Иван Иванов. Това те заявяват в открито
писмо до премиера.
Причината са готвените промени в цените на тока за бизнеса от първи юли. Управляващите опитаха да успокоят
напрежението с наредба, която да даде отстъпки от разхода за зеления ток на големите производства.
От текстовете, публикувани днес обаче става ясно, че от това могат да се възползват по-малко от 30 големи компании. 15
от тях ще получат увеличение между 4% до 8%, 12 компании ще получат от 8% до 13%, а всички останали производства ще
бъдат натоварени с ток, който ще поскъпне с между 13% и 20%.
Видеото можете да видите тук.
Вестник Класа
√ Васил Велев: Индустрията готова да спре работа заради новите цени на тока
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов.
Имахме заседание на Националния икономически съвет, макар че в дневния ред не фигурираше този въпрос за
обсъждане, но той няма как да бъде подминат.
В сряда се готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим. Искаме първо да
получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при планираното
поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в
България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение. Никакви 1-2%, както се
твърди, няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели.
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4%
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията.
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на
тока.
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят
производствения си цикъл, за да не трупат загуби.
Вестник Дума
√ АИКБ: Само за 27 предприятия ръстът на цените ще е по-нисък
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на
протест, ако не получим разбиране. Това заяви вчера Васил Велева, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), във връзка с исканото поскъпване на тока за бизнеса.
Това е предупреждение и не е шега, подчерта Велев. Той посочи, че ако тези първоешелонни компании спрат дейността
си, много свързани с тях фирми също ще прекратят работа.
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов за
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов, каза още Велев.
От думите му стана ясно, че днес работодателските организации ще се срещнат, за да вземат общо решение за действие.
Велев обясни, че повишението за бизнеса при планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли ще е между 13% и
20% за преобладаващата част от активните предприятия в България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско,
средно или високо напрежение. Никакви 1-2%, както се твърди, няма такова нещо, обясни той.
По думите му само 27 предприятия ще получат по-нисък ръст на цените на тока и той пак не е 1-2%, а ще е между 4% и
13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията.
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Списание БГ Предприемач
√ АИКБ, БСК и КРИБ с отворено писмо до Премиера
Трите национално представителни организации на бизнеса настояват за спешна среща с премиера Борисов във връзка с
планираното увеличение на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г. В писмото се казва, че ще се поиска оставката на
енергийния министър Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за
въвеждането на европейски практики при ценообразуването на електроенергията.
Писмото е разпространено и до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, до председателите на комисиите по
бюджет, финанси, икономическа политика, социалната политика, както и до ръководствата на двата синдиката. Писмото е
подкрепено от браншови съюзи.
vecherni-novini.bg
√ Васил Велев: Индустрията готова да спре работа заради новите цени на тока
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов.
Имахме заседание на Националния икономически съвет, макар че в дневния ред не фигурираше този въпрос за
обсъждане, но той няма как да бъде подминат.
В сряда се готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим. Искаме първо да
получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при планираното
поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в
България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение. Никакви 1-2%, както се
твърди, няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели.
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4%
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията.
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на
тока.
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят
производствения си цикъл, за да не трупат загуби. /БГНЕС
tribali.info
√ Васил Велев: Индустрията готова да спре работа заради новите цени на тока
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов.
Имахме заседание на Националния икономически съвет, макар че в дневния ред не фигурираше този въпрос за
обсъждане, но той няма как да бъде подминат.
В сряда се готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим. Искаме първо да
получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при планираното
поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в
България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение. Никакви 1-2%, както се
твърди, няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели.
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4%
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията.
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на
тока.
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят
производствения си цикъл, за да не трупат загуби.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
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dnes.bg
√ Високо напрежение за тока: Бизнесът срещу държавата
По-малко от 30% от родните фирми ще ползват намаление
величението на цените на електроенергията породи напрежение между държавата и бизнеса. Бизнесът иска среща с
премиера и оставките на енергийния министър и шефа на енергийния регулатор. Всичко това, ако влезе в сила готвеното
увеличение в цената на електричеството.
Законовите промени трябваше да успокоят нещата, като дадат отстъпка на предприятията от зелената енергия. Но вместо
да изпишат вежди, те ще избодат очи. Защото ограниченията са такива, че от тях могат да се ползват по-малко от 30 от найголемите компании, пише Нова телевизия.
Така с най-малко увеличение - от 4 до 8%, ще се разминат едва 15 компании. За други 12, поскъпването ще е с между 8 и
13 на сто. И всички останали увеличението ще бъде с между 13 и 20%. Става въпрос за близо 5000 български фирми.
На косъм от отстъпката се разминава дори най-големият завод за хляб в София. Както и най-голямото предприятие за
производство на тоалетна хартия у нас.
„В крайна сметка този, който плаща сметката, винаги са потребителите – дали по линия на това, че ще плащат по-високи
цени за електроенергия или по линия на това, че ще плащат по-високи стоки и услуги”, коментира Калоян Стайков от
Института за пазарна икономика.
Работодателите пресмятат, че увеличенето на тока за предприятията ще бръкне в джоба на всеки работник в тях с по 50
лева. Или ще коства работата на 60 000 служители. А ще доведе и до сериозно поскъпване на всичко, което произвеждат.
Бизнесът поиска спешна среща с премиера. А докато я получи – отиде на гости при икономическия министър.
„Още не сме поискали оставки, в нашето съвместно писмо с криб и стопанската камара сме заявили, че ако не бъдем чути,
ще ги поискаме”, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Работодателите настояват да се намалят покупките на скъпа енергия, заедно с кражбите и неефективността. Така че да не
се стига до подобни увеличения.
profit.bg
√ Бизнесът иска среща с премиера заради тока
Три национално представителни организации на бизнеса - Асоциацията на индустриалния капитал, Стопанската камара и
КРИБ, са притеснени, че е планирано поскъпване на електроенергията между 13% и 20% за преобладаващата част от
предприятията у нас и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни производства, което ще засегне сериозно
родните предприятия.
Бизнес организациите са готови да поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на шефа на
енергийния регулатор Иван Иванов.
„Вярваме, че ще я получим, много е важно да се състои тази среща, колегите обсъждат, има редица предприятия, холдинги,
които имат готовност да спрат производство”, посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, цитиран от
bTV.
Вестник Дневник
√ Отстъпка от цената на тока могат да искат предприятия с много високо годишно потребление
Индустриалните производители ще могат да кандидатстват пред министъра на енергетиката за 85% отстъпка от цената на
тока, но това ще става след представянето на куп документи и при три пъти завишено спрямо предварително
предвижданото количество потребена енергия.
Това се разбира от публикуваната за обществено обсъждане снощи Наредба за намаляване на тежестта, свързана с
разходите за енергия от възобновяеми източници на министерството на енергетиката.
За такава отстъпка могат да кандидатстват предприятия, които за период от 1 година имат потребление на електрическа
енергия над 30 гигаватчаса, като първоначално се обсъждаше количеството да е 10 гигаватчаса. Такова обещание беше
дадено както от регулатора - КЕВР, така и от председателя на енергийната комисия в Народното събрание.
За кандидатстването се изисква подаването на заявление до министъра на енергетиката до 31 март, придружено с
прогноза и обосновка за използването на електроенергия - по обекти и нива на напрежение, удостоверение за липса на
задължения, декларация, че предприятието не е в затруднено положение, заверени одиторски доклади за средна брутна
добавена стойност на дружеството за последните 3 години и др.
До три седмици след подаване на заявлението се извършва проверка, има срок за отстраняване на проблеми с
документацията и следва процедура по издаването или отказа на разрешението да се ползва отстъпката.
Три бизнес организации изчислиха, че при тази наредба таксата задължение към обществото ще е 13-20% за
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4 и 13% за най-големите енергоинтензивни
производства.
Затова и те поискаха среща с премиера Бойко Борисов и заплашиха, че ще искат оставката на енергийния министър.

4

Вестник Преса
√ Бизнесът иска спешна среща с Борисов за цените на тока, плаши с искане на оставки
Работодателските организации възнамеряват да поискат оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и на
председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при
ценообразуването на електроенергията. Това се казва в писмо на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, съобщава "Дарик".
Трите национално представени организации настояват за спешна среща с премиера Борисов заради планираното
увеличение на цените на тока от средата на годината. Бизнесът заплашва, че ако не бъдат приети неговите искания, ще
поиска оставката на енергийния министър Теменужка Петкова „поради демонстрирания отказ от провеждането на
реформи" в сектора и на шефа на енергийния регулатор Иван Иванов „поради решението всички натрупани дисбаланси
да бъдат платени от местния бизнес".
Писмото е разпространено и до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, председателите на комисиите по
бюджет, финанси, икономическа политика, социалната политика, както и до ръководствата на двата синдиката.
В писмото се казва:
"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. - между 13% и
20% за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни
производства - отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики
в сектора „Енергетика".
Обръщаме се към Вас, водени от позицията на нашата отговорност като работодатели на стотици хиляди работници и
служители.
Декларираме, че ако и този път не бъдат отчетени нашите искания:
1. Ще поискаме оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от
провеждането на реформи в сектор „Енергетика".
2. Ще поискаме оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради
решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решение, взето без да бъде извършена
оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско
потребление, каквото е изискването на европейските директиви.
3. Ще сезираме прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване
на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на
когенерациите.
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията - мандатоносител - ПП ГЕРБ.
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства - централите
„Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението.
Настоящото отворено писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова
камара „Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката."
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Вестник Сега
√ Само големите заводи може да получат облекчение за скъпия ток
Само за 10 дни Наредбата за подпомагане на индустрията трябва да бъде съгласувана и одобрена от ЕК
10 дни - това е срокът, с който разполага държавата, за да избистри и изпрати за съгласуване в Брюксел наредбата, по
която големите индустриални потребители на електроенергия ще бъдат компенсирани за скъпия ток. На подпомагане ще
подлежат компании, които консумират над 30 гигаватчаса (30 милиона киловатчаса) на година. Това става ясно от проекта
на наредбата, която едва вчера бе пусната за обществено обсъждане от енергийното министерство. Плановете са
наредбата да влезе в сила от 1 юли. Експертите на енергийното министерство са разгледали опита на Германия, Румъния
и Австрия и начина, по който те подпомагат големите индустрии.
Отсега обаче бизнес и експерти смятат, че времето няма да стигне и фирмите ще трябва да плащат прескъпо за енергията
от идния месец. Само преди дни шефът на енергийната комисия в НС Делян Добрев допусна, че подпомагане ще има за
фирмите с годишна консумация над 10 гигаватчаса годишно и условно сравни харчовете им с денонощната работа на два
чушкопека. В предложението на енергийното министерство обаче кръгът на фирмите е стеснен.
От помощта ще могат да се възползват 65 сектора, които традиционно харчат много ток. Такива например са металургията
и добивът на полезни изкопаеми и въглища, заводите за текстил, хартия, стъкло, плочки, рециклиране на отпадъци.
Подкрепа ще има и за фирмите за строителни материали, сол, производители на сокове, за преработвателите на плодове
и зеленчуци и др.
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Те ще бъдат облекчени с 85% от т.нар. зелена компонента в цената на тока. Колко точно е тя, обаче не е съвсем ясно. Само
преди ден от АИКБ, БСК и КРИБ поискаха спешна среща с премиера Бойко Борисов и се заканиха да поискат оставките на
енергийния министър и на шефа на енергийния регулатор. Причината е предлаганото увеличение на таксата "задължение
към обществото", която фирмите на свободния пазар плащат, със 112%. Именно в нея попада и зелената компонента.
Приходите от такса "задължения към обществото" отиват директно в НЕК с идеята дружеството да бъде подпомогнато
заради скъпия ток по дългосрочните договори. Заради огромните дългове на електрическата компания обаче вчера
лидерът на КНСБ Пламен Димитров предвеща фалити на енергийни фирми. Според шефа на НЕК Петър Илиев компанията
дължи 1.3 млрд. лв. само на производителите на енергия, а общата задлъжнялост е 3.3 млрд.лева. "Няма как, когато
купуваме скъпо и продаваме евтино, резултатът да е различен", каза Илиев. И призна, че увеличението на таксата
"задължения към обществото" не може да изчисти старите борчове на дружеството.
Заявленията за подпомагане по новата наредба ще се приемат в срок до 14 дни след влизането й в сила. Те ще се подават
в енергийното министерство, откъдето ще последва проверка на актуалното състояние на дружеството, потреблението му
на ток и др. От помощта могат да се ползват фирми, които не са "в затруднено положение", нямат борчове към държавата
или към общината, както и ако имат потребление над 30 гигаватчаса в ценовия период от 1 година.
Енергийното министерство ще бъде длъжно да води публичен регистър на фирмите, които ползват такива помощи. Срещу
името на всеки, ползвал помощта, ще бъде записано и какво точно е получил. Наредбата предвижда в списъка да
фигурират и фирмите, на които е била отказана такава помощ.
ЗЕЛЕНО
Само за 1 година броят на ВЕИ фирмите у нас е нараснал с 3%. Така ако през 2012 г. техният дял в потреблението на
електроенергия е бил 16 на сто, година по-късно те вече са били 19%. С това България надхвърля заложеното изискване от
ЕК до 2020 г. 16% от тока да идва от зелени източници. Това става ясно от последния доклад на ЕК за развитието на зелената
енергетика. Със своите почти 20% ВЕИ България е доста по-напред от много от останалите страни членки. С преизпълнен
план са и Дания, Германия, Финландия и Швеция. Средният дял на зелена енергия в ЕС е 15 %.
Вестник Монитор
√ Според проектонаредба за намаляване на тежестта на ВЕИ 50 фирми получават отстъпка за зеления ток
Бизнесът: Електричеството за тях пак ще поскъпне с до 10%
Между 40 и 50 големи фирми ще могат да се възползват от отстъпката за зеления ток. Това съобщиха от бизнес
организации след публикуването на проектонаредбата за намаляване на таксата „задължение към обществото” за
големите енергийни консуматори. Вместо очакванията, че наредбата ще обхване предприятията с над 10 гигаватчаса
годишна консумация на еленергия, се оказа, че прагът е трикратно по-висок. Така от отстъпката ще могат да се възползват
само енергийните консуматори с над 30 гигаватчаса годишно потребление. Тази отстъпка ще е в размер на 85% от частта
на таксата „задължение към обществото”, което се пада на зелените централи. Тя ще се ползва за количествата потребен
ток над първите 30 гигаватчаса. При изчислената от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) такса от 1 юли от
40 лв. на мегаватчас около 21 лева се падат на тока, произведен от ВЕИ.
Освен праг на потреблението, компаниите, които могат да ползват намаление от таксата трябва да са на чисто с държавата
и общините, или поне да са с разсрочен борчове за данъци и осигуровки. Те трябва да попадат и в едно от 65-те
производства в приложението към наредбата, като добивната, хранително-вкусовата, текстилната и химическата
промишленост.
През миналата седмица шефът на енергийната комисия в НС Делян Добрев обяви, че от намалението на таксата ще могат
да се възползват фирми с над 10 гигаватчаса потребление. При това положение той изчисли, че токът за бизнеса ще
поскъпне не с 20%, както твърдят фирмите, а с 1-2%.
При сегашния вариант на наредбата обаче от работодателските организации изчислиха, че за големите консуматори, които
попадат в наредбата, цената реално ще се вдигне с 4-10%. За всички останали с потребление под 30 гигаватчаса
увеличението на цената ще е с 21%.
Според източници на вестника КЕВР не се е съгласила да се разшири обхвата на предприятията, които могат да ползват
намалението, защото заложените в ценовия модел буфери не го позволяват.
Шефът на регулатора Иван Иванов вече обяви, че има такива буфери, но не пожела да посочи кои са те. Благодарение на
тях поскъпването на тока за бита ще остане в рамките на 2 на сто, гарантира той. По мнението на енергийни експерти тези
буфери са в рамките на 90-100 млн. лв. и идват от намалението на цената на двата американски ТЕЦ-а. Тя обаче ще се
случи, само ако НЕК им изплати просрочените суми от 800 млн. лв.
Късно в понеделник в писмо до премиера Бойко Борисов от БСК, КРИБ и Асоциацията на индустриалния капитал в България
обявиха, че заради създалата се ситуация ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на шефът
на КЕВР Иван Иванов. Както и че ще сезират прокуратурата за това как са били подписани договорите с американските ТЕЦове и дали топлофикациите, заводските централи и ВЕИ-тата правомерно получават високите цени.
Днес на заседание на икономическата комисия в НС шефът на КЕВР ще бъде изслушан за поскъпването на тока от 1 юли.
novinar.bg
√ Работодатели искат среща с премиера заради цените на тока
Работодатели от различни браншови асоциации в България се обърнаха с отворено писмо към премиера Бойко Борисов с
молба за спешна среща във връзка с цените на тока.
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„В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от юли – между 13 и 20 процента
за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4 и 13 процента за най-големите енергоинтензивни
производства – отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики
в сектора „Енергетика“, пише в писмото.
От асоциацията на индустриалния капитал, от стопанската камара и от конфедерацията на работодателите и
индустриалците обявиха още в писмото, че ако исканията им не бъдат взети под внимание, ще настояват за оставки в
енергетиката и проверки от прокуратурата.
Междувременно вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев коментира, че
подобни срещи не са предвидени нито с енергийното министерство, нито с ръководството на КЕВР.
Той припомни, че подобни срещи вече е имало и настоя да се спре със спекулациите за 10-20 на сто увеличение на цената
на тока за бизнеса. „Това не отговаря на истината”, подчерта Дончев..
dir.bg
√ Бизнесът плаши със спиране на работа заради високия ток
В сряда работодателските организации ще мъдруват за последващи стъпки
Искаме да получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при
планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните
предприятия в България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение.
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Никакви 1-2%, както се твърди,
няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели, добави той. В сряда се
готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим.
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов, заяви Велев,
предаде БГНЕС.
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4%
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията.
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на
тока.
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят
производствения си цикъл, за да не трупат загуби.
bulgariautre.bg
√ Бизнесът плаши със спиране на работа заради високия ток
В сряда работодателските организации ще мъдруват за последващи стъпки
Искаме да получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при
планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните
предприятия в България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение.
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Никакви 1-2%, както се твърди,
няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели, добави той. В сряда се
готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим.
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов, заяви Велев,
предаде БГНЕС.
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4%
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията.
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на
тока.
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят
производствения си цикъл, за да не трупат загуби.
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dariknews.bg
√ Бизнесът търси спешна среща с Борисов за цените на тока, плаши с искане на оставки
Работодателските организации ще поискат оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и на председателя на
КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването на
електроенергията.
Това се казва в писмо на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Трите национално представени организации настояват
за спешна среща с премиера Борисов заради планираното увеличение на цените на тока от средата на годината.
Бизнесът заплашва, че ако не бъдат приети неговите искания, ще поиска оставката на енергийния министър Теменужка
Петкова „поради демонстрирания отказ от провеждането на реформи" в сектора и на шефа на енергийния регулатор Иван
Иванов „поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес".
Писмото е разпространено и до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, председателите на комисиите по
бюджет, финанси, икономическа политика, социалната политика, както и до ръководствата на двата синдиката.
В писмото се казва:
"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. - между 13% и
20% за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни
производства - отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики
в сектора „Енергетика".
Обръщаме се към Вас, водени от позицията на нашата отговорност като работодатели на стотици хиляди работници и
служители.
Декларираме, че ако и този път не бъдат отчетени нашите искания:
1. Ще поискаме оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от
провеждането на реформи в сектор „Енергетика".
2. Ще поискаме оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради
решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решение, взето без да бъде извършена
оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско
потребление, каквото е изискването на европейските директиви.
3. Ще сезираме прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване
на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на
когенерациите.
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията - мандатоносител - ПП ГЕРБ.
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства - централите
„Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението.
Настоящото отворено писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова
камара „Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката."
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
money.bg
√ Енергийното министерство готово да обсъди с бизнеса цената на тока
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с
разходите за енергия от възобновяеми източници.
Съгласно промените в Закона за енергетиката от 6 март 2015 г. министрите на енергетиката, на икономиката и на финансите
издават съвместна наредба, която да регламентира намаляване на тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ
върху големите индустриални потребители.
В съобщението на министерстовто се посочва още:
Наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 21 от Закона за енергетиката се издава в шест месечен срок от влизането в сила на закона при
спазване на изискванията за държавните помощи, т.е. необходимо е да влезе в сила, най-късно до 06.09.2015 г.
Проектът на Наредба е изработен съгласно насоките за помощта за околната среда и енергетиката за периода 2014 - 2020
г. на ЕК. Съвместната работна група разгледа и обсъди опита на Германия, Румъния и Австрия по прилагането на насоките
относно държавната помощ за опазване на околна среда и за енергетика. Наредбата опростява правилата за предоставяне
на помощ за сектори, изложени на риск поради разходите, произтичащи от финансирането на подкрепата за енергията от
възобновяеми източници.
Помощта се изразява под формата на намаляване или освобождаване от тежестта на разходите за изкупуване на енергия
от възобновяеми източници от големи индустриални потребители.
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infoobzor.net
√ Бизнесът поиска оставките на енергийния министър и на шефа на КЕВР
Бизнесът ще поиска оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от
провеждането на реформи в сектора. Това става ясно от отворено писмо на Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) във връзка с планираното увеличение на цената на електроенергията от 1 юли.
Трите стопански организации ще поискат и оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван
Иванов поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес.
„Решение, взето без да бъде извършена оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на
електрическата енергия за стопанско потребление, каквото е изискването на европейските директиви“, коментират
организациите в отвореното си писмо до премиера, отговорните парламентарни комисии и синдикатите.
КРИБ, БСК и АИКБ възнамеряват да сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и
високоефективно ли е производството на когенерациите.
Организациите искат спешно среща с премиера Бойко Борисов, защото „все още няма индикации, че износът на
електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални
електропроизводства – централите „Марица Изток“ 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите“.
„Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и
населението“, заявяват в директно обръщение към Борисов индустриалните организации.
Исканията са подкрепени и от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата
промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара
„Машиностроене“ и Българската асоциация на електротехниката.
19min.bg
√ Бизнесът с писмо до Борисов заради тока
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов по повод новите по-високи цени на
тока.
В документа работодателите искат среща с министър-председателя и заявяват, че не са съгласни местния бизнес да плати
всички натрупани дисбаланси в енергетиката. Ако исканията им не бъдат уважени, те обявяват, че ще поискат оставките на
министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на шефа на КЕВР Иван Иванов.
Работодателите ще сезират и прокуратурата за подписаните дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия и
правомерни ли са получените преференции за ВЕИ-централите.
chernomore.bg
√ Високо напрежение за тока: Бизнесът срещу държавата
По-малко от 30% от родните фирми ще ползват намаление
Увеличението на цените на електроенергията породи напрежение между държавата и бизнеса. Бизнесът иска среща с
премиера и оставките на енергийния министър и шефа на енергийния регулатор. Всичко това, ако влезе в сила готвеното
увеличение в цената на електричеството.
Законовите промени трябваше да успокоят нещата, като дадат отстъпка на предприятията от зелената енергия. Но вместо
да изпишат вежди, те ще избодат очи. Защото ограниченията са такива, че от тях могат да се ползват по-малко от 30 от найголемите компании, пише Нова телевизия.
Така с най-малко увеличение - от 4 до 8%, ще се разминат едва 15 компании. За други 12 поскъпването ще е с между 8 и
13 на сто. И всички останали увеличението ще бъде с между 13 и 20%. Става въпрос за близо 5000 български фирми.
На косъм от отстъпката се разминава дори най-големият завод за хляб в София. Както и най-голямото предприятие за
производство на тоалетна хартия у нас.
„В крайна сметка този, който плаща сметката, винаги са потребителите – дали по линия на това, че ще плащат по-високи
цени за електроенергия или по линия на това, че ще плащат по-високи стоки и услуги”, коментира Калоян Стайков от
Института за пазарна икономика.
Работодателите пресмятат, че увеличението на тока за предприятията ще бръкне в джоба на всеки работник в тях с по 50
лева. Или ще коства работата на 60 000 служители. А ще доведе и до сериозно поскъпване на всичко, което произвеждат.
Бизнесът поиска спешна среща с премиера. А докато я получи – отиде на гости при икономическия министър.
„Още не сме поискали оставки, в нашето съвместно писмо с криб и стопанската камара сме заявили, че ако не бъдем чути,
ще ги поискаме”, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Работодателите настояват да се намалят покупките на скъпа енергия заедно с кражбите и неефективността. Така че да не
се стига до подобни увеличения, съобщава Dnes.bg.
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focus-news.net
√ Кръгла маса „ЗА икономика на светло“ ще се проведе в София
София. Ще се проведе Кръгла маса „ЗА икономика на светло“ в София на 22 юни, 11:00 часа в зала „Средец“ на София Хотел
Балкан (Шератон), съобщиха организаторите. Организатори на събитието са Асоциация на индустриалния капитал в
България и Национален център „Икономика на светло“.
„Борбата със сивата икономика е основен приоритет за българската държава, за социалните партньори и за всички активни
представители на гражданското общество. Безспорни са пораженията, които тя нанася – изкривява конкурентната среда,
ощетява бюджета, подкопава обществените системи – на здравеопазването, на образованието, пенсионната, на
сигурността, оказва негативно влияние върху икономическия растеж и разкриването на нови работни места”, твърдят
организаторите на кръглата маса.
„Предприемането на адекватни и целенасочени действия за ограничаване на сивите практики и стимулиране на изрядно,
законно поведение от страна на стопанските субекти и гражданите изисква устойчива промяна в обществените нагласи и
е възможно само при целенасочени и координирани действия на държава, социални партньори и всички заинтересовани
страни. За да се планират съответните действия, е необходимо да се ползват адекватни и сигурни инструменти за
измерването на сивия сектор и за разкриване и прогнозиране на тенденциите в неговото развитие”, заявяват още
организаторите.
Всички тези теми са обект на дискусия на предстоящата Кръгла маса „ЗА Икономика на светло“, по време на която ще бъдат
представени и обсъдени:
- Актуализацията на ежегодно изчислявания Композитен индекс „Икономика на светло” за 2014 г.;
- Мерките, предприемани от правителството и прокуратурата за ограничаване и превенция на сивия сектор.
В кръглата маса са поканени да вземат участие министър-председателя на Република България Бойко Борисов, главният
прокурор Сотир Цацаров, министъра на финансите Владислав Горанов, както и редица представители на държавните
институции и администрацията, на социалните партньори, на структури на организираното гражданско общество, на
академичната общност и медиите.
Целта е да бъдат очертани предизвикателствата и възможностите за предприемане на мерки за ограничаване и превенция
на сивата икономика.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Еврокомисар Крецу: Одобрихме 7,8 млрд. евро за България
Днес одобрихме двете оперативни програми - “Региони в растеж” и “Околна среда”. Това обяви вчера в гранитната зала
на Министерския съвет в София еврокомисарят по регионалното развитие Корина Крецу в присъствието на премиера
Бойко Борисов.
Това означава, че 7,8 млрд. евро по 7-те оперативни програми от новия програмен период 2014-2020 г. могат да бъдат
усвоявани.
Европейските инвестиции са насочени към заетост, иновации, малкия бизнес, подпомагане на младите хора да изградят
бъдещето си, както и за основната инфраструктура, каза тя.
Крецу заяви, че е впечатлена от работата на българските власти. Съвместното усилие вече давало резултати, усвояването
на еврофондовете от стария период вече е над 75%, преди 6 месеца е било 60%. Похвали кабинета, че е успял да избегне
риска от връщането на 250 млн. евро.
До края на годината обаче остават за усвояване 1,8 млрд. евро от стария програмен период.
Когато фактите говорят, всички мълчат, заяви премиерът Бойко Борисов. И се похвали за спасените 250 млн. евро.
Както и че 6,6 млрд. лв. по двете оперативни програми за новия програмен период вече могат да бъдат инвестирани.
Борисов смята, че приключването на стария период ще бъде успешно. Той прогнозира 92% усвояване на европейското
финансиране.
По-късно Корина Крецу разгледа базиликата “Св. София” и храма “Св. Ал. Невски” с кмета на София Йорданка Фандъкова.
Еврокомисарят поздрави столицата за реализираните европроекти.
√ Облекчение за тока на заводи, но с хиляда условия
Бизнесът, който ползва над 30 гигаватчаса еленергия на година, ще плаща 85% от зеления ток.
Това предвижда проект на наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми
източници. Във вторник министерството на икономиката я пусна за обществено обсъждане.
Тази екстра за бизнеса, която се лансира повече от седмица, обаче ще е най-вече за големите енергийни консуматори.
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От бизнес организациите обаче не бяха впечатлени от проекта на енергийното министерство. Първо - облекчението, което
се предвижда, започва, когато предприятието е ползвало тези 30 гигаватчаса ток. Това означава, че много от компаниите,
които са около това потребление, на година ще си плащат 40-те лева за мегаватчас такса “задължения към обществото” и
токът им ще поскъпне с 20%, коментират от бизнеса.
Има и куп други изисквания към фирмите, които ще ползват преференцията.
Изисква се всяка година до 31 март предприятието, кандидатстващо за облекчението, да подава заявление за вида помощ
до министъра на енергетиката. В него трябва да са записани прогноза за потреблението на еленергия, искат сепрогноза и
обосновка за използването на електроенергия - по обекти и нива на напрежение. Фирмата трябва да представи
удостоверение за липса на задължения към държавата и общините. Прилага се и декларация, че предприятието не е в
затруднено положение. Иска се информация за доставчика на еленергия, заверени от одитори доклади за средната брутна
добавена стойност на фирмата за 3 години назад, както и за електроенергийната интензивност, тя трябва да е поне 20%.
В наредбата са изброени всички документи, които трябва да приготви фирмата и които да се предоставят.
До три седмици след подаване на заявлението се извършва проверка, има срок за отстраняване на проблеми с
документацията и следва процедура по издаването или отказа на разрешението да се ползва отстъпката.
Представители на големия бизнес вчера повториха становището на работодателските организации от понеделник- и с
наредбата увеличението на цената на тока за големите индустриални консуматори ще е 4-5%, а за малкия и средния бизнес
- от 5 до 20%.
От бизнеса казаха отново, че искат реформи в енергетиката, и настояха върху тока, който се изнася, също да се начислява
такса “задължения към обществото”. В момента износът е освободен от вътрешните такси. И направиха сравнение - от
износ на ток на година влизат 77 млн. лв., а целокупният износ на индустрията ни е 37 млрд. лв. на година.
Тепърва по този проект на наредба ще има дебати.
√ ЕК одобри оперативни програми "Околна среда" и "Региони в растеж"
Европейската комисия одобри днес останалите две оперативни програми за България — „Региони в растеж“ и „Околна
среда“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014 - 2020 година, чиято обща стойност за
финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на над 15 млрд.лв., вече са приети. Това обяви еврокомисарят
по регионалната политика Корина Крецу на съвместен брифинг в Министерския съвет с министър–председателят Бойко
Борисов. На събитието присъстваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав
Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова –
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие, съобщиха от МРРБ.
„Радвам се, че с приемането на последните две от програмите България е поела в правилната посока за извличането на
максимална полза от реалните възможности, които политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и
нейните граждани. Инвестициите за периода 2014 - 2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма
вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените
хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България; подпомагане на
младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни
връзки. Освен това те са ориентирани към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със
социалното приобщаване, здравеопазването и образованието“, отбеляза еврокомисар Корина Крецу. По думите й сега
най-важното е тези нови програми да бъдат изпълнени ефикасно и навреме. Впечатлена съм от работата на българските
власти за програмен период 2007-2013 г. Това е съвместно усилие и вече наблюдаваме резултати, тъй като вече
усвояването на еврофондовете е над 75%. Вижда се, че дават резултати тези съвместни усилия, тъй като преди 6 месеца
нивото на усвояване за предишния програмен период беше около 60%. Успяхте да избегнете риска от връщане на средства
на стойност 250 млн. евро., но все още остава 1 млрд. и 800 хиляди до края на програмния период, но съм уверена, че на
базата на решителността си ще направите всичко по силите си. Аз съм тук, за да ви подкрепям", увери още еврокомисарят.
„Бих искала да благодаря на комисар Крецу за изключителната ангажираност в процеса на подготовка и съгласуване на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Насоките, препоръките и съдействието, които получихме от нейния
екип помогнаха много за това тази програма да е един изключително качествен документ, който ще играе огромна роля
за устойчивото и балансирано регионално развитие до 2023 г.“, коментира министър Лиляна Павлова. Тя посочи, че ще
разчитаме на нашите европейски партньори и за ефективното изпълнение на оперативна програма, която ще допринесе
за сближаване на българските с по-развитите региони в ЕС. Министър Павлова изрази увереността си в успеха на
програмата, защото въпреки късния старт, в подготвителния период бяха завършени всички ключови стратегии, които са
предпоставка за финансиране, подготвени са голяма част от проектите, както и насоките за кандидатстване по основни
схеми.
Министърът напомни, че пътят през който преминахме, за да стигнем до днешния ден, е бил труден, дълъг и изпълнен с
препятствия. „Подготовката на тази програма ни отне три години и затова допринесоха както вътрешни, така и външни
фактори. Основната причина за трудностите, които срещнахме обаче е същевременно и ключът, който ще доведе до много
по-значими, видими и устойчиви резултати от нейното изпълнение“, отбеляза тя. Павлова бе категорична, че програмата
предлага революционни за България подходи за изпълнение, които са добре обмислени, оценени, които се основават на
научените уроци и целят да преустановят грешки допускани в миналото.
Разликите спрямо предходния период са много и значителни. Същевременно са запазени и надградени добрите примери
и практики. „В началото на членството ни в Европейския съюз, беше изключително важно да мобилизираме
бенефициентите и да активизираме нашите общини в подготовката на качествени проекти. Конкурентният подход и
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съревнованието между отделните бенефициенти доведе до бързо изграждане на капацитет и системи за подготовка и
управление на проекти, натрупване на опит, подготовка на качествени проекти. Този подход обаче имаше и не дотам
положителни резултати, свързани с неравномерно развитие на българската територия, продължаващо изоставане на
определени региони като Северозападния и Северния централен район, некоординирани инвестиции, които подпомагат
регионите, но въпреки това не могат да преодолеят значителното им изоставане“, заяви регионалният министър. Тя
отбеляза, че новата оперативна програма предлага нов подход за развитие, който се основава на стратегическото
планиране на местно и национално ниво, по-голям фокус на инвестициите, интегрираност и по-добра координация.
„Програмата реално ще подкрепи реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование,
здравеопазване и социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в
регионите, чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Оперативната
програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните
миграционни и демографски тенденция, следствие от засилената миграция към София и големите градове, водеща до
обезлюдяване на големи части от България“, изброи министърът.
Средствата по програмата „Региони в растеж“ са на стойност 2,6 милиарда лева и са финансирани от ЕС по линия на
Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият им размер надхвърля 3
милиарда лв. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за справяне с териториалните
различия в страната. Тя ще допринесе за по-добро социално приобщаване, енергийна ефективност, свързаност и
здравеопазване. По-голямата част от инвестициите ще бъдат насочени към подобряването на ежедневието на живущите
в българските градове и техните околности. За първи път помощта ще се базира на стратегии, съчетаващи различни видове
инвестиции и приоритети за устойчиво градско развитие, разработени от градските органи.
Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 градски центъра в България. От изключително значение ще
бъде наличието на ефикасна администрация, която получава подкрепа. Дейността на центровете ще бъде насочена към
устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания
градски транспорт, социалната и образователната инфраструктура и туризма.
Най-голямата приоритетна ос е „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в размер на нас 1,6 млрд.лв. Чрез нея ще
бъдат подкрепени 39 средни и големи градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение
на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване
на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски
ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни
съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още
енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за
насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и интегрирани
проекти за устойчив градски транспорт. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена в началото на юли месец.
Делегирането на функциите на междинни звена по отношение на избор и оценка на проекти за градско развитие на 39-те
общини на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 е
стъпка в процеса на засилена регионалната политика и процеса по децентрализация и увеличаване на правомощията, но
и отговорностите на местните власти.
Реформата в регионалната политика ще бъде подкрепена и чрез реализиране на инвестиции в енергийна ефективност в
жилищни и публични сгради в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел по
Приоритетна ос 2, чиито обхват успяхме да защитим в преговорния процес с Европейската комисия. С предвидената
подкрепа в размер на над 200 млн.лв. ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност
на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда. Процедурата за кандидатстване ще
бъде обявена през месец август.
Приоритетната ос „Регионална образователна инфраструктура“ в размер на близо 220 млн.лв. ще подкрепи училищата от
регионално значение –професионалните, спортните, помощните, специалните и културните училища, както и висшите
училища в България. Първата процедура за кандидатстване ще бъде обявена през месец август.
Приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“ в размер на над 160 млн.лв. е насочена към реформата в спешната
медицинска помощ. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец септември.
Приоритетна ос ‚Регионална социална инфраструктура“ на обща стойност на над 100 млн.лв. ще продължи процеса на
деинституционализация на социални услуги за деца и възрастни. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през
2016 г.
Приоритетна ос „Регионален туризъм“ предлага нов подход в опазването и популяризирането на културното наследство.
С 200 млн.лв. ще бъде подкрепена консервацията и реставрацията на обекти на културното наследство от национално и
световно значение. Предвижда се също и включването на обектите в цялостни туристически продукти, чрез изграждане на
инфраструктура за посетителите около самите културни обекти. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през
2016 г.
Приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура“ на стойност над 350 млн.лв. е насочена към обновяване ключови
отсечки от републиканската пътна мрежа, които ще подобрят достъпа до трансевропейските коридори и по този начин ще
улеснят придвижването на стоки и хора. Процедурата за кандидатстване ще бъде обявена през месец ноември 2016 г.
Приоритетна ос Техническа помощ е насочена към запазване и надграждане на административния капацитет на
Управляващия орган и бенефициентите. Процедурите за кандидатстване ще бъдат обявени през месец юли.
„Уверена съм в успеха на тази програма, защото въпреки късния старт, в подготвителния период бяха завършени всички
ключови стратегии, които са предпоставка за финансиране, подготвени са голяма част от проектите, както и насоките за
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кандидатстване по основни схеми. Убедена съм, че планираните инвестиции по програмата ще спомогнат да отговори на
високите очаквания на обществото за промяна, осъществяване на необходимите секторни реформи и като краен резултат
подобряване на качеството на живот в регионите в цялата страна“, заключи министър Лиляна Павлова.
Вестник Труд
√ Дефлацията наистина свърши
По-ниските лихви и ускоряването на европейската икономика ще насърчат и българския растеж
През август 2013 г. започна най-дългият период на дефлация в България - поне откакто се събират и публикуват подобни
данни. И преди сме я имали, но е продължавала не повече от няколко месеца и е била по-скоро случайно и бързо
отминаващо явление. Този път дефлацията беше с рекордна продължителност поради натрупване на множество фактори,
действащи в една посока.
През 2013 и 2014 г. бяха намалени цените на електричеството - и то на няколко пъти. Това имаше основен принос за
преминаването към дефлация, но ефектът беше усилен от няколко други фактора. В средата на 2012-а еврозоната сложи
край на спекулациите за крах на общата валута, което доведе до силно поскъпване на еврото - в резултат на което
започнаха дефлационни тенденции в целия Европейски съюз. Отделно слабата икономическа активност и слабият пазар
на труда потискаха потреблението и цените.
Повечето от тези фактори започнаха да се изчерпват през 2014-а - цените на тока бяха повишени, Европейската централна
банка (ЕЦБ) започна да се бори срещу скъпото евро, а пазарът на труда лека-полека започна да се съвзема, след като
достигна дъното през 2013 г. Сякаш дефлацията щеше да изчезне през 2014-а - обаче изведнъж през второто полугодие
започна рязко поевтиняване на цената на петрола, която се срина с повече от 60% в долари (много по-бързо от спада на
еврото). Това подхрани допълнително дефлацията в България, като по същото време почти всички страни в ЕС изпаднаха
в дефлация.
Въпреки всичко дефлацията свърши през март тази година, когато беше отчетено минимално повишение на цените от 0,1%
спрямо предходната година. През април инфлацията леко се ускори - до 0,5%, а през май достигна 0,9%. Вярно, че през
май беше отчетена лека дефлация на месечна база, но това се случва почти всяка година заради сезонното поевтиняване
на земеделската продукция през пролетта. Тази година майската дефлация е минимална и не може да промени
тенденцията на ускоряване на инфлацията.
Дефлацията свърши не само в България, но и в еврозоната - агресивната политика на ЕЦБ проработи, еврото се стабилизира
през последните месеци, но е доста по-евтино от миналата година, което помага за премахване на дефлационните
тенденции. В същото време макар и да е значително по-евтин, петролът се стабилизира и започна леко да поскъпва, което
също премахва дефлационния натиск. Не на последно място европейската икономика се ускорява и се създават работни
места, а това е сигурно антидефлационно лекарство.
Не всички фактори за дефлацията са негативни - по-евтиният петрол например е нещо полезно. В същото време по-ниските
лихви и ускоряването на европейската икономика, които сложиха край на дефлацията, са дори още по-полезни и ще
насърчат възстановяването на българската икономика. В този смисъл краят на дефлацията е добър знак.
*Авторът е старши икономист в институт „Отворено общество“.
Вестник Сега
√ Държавата ще плаща пълни здравни вноски през 2026 г.
БСП плашат, че разделянето на болестите ще изкара хората по площадите
Едва през 2026 г. държавата ще стане коректен платец на здравни вноски, реши окончателно парламентът, приемайки на
второ четене промените в Закона за здравното осигуряване, предложени от кабинета и МЗ. В момента хазната осигурява
близо 4 млн. души - пенсионери, деца, държавни служители, бедни, върху само половината от минималния осигурителен
доход за страната, благодарение на което за тези хора в бюджета на здравната каса влизат под 1 млрд. лв. годишно. 2 млн.
работещи пък осигуряват останалите над 2 млрд. лв.
Според приетите промени от догодина процентът, който държавата ще плаща върху минималния осигурителен доход за
осигурените от нея, ще расте с 5 процентни пункта годишно, т.е. през 2016 г. бюджетът ще дава 55% от минималния доход
за здравни вноски, през 2017 г. - 60 на сто, докато не станат 100% през 2026 г.
От БСП предложиха още догодина държавата да започне да плаща изцяло дължимите вноски, но поправката не беше
приета. Оттам припомниха за 1.4-те млрд. лв., които бяха национализирани от резерва на НЗОК при предишното
управление на ГЕРБ. Левите смятат, че с приетата поправка се дават индулгенции на държавата да е некоректен платец
още 10 години и да е привилегирована в сравнение с работещите граждани. Това са финансовите възможности на
държавата и с промяната сме първите, които даваме график как ангажиментът на държавата ще се увеличава, отговори
пък министър Петър Москов.
От друга страна законът предвижда да се увеличи периодът за вход в системата. В момента за неосигурени се смятат тези,
които дължат вноски за последните 3 г., но занапред срокът ще скочи на 5 г.
Депутатите проведоха поредната дискусия за разделянето на пакета на здравната каса на основен и допълнителен, но
отново не успяха да провокират министър Петър Москов да оповести каквито и да било конкретни намерения кои болести
ще попаднат в основния пакет и кои - в допълнителния, т.е. за кои лечението би трябвало да е гарантирано и безплатно и
за кои ще се чака. Не мина и предложение на Мая Манолова от БСП наредбата, която определя пакетите, да не се прави
от здравния министър, както предвижда законът, а от Министерския съвет. Мотивът на Манолова беше, че когато догодина
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излязат пакетите и хората от втория пакет установят, че ще си плащат двойно за лечението, и излязат на площадите, както
стана през февруари 2013 г. при двойните сметки за ток, отговорността трябва да се носи от кабинета.
ОТ ДЕБАТА
От БСП обявиха още, че Петър Москов иска единствено да превърне здравеопазването в пазар, в който ще оцелеят само
тези, които имат пари. Основни апологети на министъра бяха Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт и колегата му
от РБ Димитър Шишков, а ГЕРБ почти не участваха в дискусията по който и да било текст от закона. Шишков обясни, че
определянето на допълнителен пакет, за лечението от който ще се чака, е добра стъпка към създаването на втори и трети
стълб от здравното осигуряване. Самият Москов пък отново обеща, че за болестите в първия пакет никой няма да плаща
нищо, за разлика от сега. Той обаче добави, че повече пари за здравеопазване не се предвиждат, т.е. повечето пари за
основния пакет ще дойдат от ограниченията за лечение в допълнителния.
√ Брюксел планира временно затваряне на банките в Гърция
Гърците масово теглят стотици милиони евро заради провала на преговорите с кредиторите
Европейският съюз е разработил "спешен план" за спасяването на Гърция от фалит, ако страната до края на тази седмица
не постигне споразумение за своя дълг, пише германският в. "Зюддойче цайтунг", цитирайки източници от Брюксел.
Според изданието мерките ще засегнат най-вече контрола върху отлива на парични потоци от страната, по примера на
Кипър по време на финансовата криза на острова през 2013 г. Ако преговорите между Атина и кредиторите стигнат до
задънена улица, планът предвижда от следващата седмица гръцките банки да останат временно затворени за няколко
дни, за да бъдат по-добре подготвени за контрола върху финансовите транзакциите. След като бъдат отново отворени,
почти сигурно е, че ще бъдат ограничени сумите, които ще могат да бъдат теглени от банкоматите, както и размерите на
електронните транзакции.
Гръцки медии съобщиха, че някои банки в страната вече ограничават тегленето на големи суми, след като само за един
ден в понеделник гърците поставиха абсолютен рекорд и изтеглиха над 600 милиона евро. Това е 2.5 пъти повече от
сумите, изтеглени миналия петък, съобщи гръцкият електронен портал "Репортер" и отбеляза, че едва ли могат да се
оценят сумите, които се изтеглят постоянно от банкоматите след края на работното време на банките. От началото на
годината от гръцките банки са изтеглени 26 млрд. евро и са прехвърлени предимно в европейски банки. Подобна нервност
на вложителите се обяснява с провала на преговорите на гръцкото правителство с международните кредитори, състояли
се на 13 и 14 юни в Брюксел
Евентуален банкрут на Гърция би струвал на Белгия около 6.8 млрд евро, което прави по 609 евро на белгиец, съобщи Би
Би Си. Това са изчислили експерти от банковата и застрахователна група ING. Те са взели предвид общия кредит от 195
млрд. евро, даден на Гърция чрез механизмите за финансова помощ. Тук влиза първият кредит от 53 милиард евро (20102012 г.) и вторият от 142 млрд. евро (от 2012 г. до момента). Делът на Белгия за кредитирането на Гърция по линия на
еврозоната представлява 3.5%, или 6.825 млрд. евро. В ING обаче смятат, че е малко вероятен 100% дефолт на държавния
дълг на Гърция.
ПОЗИЦИЯ
Гръцкият финансов министър Янис Варуфакис заяви, че не възнамерява да представя нови предложения за реформи на
срещата на еврогрупата утре в Люксембург, пише германският в. "Билд". Въпреки това гръцките преговарящи са "достъпни
по всяко едно време" за постигане на споразумение с партньорите, заяви министърът. Той каза, че представителите на
кредиторите, от които зависи отпускането на спасителна помощ за Гърция, трябва да се върнат на масата за преговори с
"ясни и твърди решения".
√ И фирмите ще издирват безработни младежи по кафенетата
Работодателите, общините, неправителственият сектор, обучителни центрове и др. ще се конкурират с "търсачите на
безработни" в издирването и мотивирането на млади безработни българи до 29 г. Социалното министерство обяви още
една програма за активиране на млади хора, които не учат и не работят. С 26 млн. лв. от ОП "Развитие на човешките
ресурси" ведомството цели да включи в обучение, преквалификация или да намери работа на 18 хил. млади хора до 29 г.
Това е втора програма за активиране на млади хора, които не правят нищо. С пари от националния бюджет са назначени
и 35 младежки медиатори, които също трябва да издирват връстниците си до 29 г. по кафенета и градинки и да ги
убеждават да се регистрират в бюрото по труда или да се върнат на училище. Първите 35 от 100 търсачи са назначени.
Програмата е до 2017 г., а за тази година са заделени 1.3 млн. лв. от бюджета в националния план за заетост.
Новата програма с европейски пари е за общини, работодатели, неправителствени организации, центрове за обучение,
посреднически фирми и др. Те могат да разработят проекти за минимум 100 хил. евро и максимум 200 хил. евро, с които
да намерят неактивни млади хора и да ги убедят или да се върнат в училище, или да ги обучат и преквалифицират.
Намирането на работа не е задължително, но ако младежите започнат да работят, министерството ще покрива разходите
за заплата и осигуровки за 6 месеца според минималните прагове за професиите. Според данни, цитирани от зам.министъра на труда Зорница Русинова у нас има 180 хил. неактивни младежи, които не учат, не работят, а не си търсят
работа. Затова целта е 75% от тях да бъдат върнати в училище или да им се намери работа, а останалите 15% да се
регистрират в бюрата по труда.
"Очакваме работодателите и неправителственият сектор да ни изненадат", обясни Русинова как си представят проектите.
Срокът за кандидатстване е до края на август.
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√ Банките призоваха да не пада тайната за всички клиенти
Да не се разкрива банковата тайна за всички клиенти при евентуална несъстоятелност на даден трезор. За това призова
председателят на Асоциацията на търговските банки у нас Петър Андронов вчера в отговор на въпрос за промените в
Закона за кредитните институции. Целта на тайната е да опази добросъвестните вложители от криминални посегателства
върху тяхното имущество, каза той. "Когато осветлиш какво притежава някой, без да е направил нищо лошо, тогава той
става потенциален обект на атаки", коментира пред журналисти Андронов. По думите му най-добре би било да се
ограничи периметърът на това осветляване в някакъв разумен коридор - само за политически лица или лица, които са
имали някаква степен на политическо въздействие върху работата на една или друга институция.
Преди дни проектът за промени в Закона за кредитните институции, внесен от депутати от всички групи, беше почти
единодушно приет на първо четене. Въпреки това депутатите признаха, че очакват той да претърпи сериозни корекции
заради множество несъвършенства.
Андронов прогнозира и разгорещени дебати в парламента при приемането на европейската директива за
преструктуриране на кредитните институции. По думите му с директивата се въвеждат много нови и сложни регулации и
не било ясно дали те ще сработят в българската банкова система. Правилата предвиждат всяка държава - членка на ЕС, да
създаде фонд за преструктуриране, който да бъде финансиран от банките и който би могъл да се използва и в случай на
фалит. Годишните вноски на финансовите институции се определят съобразно рисковете, които поемат. При риск за
дадена банка е възможно да се назначат и специални мениджъри, които да изземат функциите на ръководството на
банката. Една от крайните мерки е продажбата на част от банковата дейност или създаването на мостова банка, която да
продължи да изпълнява най-важните функции.
НЕУТРАЛНО
Асоциацията на банките в България не може да има фаворит за управител на БНБ, каза още Андронов. Все пак при
неподходящ кандидат за поста банките ще реагират, поясни той. "Всеки от издигнатите досега кандидати за управител на
БНБ има своите качества, които заслужават уважение", коментира председателят на асоциацията.
√ Брюксел не дава отсрочка за забавените европейски проекти
Одобрени са последните две нови програми за над 3 млрд. евро
България няма да получи от Европейската комисия (ЕК) отсрочка за закъсняващите проекти по оперативните програми от
стария период 2007 - 2013 г. Това стана ясно вчера след срещата на комисаря по регионална политика Корина Крецу с
премиера Бойко Борисов и министри от кабинета.
Заедно с констатациите за добър напредък в усвояването на средствата, което от 60% преди половин година вече е над
75%, еврокомисар Крецу каза, че страната ни няма да получи удължаване на сроковете след края на 2015 г. Тя обясни, че
вече действат нови регламенти и подобна отсрочка изисквала одобрението и на Съвета на ЕС. "Успяхте да избегнете риска
от връщане на средства на стойност 250 млн. евро, но все още остават 1.8 млрд. евро до края на програмния период",
предупреди еврокомисарят и увери: "Убедена съм, че ще направите всичко по силите си. Аз съм тук, за да ви подкрепям".
След срещата дойде и добрата новина за одобрените от ЕК последни две оперативни програми в новия период 2014 - 2020
г. - "Региони в растеж" и "Околна среда". Финансирането по тях е за общо над 3 млрд. евро. Те ще отидат за инвестиции в
градовете, за саниране, здравеопазване, ВиК и управление на отпадъците. В новия период общото финансиране по всички
европрограми е 7.6 млрд. евро. По думите на Корина Крецу най-важното е те да бъдат изпълнени ефикасно и навреме.
Вестник Капитал Daily
√ Брюксел одобри и последните две нови оперативни програми
България ще финансира проекти за 2.8 млрд. евро по "Околна среда" и "Региони в растеж" в следващите 7 години
Европейската комисия одобри във вторник последните две оперативни програми за периода 2014 - 2020 г. - "Околна
среда" и "Региони в растеж", които предвиждат инвестиции от 2.8 млрд. евро, съобщиха от пресслужбата на ЕК. Така с
година и половина забавяне и в България може да стартира новият програмен период, в който на разположение на
страната по седемте оперативни програми са общо европейското финансиране по 7.6 млрд.евро. Новината беше обявена
по време на посещението на еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу в България, малко след срещата й с
премиера Бойко Борисов в Министерския съвет. "Инвестициите за периода 2014 - 2020 г. са насочени към ключови области,
в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на
живота на обикновените хора", каза еврокомисарят Крецу, цитирана от пресофиса на Европейската комисия. "Ще се
финансира в подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации; помощ за най-младите,
подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки. Освен това инвестициите са ориентирани
към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване,
здравеопазването и образованието", допълни тя.
По думите й: "България е поела в правилната посока за извличане на максимална полза от реалните възможности, които
дава политиката на сближаване на ЕС и сега най-важното е тези инвестиции да бъдат направени ефикасно и навреме."
По-чисти вода и въздух
Средствата по новата програма "Околна среда" са 1.77 млрд. евро - 1.5 млрд. евро от ЕС плюс национално съфинансиране.
По нея ще се финансират проекти за управлението на отпадъците и водите, подобряване на ВиК инфраструктурата,
опазването на околната среда, популяризирането на биоразнообразието, съхранението и качеството на въздуха. Тези
инвестиции би трябвало да допринесат за по-конкурентоспособен и устойчив растеж, създаване на работни места, както
и по-добри условия на живот за гражданите.
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Финансирането от ЕС ще е насочено също и към създаването на действащи системи за предотвратяване и управление на
риска, както и за по-добра реакция при природни бедствия като наводнения и свлачища.
Изравняване на регионалните различия
Средствата по програмата "Региони в растеж", която също беше одобрена във вторник, са на стойност 1.3 млрд. евро и са
финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият
им размер надхвърля 1.5 милиарда евро. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за
справяне с териториалните различия в страната. По думите на регионалния министър Лиляна Павлова тя ще подкрепи
реформите в няколко сектора – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика.
Най-голямата приоритетна ос в програмата е "Устойчиво и интегрирано градско развитие", като по нея финансирането е
1.6 млрд. лв. Инвестициите ще са насочени към обновяване на градски пространства, модернизация на детски ясли,
градини и училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни
институции. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични сгради,
мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие, както и интегрирани проекти
за устойчив градски транспорт.
За пръв път помощта ще се отпуска на база общински стратегии или по-точно инвестиционна програма, която всяка
община трябва да представи на управляващия орган на програмата за одобрение. Пряка роля в управлението на
средствата от ЕС ще имат 39 големи български града - те сами ще подбират проектите, които да финансират, тъй като ще
разполагат с предварително определена сума. Ще се финансират дейности, насочени към устойчивото градско развитие,
нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и
образователната инфраструктура и туризма.
За наваксване до края на годината
"Вече усвояването на България е над 75%. Вижда се, съвместните усилия дават резултати, тъй като преди 6 месеца нивото
на усвояване за предишния програмен период беше около 60%", посочи еврокомисарят, цитирана от "Фокус". Тя обяви,
че България е успяла да избегне риска от връщане на средства на стойност 250 млн. евро, но все още остават 1.8 млрд.
евро до края на програмния период.
България беше поискала отсрочка за редица големи проекти по програмите "Транспорт", "Регионално развитие" и "Околна
среда" и удължаване на срока за признаване на разходите по тях поне до лятото на 2016 г. На въпрос ще бъде ли възможно
това Крецу отговори, че "не е възможно да се получи удължаване, имаме нови регламенти и всички държави трябва да
приключат проекти с краен срок декември 2015 г". Така магистралите и водните проекти трябва да бъдат завършени до
края на тази година, но еврокомисарят все пак добави, че може да се направи анализ и да се види какво може да бъде
постигнато до декември 2015 г. и какво да бъде прехвърлено към новия програмен период. Според министрите това може
ще стане чрез разбиването на проектите на отделни фази.
Премиерът Борисов от своя страна обеща да бъде постигната над 90% усвояемост на европейските пари в края на годината,
когато изтича финансово изминалият програмен период. По думите на вицепремиера Томислав Дончев пък 92-93% от
усвояването на средствата ще бъде голям успех за страната ни.
√ Лизингови компании подготвят продукти, свързани с еврофондове
"Райфайзен лизинг" ще предлага авансов заем за земеделска техника
Новият програмен период за европейски субсидии вече помага и за предлагането на финансови продукти, свързани с тях.
Лизингови компании подготвят свои форми на финансиране на земеделски стопани, които очакват да получат субсидии.
Целта е те да могат да получат пари за инвестиции по-рано и така да улеснят дейността си, в случай че преводът на
европейското финансиране се забави. Засега такъв продукт обявиха от "Райфайзен лизинг". Поне още едно дружество има
готов и скоро ще го обяви, каза пред "Капитал Daily" изпълнителният му директор, като помоли засега да не цитираме
името на лизинговата компания.
Изплатено до субсидията
Стойчо Кръстев, член на управителния съвет на Българска асоциация за лизинг, обясни, че все още компаниите обмислят
формата за финансиране по новия програмен период, като се опитват да го направят подобно на това на банките. Досега
е практика банките да предлагат кредити за различни европейски програми, като за обезпечения се считат сключени
договори за подпомагане. По думите на Кръстев, който е и управител на "Алианц лизинг", пречките идват от правилото
активът да е собственост на лизинговото дружество до изплащането му. Засега не е проблем всяко дружество да
финансира земеделски стопани, но с условието до получаването на субсидията активите да са напълно изплатени и да
няма дълг към лизинговата компания, обясни Кръстев.
"Райфайзен лизинг България" ще предлага земеделски кредити на стопани специално за финансиране на проекти по
европейски програми, съобщиха от лизинговото дружество. Заемът ще се предоставя на стопаните, които кандидатстват
или вече имат одобрен проект от фонд "Земеделие" по мярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства. Парите могат да
получат фирми, еднолични търговци, кооперации, регистрираните като земеделски производители за новия програмен
период 2015-2020 г. Това са фермерите, отглеждащи растения и обработващи собствена или наета земя. Парите могат да
се използват за транспортна техника, специализирани земеделски машини, оборудване.
Условията на "Райфайзен лизинг"
Финансирането от "Райфайзен лизинг" е до 85% от стойността на актива, който земеделците искат да купят. По думите на
Николай Христов, управител на лизинговото дружество, с предлагания продукт освен финансиране на земеделските
стопани се предлага и финансиране за покупка на актива. Парите от кредитите могат да се използват за покупка на
земеделска техника още преди да се одобри субсидията от фонд "Земеделие", посочиха от "Райфайзен лизинг". Така
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земеделците ще могат да купят по-рано техниката, която им е необходима, а след това да я изплащат. Подобни заеми на
база подадени проекти или изчакване за субсидия са практика и при други мерки за плащане.
√ Асоциацията на банките ще реагира при неподходящ кандидат за шеф на БНБ
Председателят на браншовата организация Петър Андронов коментира и подготвяните промени в законите,
регулиращи дейността на кредитните институции
Асоциацията на банките в България е в готовност да реагира, ако за управител на Българската народна банка (БНБ) бъде
издигнат неподходящ кандидат. Браншовата организация не коментираха лансираните до този момент имена за поста, а
когато номинациите бъдат официално внесени в парламента, банкерите няма да определят свой фаворит. Това каза
председателят на асоциацията Петър Андронов пред журналисти след участието му на форума "Финанси и иновации".
Андронов предупреди, че готвените промени в Закона за кредитните институции, с които ще пада банковата тайна за банки
в несъстоятелност, имат нужда от прецизиране, тъй като съгласно първоначалния проект за редакция на нормативната
уредба има опасност да се накърнят интересите на добросъвестни клиенти на банките.
Банкерската гилдия е нащрек заради очакваните законови промени
След като преди седмица парламентът прие правилата, по които ще се извърши изборът на гуверньор на централната
банка, през тази се очаква да бъдат внесени официално първите номинации. Известните до този момент имена са на
финансиста от Международния валутен фонд (МВФ) Димитър Радев (предложение на ГЕРБ), на банкера от Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Камен Захариев, на ректора на Висшето училище по застраховане и финанси
Григорий Вазов (предложен от ПФ) и на бившия шеф на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Бисер Манолов
(партията на Меглена Кунева). "Всеки от тях има качества да заеме този пост", каза председателят на банковата асоциация,
като добави, че не е уместно тя да коментира кандидатите, тъй като гуверньорът ще регулира дейността им и е необходимо
да се спазва професионална дистанция. "Асоциацията няма да назове нито един фаворит за гуверньор. Единствено ще
реагираме, ако бъде издигнат неподходящ кандидат", каза още Андронов.
Той коментира и подготвяните промени в Закона за кредитните институции, които ще доведат до отпадане на банковата
тайна за банки в несъстоятелност. Според Андронов не би било удачно да се правят публично достояние данните за всички
клиенти на такава кредитни институции. "Когато осветлиш какво притежава някой, а той не е извършил нищо лошо, тогава
той става потенциален обект на атаки. Ако се ограничи периметърът на това осветляване в някакъв разумен коридор, само
да политически лица, е добре. Но широкото отпадане на банковата тайна е нещо, което да не се прави без мярка",
препоръча банкерът. Днес, 17 юни, изтича срокът, в който трябва да бъдат внесени всички номинации в парламента, а след
това на сайта на парламента трябва да бъдат обявени всички кандидатури с представените от тях документи. Това реално
се случва най-рано 7 дни преди публичното им изслушване, което значи, че то ще може да бъде насрочено най-рано за 24
юни.
По отношение на новия Закон за оздравяване и реструктуриране на банки и инвестиционни посредници, който също се
подготвя за гласуване от депутатите, председателят на банковата асоциация прогнозира, че предстоят тежки дебати между
политическите сили. "Очаквам политизиране на този документ, защото темата е гореща", посочи банкерът. Според него,
ако приемането на тази нормативна уредба ставаше през 2012 г., това щеше да се случи без много шум. Случилото се с
Корпоративна търговска банка (КТБ) обаче е причината, поради която се очаква трудно одобрение на законопроекта.
Технологични компании крадат от бизнеса на банките
Представители на търговските банки бяха основни участници на форума "Финанси и иновации", който се проведе във
вторник в столицата. На организираната дискусия те откроиха като предизвикателство силната конкуренция, която
получават в предоставянето на банкови услуги от страна на технологични компании. Така наречената Uber-изация на
финансовите услуги (по аналогия с разчупването на модела на таксиметровите услуги) носи проблеми, тъй като тези, които
предлагат подобен тип банкиране, не попадат под никакви регулации или лицензиране. Това обаче не е зов за
облекчаване на изискванията към банките, тъй като институциите, които се занимават с публично набиране на ресурс,
трябва да бъдат строго следени, казаха представители на бранша. Те приветстват навлизането на технологиите в бизнеса,
като прогнозират, че въпреки сериозната конкуренция на небанкови институции банките ще останат монополисти при
предлагането на традиционни услуги за корпоративните клиенти.
√ Гръцката криза тежи на европейските пазари
Акциите в еврозоната достигнаха четиримесечно дъно
Eвропейските акции достигнаха четиримесечно дъно във вторник, а доходността по ДЦК на някои държави от еврозоната
се покачи до най-високите си нива от ноември. Така финансовите пазари реагират на повишената вероятност Гърция да
изпадне в неплатежоспособност по дълговете си заради неуспешните преговори с кредиторите.
Вниманието на пазарите е насочено и към предстоящото тази седмица заседание на Федералния резерв, което ще е
определящо за първото повишаване на лихвите на централната банка от едно десетилетие насам.
Разпродажби в Европа
Основните индекси на най-големите пазари в Европа – германският DAX, френският CAC, италианският FTMIB и испанският
IBEX, отстъпиха с между 0.7 и 1.5 на сто по време на търговията. С това натрупаните през последните две седмици загуби
за тези показатели достигат 6-8%. Индексът на атинската борса ATG спадна с 3.9%, с което загубите от петък насам
достигнаха 14 на сто. Общоевропейският индекс FTSEurofirst 300 спадна до 1503.89 пункта, което е най-ниското ниво от
средата на февруари. В понеделник показателят изгуби 1.6%, което бе най-силният еднодневен спад от един месец.
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Макар Великобритания да е извън еврозоната, основният индекс FTSE също спадна с 0.5%. Заради повишеното търсене на
сигурни активи доходността по германските 10 годишни облигации спадна, но при ДЦК на периферните държави от
еврозоната се наблюдава ръст.
Курсът на еврото продължава да е силно нестабилен, като показателят за едномесечната волатилност на валутата достига
най-високото си ниво от три години и половина. За това спомага и желанието на търговците да се позиционират на
печеливши позиции преди края на срещата на Фед в четвъртък, когато председателят на институцията Джанет Йелън
трябва да даде сигнал кога ще започне повишаването на лихвите.
Германска икономика
Влошеното настроение сред анализаторите и инвеститорите в Европа бе подчертано и от индекса на икономическото
доверие в Германия ZEW, който е спаднал до седеммесечно дъно през юни. През този месец показателят е достигнал 31.5
пункта спрямо 42.9 през май. Средните прогнози на анализаторите, анкетирани от Reuters, бяха за по-слаб спад до 37.1
пункта.
"Рязкото влошаване на индекса ZEW подсказва, че германското икономическо възстановяване страда от страховете,
свързани с ефекта от гръцката криза", коментира Дженифър Макьолн, старши икономист в Capital Economics. Според нея
все пак най-голямата европейска икономика вероятно ще нарасне с близо 2% през тази година, тъй като слабото евро
подпомага германските износители.
√ ВЕИ ще изместят изкопаемите горива до 15 години
Международната агенция по енергетика призовава за по-решителни действия от страна на правителства и
инвеститори
Енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще увеличава дела си в световния енергиен микс, като до 2030 г.
ще измести конвенционалните източници (ядрена енергия, лингнитни въглища и др. изкопаеми горива) от лидерското
място в световното брутно електропроизводство. Това става ясно от доклад на Международната агенция по енергетика
(МАЕ), посветен на развитието на зелената енергия. Докладите и прогнозите на базираната в Париж организация, част от
структурата на ОИСР, се приемат за авторитетен източник на информация в специализираните среди, като МАЕ от години
призовава за по-решителни действия от страна на правителствата и инвеститорите по отношение на ограничаване на
вредните емисии.
Зеленото е новото черно
Необходимостта от намаляване на емисиите, както и усложнената международна геополитическа обстановка стимулират
много страни да диверсифицират източниците си в стремеж към по-голяма енергийна сигурност. Именно зелените
централи са търсенето решение на проблема, като около 80% от новоприсъединените мощности в света през миналата
година са неконвенционални - соларна и вятърна енергия, ВЕЦ и биомаса. Кумулативният капацитет само при
фотоволтаиците е внушителните 178 гигавата, като от 2010 г. насам средно се присъединяват над 30 гигавата, става ясно
от доклада.
Това дава основание на експертите да прогнозират, че делът на ВЕИ-тата ще достигне 33% от световното производство на
енергия до края на следващото десетилетие (спрямо 20% през тази година). Бързият растеж е подхранван от падащи цени
на строителство и експлоатация и все още атрактивната ценова политика на стимули под формата на субсидии, които
инвеститорите получават и се калкулират в цената на тока. Високите климатични цели и фокусът върху енергийната
сигурност обаче идват на определена цена. Индустриалните консуматори на електричество губят конкурентоспособността
си и експортният им потенциал намалява за сметка на конкуренти от развиващи се страни, като Индия например, която не
прилага толкова рестриктивна климатична политика.
Ново споразумение
Близо двеста държави ще вземат участие на предстоящия кръг от преговори в Париж през декември за ограничаване на
въглеродните емисии. Агенцията призовава да се стигне до глобално рамково споразумение, което да обвърже всяка
страна с конкретен процент и срок, в който да въведе съответните договорки в законодателството си. Обединяването на
толкова страни под един интерес обаче не е толкова лесно, като в миналото се е стигало до несъгласие да се ратифицират
климатични споразумения под претекст, че може да засегнат конкурентоспособността на икономиката на дадена страна.
Позитивно е, че големи развиващи се страни като Китай постепенно започват да си поставят амбициозни цели за
намаляване на емисиите от парникови газове. Пекин плавно започна да изкарва от експлоатация неефективни централи
на лигнитни въглища, като страната се превърна в най-големия оператор на зелени централи с инсталиран капацитет от
378 гигавата, основно от вятърна енергия и ВЕЦ, а производството на фотоволтаични клетки се е увеличило стократно от
2005 г. година насам.
Акцентът на дебата за ВЕИ централите на международно ниво се промени съществено, като преди няколко години беше
съсредоточен до голяма степен върху климатичните промени, но нямаше решителни действия от правителствата, които да
скъсат зависимостта между нарастване на емисиите и висок икономически растеж. Според МАЕ страна като Германия с
високи търговски излишъци не може внезапно да премине изцяло на зелена енергия. Затова сега в Париж ще се търсят
освен ангажименти за намаляване на въглеводорода, така и устойчив ценови модел, който да не засегне съществено
големите индустриални консуматори, както и малките фирми на ниско и средно напрежение. Въпреки това обаче зеленият
бум е факт и от правителствата зависи как и до каква степен ще се възползват от него.
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√ Здравната каса не беше одържавена
ГЕРБ мълчаливо бламира министър Петър Москов
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да има надзорен съвет с мнозинство от държавата, а както и досега
ще продължи да бъде управлявана от съвет с четири гласа на държавата и общо пет на работодатели, синдикати и пациент.
Парламентът отхвърли предложението на здравния министър д-р Петър Москов, с което той предлагаше държавата да
има шест гласа срещу пет на останалите организации. "За" одържавяването гласуваха депутатите от Реформаторския блок,
Патриотичния фронт и двама от БДЦ. Против бяха от всички останали политически сили, без "Атака", която не гласува.
Получи се така, че на практика ГЕРБ, без да коментират в зала, бламираха предложението на здравния министър.
В здравна комисия предложението държавата да има решаващ глас също не успя да събере достатъчно гласове и въпросът
трябваше да се реши в зала. Мотивът на министъра е така да поеме отговорност за управлението на обществените
средства. От опозицията отвърнаха, че държавата, която внася 1/3 от здравните вноски не би трябвало да одържавява
институцията, в която останалите 2/3 от средствата не са внесени от нея.
"Този акт се нарича национализация. Това е лоша практика и ще обезмисли здравноосигурителния модел", заяви д-р
Тунчер Кърджалиев от ДПС. Москов отвърна, че от опозицията искат да се запази сегашното статукво и че бранят лошото
управление на публичните пари. Депутатът Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт поиска прегласуване и обяви, че
депутатите са станали съучастници в източването на здравната каса. Резултатът се оказа същият.
Пак въпросът за пакетите здравна помощ
Разделянето на здравните услуги на основен пакет - който да покрива всички социално значими заболявания, и
допълнителен пакет, очаквано предизвика спорове. Москов обяви, че според статистиката 66% от българите взимат заем,
за да платят за здравна услуга. "В момента се плаща и се доплаща практически за всичко, независимо дали ще умреш или
е заболяване на детето.
Парите, които имаме ще бъдат просто ясно и точно насочени към заболяванията, които тормозят нацията ни. Целта не е
пестене, а ефективност на средствата, които имаме", заяви Петър Москов.
Депутатът от БСП Мая Манолова заяви, че здравният министър ще приключи кариерата си, след като съобщи кои
заболявания попадат в допълнителния пакет, за който трябва да се чака или доплаща за лечение. Кои заболявания
попадат в двата пакета ще трябва да реши здравното министерство с отделна наредба. Д-р Москов заяви, че плащанията
към лекарите трябва да бъдат извадени на светло и напълно регламентирани. "Притесняваме се за вашата глава на
здравен министър. Вие, вместо да прехвърлите на Народното събрание тази отговорност кои заболявания да бъдат в
основния пакет, а кои в допълнителния, натоварихте себе си", коментира Мая Манолова.
Депутатите одобриха стенограмите от заседанията и решенията на надзорния съвет на здравната каса, както парите за
болниците и плащанията за лекарства да се публикуват на интернет - сайта на здравната каса.
Здравната каса ще решава за кои лекарства плаща
Приетият закон предвижда здравната каса отново да има възможността да определя за кои лекарства плаща и за кои - не.
Досега това ставаше по решение на здравното министерство. Преди около 10 години НЗОК също определяше за кои
лекарства и колко плаща, а лишените от медикаменти пациенти протестираха пред институцията.
Управителят на здравната каса ще проучва удовлетвореността на пациентите от услугите, които плаща здравната каса.
Редът, начинът и критериите за проучването на удовлетвореността на пациентите ще се определят с наредба на министъра
на здравеопазването.
Вестник Стандарт
√ Общини губят проекти, ако се бавят 12 месеца
Кметовете и министерствата ще имат срок от 12 месеца след като спечелят проект, финансиран с пари от ЕС, през който
трябва да организират търговете и да сключат договори с изпълнители. В противен случай ще губят предвидените за тях
пари. Това гласи нов закон за управление на средствата от европейските фондове, който е публикуван за обществено
обсъждане. Проектите, по които работят изпълнителите, пък ще могат да бъдат променяни по искане на компаниите, ако
то бъде достатъчно мотивирано, пише в закона. Въвеждат се и конкретни срокове между обявяване на поръчката и
времето за кандидатстване, за плащане на одобрените разходи и за продължителност на административните дела при
жалби. Със закона се забранява разделянето на поръчките на отделни дейности с цел да се слезе под прага, за който се
изисква провеждането на търг или конкурс. Въведени са и глоби за служителите в управляващите органи, които допуснат
нарушения в работата си. Глобите за тях са от 50 лв. до 1000 лв., а при второ нарушение - от 100 лв. до 2000 лв.
Вестник Преса
√ Търсят безработни по гета и кафенета
Специални екипи от представители на неправителствени организации, общини и работодатели ще издирват млади
българи от 15 до 29 г., които нито учат, нито работят. Те ще ги търсят по кафенета и други заведения, градинки и ако се
наложи, и в гетата, обяви зам. социалният министър Зорница Русинова. Вчера тя обяви старта на новата инициатива
„Активни“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Бюджетът Ӝ е 26 млн. лв. и
ще се финансират проекти на стойност от 100 000 до 200 000 евро. Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2015 г.
Основната цел на операцията е активиране на младежите, връщане на част от тях в образователната система и осигуряване
на професионална квалификация и заетост на друга част от тях, обясни Русинова. Ще им се обясняват предимствата да се
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учи и работи, ще има и възможност да бъдат наети за 6 месеца с осигурена по инициативата заплата в размер на
минималния осигурителен праг за съответната дейност. За целта обаче те трябва да се регистрират на трудовата борса.
Намеренията са да се обхванат 18 000 души. Те са 10% от всички 180 000 млади българи, които не ходят на училище, не се
трудят, нямат амбиции да почнат работа.
От 1 юли започва информационната кампания за инициативата. В нея ще се включат и наградените клипове от конкурса за
любителско видео „Посоката избираш ти, възможностите даваме ние“.
В надпреварата участваха 47 видеоклипа, в които младежи представят желанието си за професионална реализация чрез
възможностите на ОПРЧР. Първото място е за Ива-Симона Ангелова, второто за Цветелина Иванова, а третото - за Ива
Вълчева.
Вестник Монитор
√ Брюксел ни дава €7,6 млрд. до 2020-а. Борисов: Ще се борим за 92% от европарите
ЕК одобри и последните две оперативни програми
До края на 2015 година страната ни ще усвои 90-92% от европарите по предишния програмен период от 2007 година до
2013 година. Тази оптимистична заявка даде вчера премиерът Бойко Борисов след срещата си с еврокомисаря по
регионална политика Корина Крецу.
Премиерът отбеляза, че резултатите са постигнати на базата на стабилността в страната. Това, че спасихме 250 млн. евро
означава, че тези средства са отишли в българските градове и села. „Когато фактите говорят, всички мълчат”, заяви
Борисов. Той отчете, че в момента имаме над 76% усвояване на евросредства. „Полагаме огромни усилия, всички одиторни
агенции работят, екипите на съответните министерства също. Огромна част от кметовете натрупаха административен
капацитет“, отбеляза министър-председателят. Той е категоричен, че ще направи всичко възможно тези средства да влязат
в българската икономика, за подпомагане на малкия и средния бизнес, в големите инфраструктурни проекти, във ВиК, в
екологията, „във всичко, което е важно и дава ефект като работни места и за региона”.
Премиерът се е похвалил на еврокомисаря и с резултатите от борбата с контрабандата и корупцията. „Средствата, които
влизат от там в бюджета, дават възможност следващата година да влагаме повече пари за съфинансиране на различни
проекти”, коментира Борисов. Той увери Крецу, че проблемите, които възникват се решават бързо от екипите и не случайно
България е в челните места по усвояване на еврофондовете и най вече по най-малко грешки, които екипите ни постигат.
„Впечатлена съм от работата на българските власти”, призна от своя страна Крецу. Тя отбеляза, че само преди шест месеца
нивото на усвояване на парите от ЕС е било около 60%, а сега вече е 76,3%. Все още остават 1,8 млрд. евро до края на
програмния период, припомни Крецу и изрази увереност, че правителството ще направи всичко по силите си за тяхното
усвояване.
Лошата новина е, че няма да има отсрочка за големите инфраструктурни проекти от изминалия програмен период.
България беше поискала удължаване на срока по редица проекти и признаване на разходите по тях поне до 2016 година.
Това не е възможно да се случи, каза обаче Крецу. Така магистралите и водните проекти ще трябва да бъдат завършени до
края на 2015 година.
ЕК прие вчера и останалите две оперативни програми за България - „Околна среда” и „Региони в растеж”. С това решение
и 7-те оперативни програми на България за периода 2014 година-2020 година вече са одобрени, а към страната ни ще
потекат около 7,6 млрд. евро. Средствата по новата оперативна програма „Околна среда” са над 1,77 млрд. евро, като
близо 70% от тях ще са изграждане на ВиК. Други 280 млн. евро са за мерки, свързани с боклуците. С парите се цели близо
285 000 тона по-малко отпадъци, които да отиват в нови и модерни сметища. 2,8 млн. лв. пък ще се вложат в укрепване на
свлачища и защита от наводнения. Останалите средства ще бъдат насочени към мерки за подобряване на качеството на
въздуха и за екологичната мрежа „Натура 2000”.
Бюджетът на програма „Региони в растеж” възлиза на 1,3 млрд. евро. Над половината от тях отиват за 39-те най-големи
града. Други 28 малки града ще получат финансиране за саниране на училища, детски градини и жилища. Предвидени са
средства и за модернизирането на спешната помощ, основен ремонт на пътища и училища.
Президентът: Тази година ще усвоим колкото за 7 преди това
През тази година ще усвоим толкова пари от еврофондовете, колкото за 7 години преди това, заяви президентът Росен
Плевнелиев по време на съвместен българо-португалски бизнес форум. Плевнелиев изрази надежда португалските
компании да открият България, която се модернизира и която показва просперитет на мир в Югоизточна Европа и е
логистичен хъб в този регион. „Българската икономика показа своята сила. Гордеем се с постигната стабилност, с
правителство, което успя в първите месеци да постигне много“, заяви президентът. Вярваме, че в сферата на туризма,
земеделието и храните, иновациите, IT технологиите, изграждането на модерна инфраструктура, управлението на водните
сектори, можем да увеличим двустранния си оборот с Португалия“, допълни държавният глава. .
Премиерът кани инвеститори от Португалия
България чака повече инвеститори от португалския пазар. Това стана ясно вчера след среща на „Дондуков“ 1 на премиера
Бойко Борисов с президента на Португалия Анибал Каваку Силва. Двамата са на мнение, че държавите ни имат волята да
развиват и разширяват своето сътрудничество. Освен това беше отбелязан значителният потенциал в търговскоикономическата и инвестиционната област, както и възможностите за сътрудничество в туризма. Борисов изрази надежда,
че срещите между българския и португалския бизнес в София ще имат траен позитивен ефект върху стокообмена и
инвестициите. Премиерът посочи добрите условия за бизнес в България и предимствата, с които страната ни разполага
като добра инвестиционна дестинация. По време на срещата Борисов благодари на Каваку Силва за подкрепа на Лисабон
към влизането ни в Шенген.
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√ Едрият бизнес плаща изцяло през интернет
При малките и средните делът достига 75%
Почти всички големи фирми у нас извършват всичките си плащане през интернет. Това каза вчера по време на финансов
форум „Иновации” Петър Андронов, председател на УС на Асоциацията на банките в България (АББ).
„Малките и средните фирми също напредват в интернет банкирането и около 75% от преводите им се извършват през
мрежата”, уточни той и добави, че при гражданите делът е много по-малък от бизнеса. По думите му обаче нараства
интересът към дигиталните начини.
„Специфичното в сегмента е, че и в България все повече хора ще започнат да използват нета за плащания”, прогнозира
банкерът.
„В момента в развитите страни средно човек прави 20-30 плащания на месец през мобилно устройство, 5-10 - през
персоналния си компютър, и 3-5 - от банкомат”, съобщи Валентин Панайотов, председател на Асоциация „Банка на
годината”.
Шефът на Уникредит Блубанк – България, Левон Хампарцумян смята, че в бъдеще проблемът пред развитие на
банкирането през джиесеми е липсата на честоти за развитие на следващото поколение мобилни връзки. Той посочи, че
в Германия новите технологии на комуникация навлизат, но първо държавата дава разрешения само за малките селища,
които в противен случаи биха били пренебрегнати.
Друг участник във форума Петя Димитрова от Пощенска банка смята, че в бъдеще развитието на технологиите ще влияе
силно на модела на банкиране. „И те ще дават възможност клиентите да получават очакваното от тях персонално
отношение”, поясни тя и добави, че трезорите вече вкарват и игри в продуктите си.
Според шефа на АББ Петър Андронов в сферата на плащанията през мрежата най-големи конкуренти на банките са
компании за ритейл услуги, големите вериги, телекомуникационните компании.
По време на първата дискусия на форума стана ясно, че се готви директива на ЕС за използването на натрупаната от банките
и всички доставчици на стоки и услуги информация за техните клиенти. Те ще могат да я използват само с изричното им
съгласие за да отправят оферти към тях. Целта е да се защитят обикновените клиенти от прекаленото навлизане в личното
им пространство. В момента немалко търговци и финансови институции наблюдават транзакциите на клиентите си и ги
атакуват с предложения на електронната поща и по телефона. По директивата вече се води сериозна полемика и се
планира тя да влезе най-рано догодина.
„Със стремежа да ги предпазим можем да ги лишим от удобствата на доставчиците, които на базата на тази информация
могат по-бързо и и бързо да обслужат клиента си”, смята Петър Андро-нов. „Много по-добре е за него да получи оферти
за малко интересуващи го продукти, а не за много и това да го обърка и да се откаже. Банките ще станат конкурентни, ако
в мобилния интернет предлагат по-малко продукти, защото хората така по-лесно ще могат да избират”, смята още той.
Според Софи Бертин, мениджър в швейцарската SIX Grroup, в богатата алпийска държава са против стремежа на ЕС да
въведе регулации за защита на потребителите на банкови продукти. „Клиентът или се съгласява с предлаганата от банката
оферта, или не, което е негово право”, уточни тя. По време на форума стана ясно още, че кибератаките срещу банки и
финансови системи за разплащания в последните 2-3 години в света рязко се увеличават. Едновременно с това се засилват
и мерките за защита. Всички инвестират огромни ресурси за това. Масова практика е да се наемат т.нар. бели хакери, които
да противодействат на „черните”, атакуващи мрежите с престъпна цел.
√ Според проектонаредба за намаляване на тежестта на ВЕИ 50 фирми получават отстъпка за зеления ток
Бизнесът: Електричеството за тях пак ще поскъпне с до 10%
Между 40 и 50 големи фирми ще могат да се възползват от отстъпката за зеления ток. Това съобщиха от бизнес
организации след публикуването на проектонаредбата за намаляване на таксата „задължение към обществото” за
големите енергийни консуматори. Вместо очакванията, че наредбата ще обхване предприятията с над 10 гигаватчаса
годишна консумация на еленергия, се оказа, че прагът е трикратно по-висок. Така от отстъпката ще могат да се възползват
само енергийните консуматори с над 30 гигаватчаса годишно потребление. Тази отстъпка ще е в размер на 85% от частта
на таксата „задължение към обществото”, което се пада на зелените централи. Тя ще се ползва за количествата потребен
ток над първите 30 гигаватчаса. При изчислената от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) такса от 1 юли от
40 лв. на мегаватчас около 21 лева се падат на тока, произведен от ВЕИ.
Освен праг на потреблението, компаниите, които могат да ползват намаление от таксата трябва да са на чисто с държавата
и общините, или поне да са с разсрочен борчове за данъци и осигуровки. Те трябва да попадат и в едно от 65-те
производства в приложението към наредбата, като добивната, хранително-вкусовата, текстилната и химическата
промишленост.
През миналата седмица шефът на енергийната комисия в НС Делян Добрев обяви, че от намалението на таксата ще могат
да се възползват фирми с над 10 гигаватчаса потребление. При това положение той изчисли, че токът за бизнеса ще
поскъпне не с 20%, както твърдят фирмите, а с 1-2%.
При сегашния вариант на наредбата обаче от работодателските организации изчислиха, че за големите консуматори, които
попадат в наредбата, цената реално ще се вдигне с 4-10%. За всички останали с потребление под 30 гигаватчаса
увеличението на цената ще е с 21%.
Според източници на вестника КЕВР не се е съгласила да се разшири обхвата на предприятията, които могат да ползват
намалението, защото заложените в ценовия модел буфери не го позволяват.
Шефът на регулатора Иван Иванов вече обяви, че има такива буфери, но не пожела да посочи кои са те. Благодарение на
тях поскъпването на тока за бита ще остане в рамките на 2 на сто, гарантира той. По мнението на енергийни експерти тези
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буфери са в рамките на 90-100 млн. лв. и идват от намалението на цената на двата американски ТЕЦ-а. Тя обаче ще се
случи, само ако НЕК им изплати просрочените суми от 800 млн. лв.
Късно в понеделник в писмо до премиера Бойко Борисов от БСК, КРИБ и Асоциацията на индустриалния капитал в България
обявиха, че заради създалата се ситуация ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на шефът
на КЕВР Иван Иванов. Както и че ще сезират прокуратурата за това как са били подписани договорите с американските ТЕЦове и дали топлофикациите, заводските централи и ВЕИ-тата правомерно получават високите цени.
Днес на заседание на икономическата комисия в НС шефът на КЕВР ще бъде изслушан за поскъпването на тока от 1 юли.
√ АББ без номинация за гуверньор на БНБ
„Асоциацията няма да предложи име за управител на централната банка, няма да си позволим това. Има кой да го
свърши”, заяви вчера Петър Андронов, председател на АББ. „Единствено ще реагираме, при издигането на неподходящ
кандидат. От досега предложените всеки един от тях има качества, които заслужават уважение”, добави той.
Банкерът очаква разгорещени дебати при приемането на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници, която транспонира европейското законодателство в нашето. Обещанието пред
Брюксел е до 1 юли законодателството да влезе в сила. Асоциацията на банките е представила своето първоначално
становище във връзка с директивата. Според Андронов това е допълнително регулаторно бреме, което няма как да се
избегне, тъй като е резултат от опита от кризата, който вече има страната.
Списание Мениджър
√ 7,6 млрд. евро за България по 7 нови оперативни програми
За периода 2014-2020 г. в България ще има 7 нови оперативни програми на обща стойност 7,6 млрд. евро. Това заяви
еврокомисарят по регионална политика Корина Крецу след срещата си с премиера Бойко Борисов. Днес Европейската
комисия прие останалите 2 оперативни програми за България - „Околна среда“ и „Региони в растеж“.
По думите на Крецу парите се насочват към ключови области, където да се създаде заетост, да се развият иновациите, да
се насърчат младите и да се изгради бъдещето на държавата.
"Впечатлена съм от работата на българските власти за програмен период 2007-2013 г. Това е съвместно усилие и вече
наблюдаваме резултати, тъй като вече усвояването е над 75%. Вижда се, съвместните усилия дават резултати, тъй като
преди 6 месеца нивото на усвояване за предишния програмен период беше около 60 %", посочи еврокомисарят.
Тя обяви, че България е успяла да избегне риска от връщане на средства на стойност 250 млн. евро, но все още остават 1,8
млрд. до края на програмния период.
Средствата по новата програма „Околна среда“ са 1,77 милиарда евро, от които 1,5 милиарда евро са по линия на
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд и се допълват от национално съфинансиране. Тя
предвижда редица конкретни мерки в подкрепа на по-нататъшното преминаване на България към по-конкурентоспособна
нисковъглеродна икономика, съответстваща на високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и ефикасно
използване на ресурсите.
Средствата по програмата „Региони в растеж“, която също беше приета днес, са на стойност 1,3 милиарда евро и са
финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият
им размер надхвърля 1,5 милиарда евро. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за
справяне с териториалните различия в страната. Тя ще допринесе за по-добро социално приобщаване, енергийна
ефективност, свързаност и здравеопазване.
По-голямата част от инвестициите ще бъдат насочени към подобряването на ежедневието на живущите в българските
градове и техните околности. За първи път помощта ще се базира на стратегии, съчетаващи различни видове инвестиции
и приоритети за устойчиво градско развитие, разработени от градските органи.
investor.bg
√ Парламентът прие разделянето на здравните услуги на НЗОК на два пакета
Наредбата ще може да се актуализира веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната година
Здравните услуги, които ще се покриват от НЗОК, вече ще са разделени в два пакета - основен и допълнителен. Това решиха
депутатите с приети на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване. Основният и допълнителният пакет ще
се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Наредбата ще може да се актуализира веднъж годишно в срок
до 31 октомври на съответната година.
От "БСП лява България" заявиха, че не подкрепят това разделяне. Мая Манолова предложи наредбата да се определя не
от министъра на здравеопазването, а от Министерския съвет. По думите ѝ премиерът се предоверявал на министъра.
Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт заяви, че именно министърът на здравеопазването трябва да определя
наредбата, за да носи отговорност.
Според приети текстове за деца до 18-годишна възраст, студенти,затворници, бежанци, държавни служители, на които и
досега държавата е поемала част от здравните вноски, осигурителната вноска се внася в размера, определен със закона за
бюджета на НЗОК за съответната година, върху 55 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се
лица от 1 януари 2016 г.
Промяната предвижда всяка следваща година този процент да се увеличава с 5 на сто до достигане на минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.Депутатите гласуваха текстове, според които осигурените лица ще имат
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право да подават жалби пред директора на съответната РЗОК, когато не са удовлетворени от медицинските дейности,
свързани с оказаната медицинска помощ.
√ До 10 г. държавата ще плаща изцяло здравните вноски за осигуряваните от нея
НЗОК ще публикува на сайта си платените средства за болнична медицинска помощ по лечебни заведения, както и за
лекарства
До 10 години държавата ще поеме здравните осигуровки на децата, студентите, енергийно бедните, затворниците и
бежанците. Държавата ще увеличава всяка година с по 5% сумата, която внася в НЗОК за осигуряваните от нея граждани.
Това реши парламентът при приемането на второ четене на промени в Закона за здравното осигуряване, предаде агенция
„Фокус”.
От догодина процентът ще се покачи от 50% на 55%, като се залага увеличаване с 5% всяка година до достигане на 100% от
минималния осигурителен доход.
В момента за сметка на държавния бюджет деца, студенти и чиновници, затворници, бежанци и гражданите, които
отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за
социално подпомагане, се осигуряват от държавата върху половината от минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица.
Здравният министър д-р Петър Москов посочи, че за първи път правителство дава ясен график, по който да се увеличава
делът на държавата в осигурителната вноска за тези лица, докато се достигне пълният размер.
Беше отхвърлено предложението на ДПС още от догодина държавата да поема 60% от вноската, а размерът да расте с 10%.
В момента държавата внася само половината вноска. Увеличаването ще става, докато не се достигнат пълните 100% от
вноската, което трябва да стане през 2026 г.
Народните представители не подкрепиха и предложението на депутати от БСП държавата да започне да заплаща пълната
вноска още от следващата година.
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще приема по предложение на управителя решение
за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Касата заплаща напълно или частично лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Надзорът вече няма да одобрява
методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ, допълва БТА.
Депутатите отхвърлиха предложението на вносителя Надзорният съвет на НЗОК да се състои от 11 членове. Предложено
беше представителите на държавата да се увеличават от четирима на шестима. С решението на депутатите от днес
надзорът на на Касата остава 9-членен.
За заседанията на Надзорния съвет ще се съставят пълни стенографски протоколи. Решенията на НС на НЗОК и протоколите
за неговите заседания ще се публикуват на интернет страницата на НЗОК. Решенията се публикуват най-късно в деня,
следващ деня на тяхното вземане, а протоколите - до седем дни от датата на заседанието.
Ежемесечно на интернет страницата на НЗОК ще се публикуват заплатените през предходния месец средства за болнична
медицинска помощ по лечебни заведения, както и за лекарствени продукти по международно непатентно наименование,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.
Управителят ще проучва удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска
помощ, заплащана от НЗОК. Редът, начинът и критериите за проучването на удовлетвореността на пациентите се определят
с наредба на министъра на здравеопазването.
√ Да отпадне и давността за ползването на отпуските, предлага КНСБ
В противен случай ако отпаднат графиците за отпуските, те могат да бъдат загубени, смятат от синдиката
КНСБ настоява, ако бъде премахнат графикът за отпуските, да отпадне и давността за ползването им. Това каза днес във
Варна вицепрезидентът на синдиката Чавдар Христов, цитиран от БТА.
Синдикатът има притеснения, че при отпадането на графиците има опасност работници да не могат да си използват
отпуските и те да бъдат "покрити" от съществуващата в момента двегодишна давност.
Преди дни с промени в Кодекса за труда отпадна задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските.
Решението бе взето единодушно от парламента на първо четене.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров пък коментира, че на страната е необходима нова дългова стратегия, която да
предвижда възможност за стабилизиране и оздравяване на базовата стратегическа инфраструктура. По думите му става
дума за енергийния сектор, за ВиК сектора и за жп транспорта. Според него за тези три ключови сектора са необходими 20
милиарда лева.
Димитров посочи, че в страната е необходима и нова политика по доходите. Синдикатът иска правителството да гарантира
правото на синдикално сдружаване в частния сектор, което ще гарантира и по-високи доходи.
√ ГЕРБ не подкрепи идеята за повече представители на държавата в НЗОК
Предложението е част от реформата на Петър Москов и е одобрено от правителството
Депутатите от ГЕРБ гласуваха с опозицията срещу предложението на здравния министър Петър Москов да се увеличи
присъствието на държавата в Надзорния съвет на НЗОК. Искането беше една от промените в Закона за здравното
осигуряване, внесени от Москов и подкрепени от правителството.
Текстовете на закона се разглеждат днес на извънредно заседание на Народното събрание. Липсата на кворум провали
заседанието на 5 юли, когато по програма депутатите трябваше да разгледат промените в здравното осигуряване и
мораториума за износ на дървесина.
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"За" увеличаването с двама членове на държавата гласуваха Реформаторите и Патриотите. Сред гласувалите против бяха
ГЕРБ, БСП и ДПС.
В пленарната зала здравният министър отново защити предложението си. "Държавата сте вие, това не е нещо
имагинерно", каза Москов на депутатите. Той обясни и че ако те искат волята им да се чува в Касата, трябва да й осигурят
възможността да защитава решенията им.
Тунчер Кърджалиев от ДПС нарече предложението на министъра "практическо одържавяване на Надзора".
"Увеличаването на Надзорния съвет с още двама члена, представители на държавата, се нарича приватизация", каза той.
Здравният минисър пък попита дали депутатите знаят защо една операция в онкологията струва 1 200 лева. "Докато нямате
отговор, не ми казвайте, че браните обществените пари", каза Москов на депутатите.
Георги Търновалийски от БСП му отвърна, че хората, които той е утвърдил в Касата, трябва да му дадат отговор на този
въпрос.
√ ЕК е одобрила новите програми "Региони в растеж" и "Околна среда"
България няма да получи отсрочка за реализацията на забавените проекти по старите оперативни програми
Европейската комисия (ЕК) е одобрила оперативните програми „Региони в растеж” (ОПРР) и „Околна среда” (ОПОС) за
периода 2014-2020 г., съобщи на брифинг в Министерския съвет еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу.
С това решение се приемат и последните две оперативни програми за новия програмен период с общо финансиране 7,6
млрд. евро.
Крецу се срещна с премиера Бойко Борисов, с вицепремиера за еврофондовете Томислав Дончев и министрите на
регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите Лиляна Павлова и Ивелина Василева.
София и Брюксел най-накрая изгладиха противоречията за финансирането на малките общини, заложено в програмата
„Региони в растеж”. България настояваше повече общини да имат достъп до ресурса по програмата, докато ЕК искаше
финансирането да се концентрира в големите градове, които генерират икономически растеж. Страната ни накрая
предложи да отдели малките общини в самостоятелна ос, като те ще получат пари от програмата само за енергийна
ефективност.
Що се отнася до новата програма „Околна среда”, България прие бенефициенти да са ВиК операторите, а не общините,
въпреки че дружествата още не са изградили необходимия капацитет, а някои от тях и още не са заработили реално.
Програмите
Средствата по новата програма „Околна среда” са 1,77 млрд. евро, а по „Региони в растеж” – 1,3 млрд. евро. Близо 70 на
сто от бюджета на „Околна среда” ще бъдат изразходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата. За
подобряване на събирането и третирането на отпадъци са предвидени 563 млн. лева, за намаляване на вредните емисии
– над 115 млн. лева, за дейности в Натура 2000 – 198 млн. лева, и за управление на риска от наводнения и свлачища – 154
млн. лева.
С одобрението на програмата „Околна среда” стартира и набирането на проекти. Очаква се до началото на 2016 г. да се
сключат договори с бенефициентите на стойност до 400 млн. лева. До края на годината ще бъдат обявени 11 процедури за
набиране на проекти по всички оси, като първо ще тръгнат процедурите за разработване на регионалните
прединвестиционни планове за ВиК сектора, за подобряване мониторинга на водите и за компостиращи инсталации в
регионите, в които функционират регионални системи за управление на отпадъците.
Без отсрочка за усвояването на парите от стария програмен период
Корина Крецу посочи, че България няма да получи отсрочка за усвояването на парите от периода 2007-2013 г., за да успее
да реализира забавените проекти. Тя обясни, че в момента действат нови регламенти и подобна отсрочка изисква
одобрението и на Съвета на ЕС.
Вместо това страната ни трябва да направи анализ на проектите, да прецени какво може да се свърши до края на годината,
а останалите дейности да се прехвърлят в новия програмен период.
Припомняме, че подобно фазиране беше направено за Западната дъга на Софийския Околовръстен път. Със закъснение
се работи обаче по Северната скоростна тангента, обхода на Габрово, жп проектите и няколко големи проекта за воден
цикъл, финансирани от старата „Околна среда”.
Корина Крецу допълни, че България е усвоила над 76 на сто от парите за стария програмен период и е избегнала корекции
за 250 млн. евро. Премиерът Бойко Борисов допълни, че очаква до края на годината усвояването да достигне над 90 на сто
от бюджета на европейските средства за периода 2007-2013 г.
√ Младите фермери ще могат да кандидатстват за еврофинансиране и по електронен път
Приемът по мярката в помощ на младите стопани ще започне от 29 юни
За първи път кандидатстването по мярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) ще може да се извършва и по електронен път. Това е записано в заповедта на министъра на
земеделието и храните Десислава Танева, с която се отваря приемът по мярката.
Желаещите да използват електронната услуга обаче трябва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на
ДФ „Земеделие” заявление за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул.
Набирането на проекти на младите фермери ще започне на 29 юни и ще продължи до 24 юли. Бюджетът на мярката е 35
млн. евро, съобщиха от земеделското министерство.
Младите стопани с одобрен проект ще могат да ползват и безплатни съветнически услуги през целия период на
изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната
икономика.
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