Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Танева: Ще настояваме финансовият пакет за всяка една държава да бъде отделен
„Приветствам плана за подкрепа на фермерите и принципите възоснова, на които е изготвен. Финансовият пакет за
всяка една държава трябва да се определи в взависимост от загубите на фермерите.“ Това заяви министърът на
земеделието и храните Десислава Танева по време на извънредното заседание на Съвета на министрите в Брюксел.
Планът на Европейската комисия предвижда помощ от 500 млн. евро за фермери, ускорено превеждане на 70% от
преките плащания на фермерите още от 16 октомври и изплащане на средствата до 85% за някои мерки в сектор
“Животновъдство” по Програмата за развитие на селските райони.
Десислава Танева припомни, че България е поставила темата за подкрепа на млечния сектор още декември месец
миналата година на Съвет на министрите. ,,Следва да си зададем въпроса - трябваше ли да се стигне до този общ
Европейски протест и не беше ли пределно ясно, че кризата ще се задълбочи и ще стигне дотук”, попита Танева. Тя бе
категорична, че фермерите ще очакват да видят конкретните решения и визия, за това как ще бъдат подпомогнати.
Според министъра на земеделието, тези мерки по никакъв начин не променят правилата за пазарна ориентация на
млечния сектор, защото кризата е предизвикана и от политически мерки. „В България цената на млякото през месец
август е с 23% по-ниска спрямо август миналата година. От декември, всеки месец на Съвета на министрите с различните
страни сме постигали споразумение, за подкрепа на общи мерки, но досега нямаше резултат”, посочи още Танева.
„Към предложенията за определяне на финансовия пакет, може да включим и критерия млечни квоти и тяхното
изпълнение, съгласно предложението на Португалия, критерий - средна цена към август 2014 г., средна цена към юли
2015 година, поясни Танева и допълни, че така ще получим справедливост за фермерите във всяка от страните членки”.
Относно авансовите плащания за дректните плащания, министърът бе категорична, че трябва да се вземат всички
административни мерки, за започне на тяхното изплащане от 16 октомври. ,,За тези схеми по директни плащания, за
които проверките са минали да се допусне на 100% тяхното разплащане, а за тези, които проверките не са минали до
85%”, предложи още Десислава Танева. Тя апелира да бъде дадена възможност на фермерите да осигурят изхранването
на стадата си при възможно по-добра ценова ситуация на съответните фуражи.
Министър Танева поиска за всяка от страните членки да бъде определен максимален бюджет на мерките за схемата
училищно мляко. ,,В него да се включват като възможни инструментите за подкрепа и разяснителните кампании за
здравословното хранене с млечни продукти, като разширим обхвата на продуктите. Да включим сирене, кисело мляко,
кашкавал и променим начина на финансиране на тази схема. Като националното финансиране е по-малко “, заяви
Десислава Танева.
Следващата седмица се очаква да се проведе ново извънредно заседание на Съвета.
√ Кунева: Открит дебат и без договорки за втория антикорупционен закон (Обновена)
Не знам защо антикорупционният закон не мина в парламента. Аз отидох във всяка група, отговорих на всички въпроси.
Направих 70 стр. анализ по отношение на превенция и справяне с корупцията. Не мога да си обясня защо не го
подкрепиха. Това заяви пред БНТ вицепремиерът и лидер на ДБГ Меглена Кунева.
По думите й в този закон всяка една партия е могла да се разпознае и да подкрепи определени части от закона. Според
нея обаче проблемът е, че решението е взето в последните минути. "Този закон има задача да направи единна силна
институция, която да проверява и да контролира", обясни вносителката на антикорупционния закон.
Без договорки зад гърба на хората, открит дебат и подготовката на силен закон - това иска Меглена Кунева при
подготвянето на втория вариант на закона. И допълни, че не иска да иззема правата на парламентарните групи. "Да
бъдат себе си, да се види кой срещу кого седи", призова Кунева.
Позицията на европейските посланици по повод на отхвърления закон за борба с корупцията е сигурен знак, че оценката
на България в предстоящия доклад на ЕК няма да е положителна, каза още тя.
Според нея мнението на чуждите дипломати не е намеса във вътрешните работи на страната ни, а грижа за една
европейска страна. Кунева определи отхвърлянето на закона като една пропусната възможност България да излъчи
добър сигнал, като удар върху репутацията на страната ни и върху навлизането на чуждите инвестиции. „Живеем в едно
безвремие, не зная кой има интерес от това”, заяви Кунева по повод на отхвърлените промени в конституцията, както и
на закона за борба с корупцията по високите етажи на властта.
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Вицепремиерката определи негодуванието на депутатите срещу възможността за подаване на анонимни сигнали като
„прикритие законът да не бъде подкрепен още на първо четене”. Тя продължи да настоява, че става дума за навлизане в
пространството на „10 000 души, от които зависи живота ни, сред които са и министри, и кметове, и главни архитекти, и
хора, от които зависят обществените поръчки”.
Вицепремиерката заяви, че е озадачена от позицията на Патриотичния фронт, тъй като те са влезли в парламента като
политическа сила, която се бори със статуквото, но в последния момент нещо в позицията им се е променило и те не са
подкрепили закона. Истината обаче е, че още след като Кунева представи проекта си пред ПГ на ПФ, депутатите му
заявиха, че няма да го подкрепят.
Кунева смята, че с отхвърлянето на този закон „държавата се отслабва”, както и че за предстоящите местни избори би
било по-добре този закон вече да е в сила. Затова оттук нататък вицепремиерката ще разчита на обществения натиск,
към който се преориентира, който да принуди политиците все пак да приемат закона.
Припомняме, че антикорупционният закон на Меглена Кунева не мина на първо четене. “За” гласуваха 101 депутати от
ГЕРБ и РБ. “Против” бяха 38, а 72-ма се въздържаха. Срещу проекта се обявиха от БСП и двама от БДЦ. Въздържаха се
ДПС, “Атака”, 5-има от БДЦ, както и коалиционните партньори на управляващите - Патриотичният фронт и АБВ.
На 3 декември закона за борба с корупцията ще бъде внесен отново за обсъждане.
√ ЕК отпуска 500 млн. евро помощи за мляко (обзор)
51 млн. евро за година загубили българските производители
Еврокомисията ще отпусне помощ от 500 млн. евро за фермери. Голямата част ще са за млекопроизводителите, съобщи
зам.-председателят на ЕК Юрки Катайен.
Решението за пакета мерки в подкрепа на млечния сектор бе взето след извънредно заседание на Съвета на
земеделските министри на ЕС в понеделник. То се проведе под обсада и протест в Брюксел на над 5000 фермери с 1000
трактори от цяла Европа, сред които имаше и български млекопроизводители.
Все още не е ясно как ще бъдат разпределени 500-те млн. евро по държави.
Пакетът от мерки на ЕК предвижда и ускорено превеждане на 70% от преките плащания на фермерите още от 16
октомври. Ускоряване до 85% на плащанията ще бъде позволено и за някои мерки в сектор “Животновъдство” по
Програмата за развитие на селските райони.
Очаква се ЕК да излезе с нови мерки в подкрепа и на свиневъдството.
“Спадът на доходите на българските млекопроизводители се оценява на 51 млн. евро за една година”, заяви министърът
на земеделието Десислава Танева.
20% от спада на доходите сме компенсирали с 10 млн. евро от националния бюджет по схемата за държавна помощ “де
минимис”, обясни Танева. България била единствената страна, която е взела национални решения за подкрепа на
млечния сектор. Изкупната цена на млякото у нас сега била най-ниската за последните 5 години.
Настоявам за мерки от ЕС, които да са съобразени със спецификата на нашето производство на мляко и млечни продукти,
каза още министър Танева. И припомни, че предишните мерки за стабилизация на сектора на ниво ЕС не са оказали
влияние на България. Причината е, че те бяха за сухо мляко и краве масло, а у нас такива производители почти липсват.
Българската позиция е и за увеличаване на бюджета и дела на финансиране от ЕК на схемата “Училищно мляко”.
Вестник Капитал Daily
√ Правителството трябва да погаси 1.1 млрд. лв. вътрешен дълг през септември
Почти цялата сума е от две големи емисии облигации на стойност 300 и 782 млн. лв., които бяха взети в края на
2014 г. Правителството трябва да погаси вътрешни облигационни задължения за 1.1 млрд. лв. през септември. Това
показват данните от месечния бюлетин на Министерството на финансите (МФ) за състоянието на държавния дълг.
Толкова голяма сума, възстановявана на местните институционални инвеститори в рамките на един месец, е имало
единствено през декември 2014 г. Тогава правителството трябваше да върне 1.2 млрд. лв., които бяха взети лятото на
същата година, за да бъде подкрепена ликвидно Първа инвестиционна банка (ПИБ). Средствата, необходими за
плащането на предстоящите големи задължения, ще дойдат от фискалния резерв и от планирана нова вътрешна емисия
за 300 млн. лв.
Справка в емисионния календар на МФ показва, че 99.9% от падежиращия през този месец вътрешен дълг са от две
големи емисии облигации на стойност 300 и 782 млн. лв. Те бяха пласирани в края на 2014 г., за да успее правителството
да покрие огромните плащания, струпали се в края на миналата година – рефинансиране на заема за ПИБ, непредвиден
бюджетен дефицит от 1.5 млрд. лв., както и за покриването на 1.7 млрд. лв., необходими на Фонда за гарантиране на
влоговете в банките (ФГВБ) за изплащането на гарантираните депозити до 196 хил. лв. в КТБ.
Откъде са парите
За да покрие необходимите над 1.1 млрд. лв., правителството ще използва основно фискалния резерв. Данните към края
на юли показват, че по сметки на БНБ има 10.7 млрд. лв. Другият източник на финансиране е 3-годишната емисия
облигации на стойност 150 млн. лв., която беше пласирана на вътрешния пазар на 7 септември (понеделник). До края на
месеца ще организира още два аукциона за други 150 млн. лв., които ще бъдат с падежи за 5 и 10 години.
През 2014 г. финансовото министерство ще разчита основно на външно финансиране и ще опита да разсрочи падежите
на облигациите. В тази връзка през март бяха взети 3.1 млрд. евро от международните пазари. До края на годината е
планирано да бъдат взети още около 600 млн. евро. Прогнозите на пазарните анализатори бяха, че това ще се случи още
в началото на второто полугодие. Източник от Министерството на финансите обясни, че втората част от външния заем,
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предвиден за тази година, все още не е взет, тъй като има внесено в Конституционния съд (КС) искане срещу
ратифицирането на договора с международни банки за посредничество при емитирането на външния държавен дълг до
16 млрд. лв. Решението няма как да повлияе на вече изтеглената част от парите, но ще има последици за останалата,
която трябва да бъде взета за целия тригодишен период на договора.
Свиване на дълга
Данните на МФ за състоянието на държавния дълг показват, че към края на юли той намалява с около 100 млн. лв. до
12.2 млрд. евро. Като дял от брутния вътрешен продукт също намалява – до 28.4%, като делът на вътрешния държавен
дълг е 10%, а на външния - 18.4% от БВП. Понижението се дължи най-вече на по-ниския вътрешен държавен дълг, който
спада със 101.6 млн. евро за месец до 4.263 млрд. евро. Това е резултат от извършените през месеца погасявания. В
същото време външният дълг нараства с 500 хил. евро. спрямо предходния месец до 7.893 млрд. евро, като повишението
се дължи на валутнокурсови разлики, посочват от МФ в своя бюлетин.
В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 35.1%, а външните - от 64.9%.
Държавно гарантираният дълг през юли достига до 311.2 млн. евро, от които 25.3 млн. евро са вътрешните държавни
гаранции, а съотношението държавно гарантиран дълг/БВП е в размер на 0.7%.
√ Общо 11 пречиствателни станции може да загубят еврофинансирането си
Две депа за отпадъци също са рискови, а причината е бавният им напредък по програма "Околна среда"
Рискови остават 11 проекта за пречиствателни станции за отпадни води и две регионални депа за отпадъци. Те могат да
загубят част от финансирането си по старата програма "Околна среда" заради бавната им реализация. Това съобщи
екоминистърът Ивелина Василева пред журналисти във вторник, без да спомене конкретната сума, която може да не
бъде усвоена.
Рисковите водни проекти са в общините Ямбол, Шумен, Враца, Видин, Силистра, Банско, Тервел, Белене, Бяла, Исперих и
в Столичната община - левият колектор на река Владая. При депата за отпадъци в списъка са Бяла, Русенско, и
регионалното депо на Ямбол.
Стар период
От началото на годината 26 пречиствателни станции са били пуснати в експлоатация, като до края на октомври трябва да
заработят още 9. За рисковите проекти обаче ще бъде отчетено изпълнението до края на октомври, а останалата работа
по тях ще бъде финансирана по следващия период на оперативната програма (2014 - 2020 г.). По думите на министър
Василева за прехвърлянето на неизпълненото от стария към новия период (т.нар. фазиране) вече са договорени 200 млн.
евро.
Така например, въпреки че на Банско е наредено да ангажира повече работна ръка и техника, общината няма да
завърши проекта си за пречиствателна станция и ВиК мрежа до края на октомври. В графика ще се вместят само
дейностите в източната част на града, но не и в западната, и общината ще остане разкопана за зимния сезон.
Колкото до депата, то от предвидените 57 в страната 19 все още липсват, а 10 от тях се движат с голямо закъснение и 6 от
тях ще бъдат финансирани с държавни пари. Четирите, които се водиха най-рискови, бяха Ямбол, Стара Загора, Разлог и
Бяла, като явно Ямбол и Бяла са най-закъсняващите по програмата. По думите на Василева в Ямбол например новото
депо е изградено, но нямало да се приключи навреме с рекултивирането на четири стари сметища и тези дейности ще
останат за сметка на общините.
Нов период
Новата оперативна програма ще финансира проекти вече по пет приоритетни оси: "Води", "Отпадъци" (не включва
строителство на депа), "Натура 2000" и биоразнообразие" и новите - "Превенция и управление на риска от наводнения и
свлачища" и "Подобряване качеството на атмосферния въздух".
Василева съобщи, че до края на годината ще бъдат пуснати 16 покани за проектни предложения за над 1 млрд. лв., а на
11 септември ще се одобрят критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, като през новия програмен период
бенефициенти при водните проекти ще са основно ВиК операторите и водните асоциации. Основната част от парите ще
по ос "Води". За изготвяне на регионалните прединвестиционни ВиК проучвания, както и за прехвърлянето на ВиК
активите за управление на окрупнените региони са предвидени 61 млн. лв.
За мерки срещу наводнения са предвидени 115 млн. лв., 38 млн. лв. са за укрепване на свлачища и отстраняване на вече
нанесени от срутени земни маси щети по пътната мрежа. Тези пари са за регионалното министерство и пътната агенция.
Регионалното министерство ще получи още 15 млн. лв. за укрепване на административния си капацитет в сферата на
водите.
Генералната дирекция на пожарна безопасност пък ще бъде поканена да получи финансиране за изграждането на
шестте регионални центъра за реакции при бедствия и кризи.
Вестник Сега
√ Бюджетът е загубил 785 милиона евро от ДДС през 2013 г.
Страната ни не успява да събере над 17% от очакваните приходи от налога
България е загубила 785 милиона евро от ДДС през 2013 г. Това става ясно от доклад на Европейската комисия за
събираемостта на ДДС в страните членки, разпространен в края на миналата седмица. За страната ни разликата между
очакваните и събраните средства е 17.2%, изчисляват експертите. Сметките се правят на база на данни на Евростат и на
собствени изчисления. Според ЕК през 2013 г. приходите от ДДС у нас са били 3.77 млрд. евро. В хазната обаче е
трябвало да влязат 4.56 млрд. евро.
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Страната ни обаче бележи леко подобрение в събирането на ДДС в сравнение с предходните години. През 2012 г.
разликата между очакваните и събраните данъци е 869 млн. евро, или 18.5% от очакваните приходи. Две години по-рано
- през 2011 г., липсващата според ЕК сума е 1.072 млрд. евро, или 24% от очакваното.
По данни на финансовото министерство през изминалата 2014 г. в хазната не са постъпили 430 млн. лв. от планираната
сума, и то при актуализиран бюджет и намалени очаквания. При първоначалния вариант на бюджет 2014 липсата е 1.017
млрд. лв. От ДДС през 2014 г са постъпили 7.264 млрд. лв., макар при приемането на бюджета да бяха заложени 8.28
млрд. лв. След актуализацията очакванията се свиха до 7.69 млрд. лв., които също не бяха постигнати.
От данните става ясно още, че България е в златната среда в събирането на ДДС. За целия ЕС загубата се оценява на 168
млрд. евро, или 15.2% от предвиденото. Най-зле от всички 26 страни през 2013 г. се представя Румъния, която не е успяла
да събере 41.1% от данъка си и е загубила цели 8.296 млрд. евро. Следва Литва, която не е събрала 37.7% от ДДС, а
загубите й се оценяват на 1.58 млрд. евро. Загубата на Словакия е 34.9% от очакваното, или 2.513 млрд. евро. През 2013 г.
Гърция е изгубила цели 6.497 млрд. евро, което е 34% от очакваните приходи. Най-голяма сума обаче са загубили в
Италия - 47.516 млрд. лв. за година, или 33.6% от планираното.
Отличници по събираемост са във Финландия, където се "губят" едва 4.1% от приходите, или 812 млн. евро. Следва
Холандия, където несъбраните приходи представляват 4.2%, или 1.852 млрд. евро. На трето място е Швеция, която не е
успяла да събере 4.3% от данъка си, или 1.776 млрд. евро.
ОЧАКВАНИЯ
През 2015 г. очакванията на финансовото ни министерство са в хазната да влязат 7.741 млрд. лв. от ДДС. Към края на юли
постъпленията по това перо са 4.647 млрд. лв., или 60% от планираните за годината, и с 520.5 млн. лв. повече спрямо
същия период на 2014 г.
ЗАБЕЛЕЖКА
От ЕК отчитат, че събирането на ДДС не е успяло да покаже значително подобрение и загубените приходи остават на
нивото от 2012 г. Според еврокомисаря по икономическите въпроси Пиер Московиси това проучване подчертава още
веднъж необходимостта от допълнителна реформа в системите за събиране на ДДС. "Призовавам държавите членки да
предприемат необходимите мерки за борба с данъчните измами и укриването на налози на всички нива. Това
продължава да бъде проблем и е на върха на дневния ред на тази комисия", категоричен е Московиси.
√ Русия призна за оръжейни доставки в Сирия
Гърция обмисля молба на САЩ да затвори въздушното си пространство за руски хуманитарни полети
Френският президент Франсоа Оланд: "Започнахме подготовка за извършването на въздушни удари срещу цели на
"Ислямска държава" в Сирия, тъй като терористите подготвят атентати в различни европейски страни,
включително Франция. Няма обаче да участваме във военна сухопътна операция в Сирия".
Русия доставя военна техника на официалните власти в Сирия с цел борба срещу тероризма, заяви официалният
представител на руското МвнР Мария Захарова пред РИА "Новости". Тя коментара и телефонен разговор между руския
външен министър Сергей Лавров и държавния секретар Джон Кери по този повод. "По време на телефонния разговор
Кери уточни с Лавров ситуацията около руската помощ за сирийското правителство", каза тя. По нейните думи "Лавров е
потвърдил, че подобна помощ винаги е била оказвана, както и че руската страна никога не е крила, че доставя военна
техника на официалните сирийски власти с цел борбата срещу тероризма". Мария Захарова отбеляза, че руският
дипломат №1 е напомнил на Кери нееднократните призиви на Москва за "международна коалиция", която да
сътрудничи със сирийските власти под егидата на Съвета за сигурност на ООН в борбата срещу "Ислямска държава"(ИД).
Сергей Лавров също така припомни думите на руския президент Владимир Путин отпреди няколко дни, че "военна
операция в Сирия засега е преждевременна".
Преди това президентският говорител Дмитрий Песков заяви, че Русия извършва военнотехническо сътрудничество със
Сирия на постоянна основа. Песков опроверга някои съобщения в медиите за евентуално участие на руските въоръжени
сили в удари срещу терористичната групировка ИД в Сирия. "Не трябва да се вярва на тези съобщения", каза той. Преди
това някои чуждестранни медии съобщиха, че руската бойна авиация може да вземе участие във въздушни удари срещу
позиции на джихадистите в Сирия и във връзка с това се прехвърля руска бойна техника край Дамаск.
Гръцкото правителство е получило искане от САЩ да откаже преминаването през въздушното пространство на южната
ни съседка на руски самолети, превозващи хуманитарна помощ за Сирия, потвърди говорител на МВнР в Атина. По
думите му искането на Вашингтон все още се обмисля. По-рано дипломатически източник от Атина съобщи пред РИА
"Новости", че Гърция е отклонила искането на САЩ, за да не влошава отношенията си с Русия.
√ България ще трябва да приеме още 1600 бежанци
ЕК предлага нова схема за разпределяне на поне 120 000 души, които няма да могат да избират къде да се настанят
и ще им е забранено да се движат в Европа
България ще трябва да приеме поне още 1600 бежанци освен 500-те, за които даде съгласие през юли. ЕК ще предложи
утре пред Европейския парламент нова схема за приемане на поне 120 000 бежанци, които се намират в Италия (15 000),
Гърция (50 400) и Унгария (54 000). Делът на България ще бъде 1.3% от получаващите статут на бежанци в Европа,
показват данни, цитирани от "Оупън Юръп".
Германия, Франция и Испания ще понесат основната тежест, като общо ще приемат близо 60% от всички
новопристигнали. Германия ще приюти поне 26.2% (31 443 души), 20% (25031 души) ще отидат във Франция и 12.4% (14
931 души) в Испания. На четвърто място е Полша с 9287 души (7.7%), която не искаше да взема сирийски бежанци, под
предлог че трябва да си пази място за евентуални бежанци от Украйна. Същата позиция изразяваха и трите балтийски
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републики, но и на тях бе определена квота от 0.3%-0.7% (между 400 и 800 души). Словакия, която възразяваше
енергично, защото нямала джамии, които да предостави на бежанците мюсюлмани, ще получи почти колкото България 1502 души (също 1.3%). През юли бяха разпределени 40 000 бежанци, но държавите обещаха да вземат само 35 000,
защото тогава се прилагаше принципът на доброволност. Сега се въвежда принципът на задължителност, обясни вчера
на пресконференция френският президент Франсоа Оланд, който добави, че това няма да бъде еднократен акт, а ще е
форма на постоянно разпределяне, защото проблемът няма да приключи скоро.
Разпределените между държавите бежанци няма да могат да пътуват в Шенгенското пространство, съобщи вчера
говорителят на Европейската комисия Наташа Берто. Тя допълни, че те нямат да имат право да избират къде да бъдат
преместени. Това ще се решава според наличието на роднини в различните държави, квалификациите на мигрантите и
нуждите на приемащите страни. Броят на бежанците, които всяка държава трябва да приеме, се определя според БВП,
населението и размера на безработицата. С всеки пристигнал бежанец ЕК ще отпуска на приемащата държава по 6000
евро годишно за издръжката му. С получените документи бежанците ще имат право да пребивават само в приемащата
държава, както и да получават социални придобивки. Забранено ще им бъде пътуването в чужбина. Ако бежанец бъде
открит в различна държава, той ще бъде върнат в приелата го страна спрямо Дъблинските регламенти. Семействата на
вече получилите статут ще имат право да дойдат законно при тях.
Идеята на ЕК за въвеждането на постоянен механизъм за разселването на бежанци в ЕС подлежи на одобрение с
квалифицирано мнозинство от европейските министри, уточни говорителят. Такова мнозинство в Съвета на ЕС се
осигурява с гласовете на 55% от държавите от ЕС или с гласуване със "за" от 16 от общо 28 държави. Следващата среща
на съвета е на 15-16 октомври. Другият начин за постигане на квалифицирано мнозинство е предложението да бъде
подкрепено от държавите в ЕС, които представляват най-малко 65% от цялото население на общността.
"Рано е да се коментира, защото на 9 септември ще станат известни подробностите по плана. Нека да излезе и ще видим
какво ще предложат", коментира пред "Сега" председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. По
думите му още не е ясно дали ще бъдат разпределени 120 000 бежанци, или бройката им ще е 200 000 души. Ако остане
първият вариант, България ще трябва да приеме около 1500 души. Въпросът щял да се обсъди и на 14 септември, когато
ще има среща на вътрешните министри на ЕС.
Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви, че страната ще отдели 6 млрд. евро за справяне с бежанската криза, като
те ще идат за ускоряване на процедурата за даване на убежище и изграждане на домове за новопристигналите. "Можем
да се справим с тези предизвикателства само ако разчитаме на европейската солидарност", заяви Меркел, цитирана от
Би Би Си. Берлин очаква разходите за мигрантите догодина да стигнат 10 млрд. евро. Миналата седмица Оланд и Меркел
поискаха въвеждането на задължителни квоти за прием на бежанци. Междувременно унгарският премиер Виктор Орбан
каза, че "няма смисъл да се говори за това колко хора можем да приемем, докато не защитаваме външните граници на
Европа". На среща с унгарски дипломати той каза, че планът за квотите на европейските лидери е напълно безсмислен,
тъй като принципът за свободно движение в ЕС го прави невъзможен за осъществяване.
През следващите пет години Великобритания ще приеме 20 000 бежанци, заяви вчера премиерът на страната Дейвид
Камерън пред долната камара на британския парламент. Той поясни, че мигрантите ще получат хуманитарна виза със
срок на действие от пет години. Обединеното кралство ще похарчи 0.7% от БВП за помощи. "Нашият общ принос ще бъде
1 млрд. лири. Това е най-голямата сума, която Великобритания е отпускала за хуманитарна криза", подчерта Камерън.
Лондон беше подложен на засилена критика от страна на другите държави - членки в ЕС, по повод оскъдните усилия,
които полага за преодоляване на мигрантската криза в Европа.
Европейската комисия обсъжда възможността някои европейски страни да си платят, за да избегнат участие в
преразпределянето, писа в. "Файненшъл таймс". Източници на изданието уточняват, че става въпрос за временно
неучастие и че за отказа ще трябва да се посочат обективни причини. Като подобна причина се посочва желанието на
Полша да приеме украински бежанци. "Това е възможност за доброволни решения", коментира представител от Източна
Европа. "Наказанията са лоша идея. Но е приемливо да има система, в която да се допринася финансово за справянето с
проблема", допълни той.
На черно
Около 30 000 души в цяла Европа са заподозрени, че прекарват мигранти през границите, заявиха от европейската
полицейска агенция Европол, цитирани от агенциите. Само около 3000 от тях работят в Средиземно море. Много от
останалите се движат по маршрутите от Западните Балкани към Унгария. Каналджийството и трафикът на хора вече носят
повече приходи от търговията с дрога и оръжия, показват данните на "Фронтекс".
√ 16 европосланици се обединиха в подкрепа на антикорупционния закон
Партията на Меглена Кунева се закани да събере 108 000 подписа на граждани срещу 108-те депутатски гласа,
блокирали проекта
Мощна европодкрепа получи катастрофиралият в парламента проектозакон за борба с корупцията по високите етажи на
властта. 14 посланици на страни - членки на ЕС, заедно с колегите им от Норвегия и Швейцария излязоха вчера с обща
позиция, в която изразиха притеснение от отхвърлянето на проекта и надежда, че родните партии ще се справят с
проблема.
Внесеният от вицепремиера Меглена Кунева закон пропадна още на първо четене в Народното събрание миналия
четвъртък, след като бе подкрепен единствено от ГЕРБ и Реформаторския блок. Партньорите им в управляващото
мнозинство от Патриотичния фронт и АБВ се въздържаха.
"Това, че предложеният от правителството първоначален текст беше отхвърлен без по-нататъшно парламентарно
обсъждане, е негативен сигнал в рамките на борбата срещу корупцията. Ефективната борба срещу корупцията е решаващ
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елемент от върховенството на закона", посочват евродипломатите в общото си изявление. И напомнят, че напредъкът в
борбата с корупцията заема водещо място в мониторинга на Европейската комисия върху България. "Надяваме се, че
отхвърлилите проектозакона политически партии (включително онези, които не гласуваха) ще представят възможно найскоро нови идеи за справяне с този проблем, като по този начин покажат, че неуспехът в това гласуване не означава, че
народните представители омаловажават борбата с корупцията на всяко едно ниво", заключават посланиците.
Подписи под писмото са сложили посланиците на Холандия, Франция, Германия, Великобритания, Австрия, Белгия,
Ирландия, Полша, Дания, Финландия, Италия, Кипър, Испания, Люксембург. Участието на Норвегия и Швейцария, които
не са в ЕС, е обяснимо, тъй като те спазват повечето европравила, включително шенгенските.
Междувременно Меглена Кунева реши да пребори политическите си опоненти, като привлече гражданското общество
на своя страна чрез обществена кампания. Идеята е да се съберат по 1000 подписа на граждани срещу всеки от 108-те
депутатски гласа, с които законът бе отхвърлен - общо 108 хиляди подписа. От ДБГ обясниха пред "Сега", че искат да
покажат на съперниците си в парламента, че самото общество иска приемането на антикорупционния закон. Подписката
ще стартира още тази седмица, като от партията на Кунева са си поставили амбициозната задача да съберат всички
подписи в рамките на 1 месец. Все още не е ясно под какво точно ще се подписват гражданите, но вероятно ще бъде под
формата на въпрос дали подкрепят закона.
Позициите на основните политически сили по проекта обаче остават непроменени, което поставя под въпрос шансовете
му да бъде приет след очакваното повторно внасяне в началото на декември. Вносителите от ДБГ са категорични, че
няма да го оттеглят и няма да правят компромиси с него. Твърдо ги подкрепят партньорите им от РБ, както и хората на
Бойко Борисов. "ГЕРБ твърдо стои зад приемане на антикорупционен закон. Това е част от коалиционното споразумение
и от ангажимента, който вицепремиерът Меглена Кунева е поела пред Брюксел", заяви вчера зам.-шефът на ГЕРБ Цветан
Цветанов.
Съпредседателят на ПФ Красимир Каракачанов пък обясни съпротивата на националистите с предложението бъдещото
антикорупционно бюро да работи по анонимни сигнали. "Ако някой реши да блокира работата на това бюро, може да го
затрупа с 1000 анонимни сигнала срещу някого", посочи той. Другият голям недостатък според него е назначаването на
началника на бюрото от правителството.
Вицепремиерът Ивайло Калфин от АБВ пък постави под въпрос нуждата от новия орган при наличието на
специализирана прокуратура, специализиран съд, Сметна палата и БОРКОР. "За да се преборим действително с
корупцията, трябва да заработят тези органи. Не да създадем поредния орган, който е едноличен, назначава се
политически и има дълъг мандат", обясни той пред Нова тв. Той се възмути, че в проекта се предвиждат 3 до 5 години
затвор за контакт между министри или депутати с членове на регулаторен орган. "На входа на БНР се разминах с Иван
Иванов - началника на КЕВР. Или се скривам в храстите, или като му казах "Добър ден" и разменяме няколко думи,
отиваме за 3 години в затвора. Това е Оруел, не борба с корупцията", обобщи Калфин.
√ Борисов подкрепи отхвърлени от ГЕРБ промени на Москов
Предложението на здравното министерство НЗОК да сключва договори само с болници, които предлагат комплексно
лечение, което преди броени дни комисията по здравеопазване отхвърли, вероятно ще бъде подкрепено в пленарна
зала. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов. "Предложението на Петър Москов, на когото аз много
вярвам, ще получи пълната подкрепа и в парламента. Поел съм личен ангажимент към него в тази програма. Свел съм я
на парламентарната ни група и се надявам в най-кратки срокове този закон да бъде приет, за да гарантира
функционирането на всичко това, което сме постигнали с такива големи усилия и с толкова много пари", каза Борисов.
"Текстовете за комплексността се нуждаят от прецизиране. Те трябва да станат прецизни, точни, акуратни, без съмнения
за възможно тълкуване, които ясно дават политическата воля на това мнозинство. Системата трябва да се обърне с лице
към пациентите. Всяко едно конкретизиране, което беше предложено от народните представители, ще бъде направено с
оглед яснотата и действието на този текст", заяви на свой ред министър Петър Москов. Миналата седмица депутатите от
здравната комисия отхвърлиха текста, който ще задължава НЗОК да работи само с болници, които осигуряват
комплексна грижа, именно защото не е ясно какво се разбира под това понятие. Идеята на министъра е вместо да
обикаля различни болници при лечението на едно заболяване, например рак, пациентът да получава цялата терапия на
едно място.
Москов и Борисов инспектираха заедно проекта по разширяване на лъчетерапевтичния комплекс на Ракова болница в
София, който трябва да приключи в началото на октомври. Според Петър Москов първият пациент на комплекса ще
постъпи през декември, а заради допълнителната апаратура, с която ще разполага болницата, листата на чакащи за
онколечение чувствително ще се стопи през март 2016 г.
√ Фирми от Сицилия напирали да инвестират у нас
Инвеститори от Сицилия искат да правят в България оборудване за влакове и италиански сладолед. Друга фирма от
Ботуша, която има 60 000 работници в цял свят, е готова да отвори свой кол център у нас. Това е станало ясно на срещата
между шефката на Агенцията за малките фирми Мариета Захариева с кмета на Палермо проф. Леолука Орландо.
Основната причина за големия интерес към страната ни са ниските данъци, квалифицираната работна ръка и
политическата стабилност, обясниха от ведомството на Захариева. Председателят на Асоциацията на производителите
занаятчии в Калтанисета - Тарчизио Сберна - проявявал интерес към производството на занаятчийски продукти у нас.
Точно какви - не се споменава.
Възможностите за инвестиции в България е представил и зам.-министърът на икономиката Любен Петров на среща с
представители от китайския град Чунцин. Той е рекламирал традиционни български продукти, известни от десетилетия
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на пазарите в Азия, които биха могли да участват по-осезаемо и на китайския пазар. Става дума за киселото мляко,
българските вина, етеричните масла, продукти от машиностроенето и електротехниката. "Българското вино все още
присъства слабо на китайски пазар, но по отношение на Чунцин имаме добър пример в лицето на българска компания,
която от години продава успешно там", твърди Любен Петров.
Вестник Монитор
√ Криза за майстори, заварчици и монтьори
Ивайло Калфин: Бизнесът се крепи на ниските заплати
Криза за майстори, заварчици, автомонтьори и стругари налегна родния трудов пазар. Това показват данни на
социалното министерство относно търсенето и предлагането на заетост. „Няма съответствие между свободните работни
места и квалификацията. Търсят се кадри със средно образование, които добре владеят някоя професия и могат да
работят”, заяви социалният министър Ивайло Калфин пред Нова телевизия.
В същото време средното възнаграждение на заварчиците варира между 1200 лв. и 1500 лв., което е приблизително
двойно на средната работна заплата в страната. Според Калфин недостигът на този вид кадри ще бъде решен с
въвеждането на дуалната система. Идеята е учениците да започват работа по специалността си още докато се обучават.
Така, след като завършат училище, те ще имат практическите умения нужни им да започнат работа.
Калфин подчерта още, че липсата на висококвалифицирани кадри пък социалното министерство ще бори с промени в
Наредба за наемане на чужденци от трети страни. Както „Монитор“ писа, целта на промените е да се облекчи режимът
на издаване на „сини карти“, нужни при наемане на специалисти, извън държави от ЕС. Предвижда се всяка година
социалният министър да изготвя списък на професиите за които работодателите не могат да намерят кадри. Ще отпадне
и пазарният тест, при който фирмите трябва да докажат в срок между 15 и 30 дни, че трябва да наемат чужденци, защото
у нас няма достатъчно квалифицирани кадри. „За да дойде чужденец, той трябва да взема три пъти над средната
заплата и да има висше образование в този сектор“, уточни Калфин.
На фона на това министърът отчете застой на възнагражденията у нас.
„Дори когато върви икономиката, работните заплати не са най-бързо растящите. Бизнесът разчита на ниското заплащане
на труда като фактор, който помага да си продава по-добре продукцията“, заяви вицепремиерът. От социалното
ведомство отчитат, че през август безработицата намалява до 9,3%, което е най-ниското ниво от 2008 г. насам. 46 864
младежи до 29 г. са търсили препитание през миналия месец, като една част от тях са висшисти. „Те обикновено не
работят по специалността си и започват работа след 25-годишна възраст, което не е добре“, заяви още Калфин.
√ Доходите на млекарите се свиха с €51 млн. за година
20% от спада компенсирани с държавна помощ de minimis
Стотици трактори и хиляди европейски фермери се включиха вчера в протестите срещу кризата в млечния сектор.
Спадът на доходите на българските производители на мляко и на животновъдите в млечно направление за една година
се оценява на 51 млн. евро. Този пропуск е компенсиран с около 10 млн. евро, или 20% от него, със средства от
националния бюджет, които бяха разпределени чрез държавна помощ de minimis. Това съобщи министърът на
земеделието Десислава Танева, която вчера се включи в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и
рибарство в Брюксел. Според нея причина за загубите е не само руското ембарго, но и отпадането на млечните квоти от
1 април тази година. „Това отпадане беше ясно програмирано доста преди тази година и се очакваше, че ще доведе до
известни сътресения на пазара, но не в мащабa, на който сме свидетели в момента. Според статистиката от месец август
по отношение на средната цена на изкупуване на млякото в България, в момента ние сме под средните нива в ЕС и сме
на 7-мо място отзад-напред в класацията. В този месец България регистрира най-ниската си изкупна цена на краве мляко
в последните пет години. Извън това в планинските и полупланинските райони, където фермите са много по-малки, са
регистрирани и е докладвана информация за по-ниски цени от средните”, посочи министърът пред агенция „Фокус”.
Общият пакет държавна помощ, заедно с предоставената за овцевъдството е над 26 млн. лв., като от нея за крави млечно
направление помощта е близо 20 млн. лева.
Освен това са направени законодателни промени, които ще доведат до по-голям размер постоянно затревени площи пасища, мери и ливади от публичния фонд, които да се ползват от собственици на животни.
Междувременно вчера белгийската полиция прибегна до употребата на помощни средства, за да разпръсне
протестиращите фермери, стекли се пред сградата, където заседава Съветът на ЕС по земеделие. В протеста по
неофициална информация участват около 7000 души. В проявата са включени 385 трактора. По полицията бяха хвърляни
яйца и тежки предмети, има ранени служители на реда. Земеделците настояват в Брюксел пазарът на тяхната продукция
да бъде защитен с общоевропейски мерки
Сред исканията им е възстановяването на млечните квоти, отпаднали през април, след като бяха в сила в продължение
на 31 години. Земеделците търпят допълнителни загуби и от въведеното от руско хранително ембарго от август миналата
година. За първи път в подобен протест участват и български фермери. Над 50 наши животновъди вчера бяха в
белгийската столица, където се срещнаха и с евродепутата ни Мария Габриел.
√ КЗП: Намаляха нарушенията при туристическите услуги по морето
КОМИСИЯТА Е ЗАПОЧНАЛА ПРОВЕРКИ НА КНИЖАРНИЦИ И МАГАЗИНИ, В КОИТО СЕ ПРОДАВАТ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
С 10% по-малко са нарушенията при туристическите услуги по морето през летния сезон. Това каза пред БНР Димитър
Маргаритов, председател на КЗП, който обобщи резултатите от инспекцията на Комисията през сезона.
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„В сравнение с минали периоди нарушението, което можем да посочим като едно от най-тежките, а именно –
предоставянето на туристическа услуга в некатегоризиран обект, се среща в около 50% по-малко случаи в сравнение с
други години”, посочи той.
При извършени около 3000 проверки през периода са установени около 210 – 215 нарушения, което по думите му
показва едно намаление на броя на нарушенията спрямо минали периоди с около 10%.
Сред най-честите оплаквания през отиващия си сезон е разминаване между обещаното от търговеца при договарянето и
полученото от потребителя. Често е констатирано несъвпадение между утвърдената категория на туристическия обект и
качеството на услугите, които се предоставят в него, прилагане на различни по вид нелоялни търговски практики, при
които туристите биват въвеждани в заблуждение относно различни елементи от предлагания туристически продукт.
В началото на септември КЗП е започнала кампания за проверки в цялата страна на книжарници и магазини, в които се
продават учебници и учебни помагала. Инспекторите следят както за предоставяне на пълна и вярна информация за
произхода, вида и основните характеристики на продуктите, така и за ясното обозначаване на цените. В хода на
инспекциите се проверява и за спазване на изискванията на законодателството при продажбата на предварително
пакетирани стоки, които се предлагат като комплекти в промоция.
√ Мандраджии кандидатстват за износ на сирене в САЩ
Започна прием по схемата за внос на сирена в САЩ при намалени мита за 2016 г., съобщиха от ДФ „Земеделие”. До 10
септември износителите на сирена, които искат да се възползват от европейската квота за внос в САЩ при намалени
мита, трябва да подадат заявление за издаване на лицензия за износ в ДФЗ. Лицензиите се издават до 15 декември 2015
г. и ще са валидни през цялата 2016 г. Документите се подават в Централно управление на фонда в София. Заявителите
трябва да бъдат регистрирани в ДФЗ преди първото си кандидатстване.
За да получат лицензия, износителите трябва да представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната
квота за Съединените щати поне през една от предходните три календарни години и че определеният от тях вносител е
дъщерно дружество на заявителя. Към документите се добавя и декларация от определения вносител, който
удостоверява, че отговаря на американските изисквания за издаване на лицензия за внос на продукти.
Споразумението, благодарение на което България и Румъния станаха част от европейската квота за износ на сирена в
САЩ при намалени мита, е в сила от 1 юли 2013 г.
investor.bg
√ 20 млн. лева струват на бюджета „мъртвите души” в училищата
Образователният министър иска криминализиране на фиктивното записване на ученици, за да бъдат запазени
паралелки
Записаните несъществуващи ученици в училищата или т.нар. „мъртви души”, костват на бюджета 20 млн. лева, съобщи в
ефира на bTV министрътъ на образованието Тодор Танев. Цифрата е приблизителна и официалните данни ще бъдат
оповестени след началото на учебната година.
По тази причина той поиска криминализирането на фиктивното записване на учениците и да се въведе глоба от 1 500
лева за „всяка мъртва душа”.
Танев посочи още, че няма да разчита само на информацията от регионалните инспекторати за „мъртвите души” в
училищата, а ще прави регилюрни изненадващи проверки.
Образователният министър посочи обаче, че е против закриването на училища, особено в селата, където е трудно да
бъдат събрани необходимият брой ученици.
Новата учебна година ще започне с текущи ремонти само в 70 – 80 училища. Заповед на министъра обаче гласи, че
работите не трябва да пречат на учебния процес – машините трябва да бъдат прибрани и ремонта трябва да бъде
извършван само в неучебно време.
√ Кунева: Превенцията срещу корупцията трябва да има лидери
Законът защитава честните политици и ще помогне за привличане на инвестициите, смята вицепремиерът
Превенцията срещу корупцията трябва да има политически лидери. Това каза вицепремиерът Меглена Кунева пред БНТ
и допълни, че такива лидери се търсят в момента.
Според нея законът е в защита на честните политици, а текстовете ще помогнат за насърчаване на инвестициите в
страната.
Кунева коментира още, че може да разбере мотивите на хората, които са гласували против закона, предложен от екипа
й. В същото време обаче не може да приеме, че в Народното събрание има депутати, които нямат мнение по въпроса с
борбата срещу корупцията, защото точно това означава вот с „въздържал се“.
Такава позиция на първо четене на текстовете е необяснима за Меглена Кунева, защото това означава липса на позиция
за концепцията – искаме ли или не корупция по високите етажи на властта.
Вицепремиерът посочи, че закони с подобна структура и обхват, като отхвърления на първо четене у нас, съществуват и в
други европейски държави. „Можехме да покажем, че ставаме една нормална европейска държава“, допълни тя.
Припомняме, че в края на миналата седмица депутатите от АБВ, Патриотичния фронт и ДПС гласуваха с „въздържал се“
при гласуването на първо четене на закона за борба с корупцията по високите етажи на властта. Депутатите видяха "ново
Гестапо" в предложените мерки.
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Така текстовете бяха отхвърлени от парламента, макар и подкрепени от гласовете на ГЕРБ и Реформаторския блок. Това
обаче беше остро критикувано в обща позиция на 16 посланици на европейски държави.
Междувременно един от лидерите на АБВ Румен Петков критикува пред bTV позицията на дипломатите. Според него
текстовете в закона например предвиждат работа по анонимни сигнали, практика, която не се прилага в страните, от
които идват тези посланици.
Меглена Кунева от своя страна призна, че има неясноти около анонимните сигнали, но посочи, че ще бъде разработена
специална методика как да се работи в такива случаи. Тя припомни, че законът ще се отнася до не повече от 10 хил.
души, „от които зависи съдбата на всички ни“.
√ Митов: Бежанският поток не е причина за отлагане на членството ни в Шенген
Външният министър очаква висока активност на референдума за електронното гласуване в държави като
Германия, Великобритания и САЩ
Бежанският поток не може да бъде използван като причина за отлагането на бъдещото пълноправно членство на
България в Шенген, заяви в интервю за БТА министърът на външните работи Даниел Митов.
По думите му кризата с бежанците е само още един допълнителен аргумент в посока на необходимостта от приемането
на страната ни в Шенген. Той посочи, че това би улеснило преноса на информация и размяната на данни, включително
свързани с бежанския поток, с другите държави-членки на шенгенското пространство. Митов допълни, че западните ни
партньори отчитат това, че България охранява добре своите граници и се отнася коректно с приетите по регламентирания
начин бежанци.
Министърът на външните работи коментира и организацията на провеждане на референдума зад граница и отбеляза, че
разчетът на МВнР е бил за около 2 млн. лв., но в план-сметката, одобрена от правителството, са предвидени 1,5 млн. лв.
Решението на ЦИК съставите на СИК извън страната да се състоят от 3 до 5 членове, за разлика от избори, при които
петчленният състав е минимален, може би ще позволи да се вместим в рамките на този икономичен бюджет, смята той.
"Очаква се висока активност в някои държави като Германия, Великобритания и САЩ или поне има заявки от българите в
тези страни за висок интерес към конкретния въпрос на референдума. Имаме информация за очаквана ниска активност в
други държави, но се надяваме информационната кампания, която ще се проведе, да събуди интереса на сънародниците
ни към вота", каза още Даниел Митов.
Той допълни също, че възможността за електронно гласуване е тема, която от дълго време се дискутира в българското
общество, и един от аргументите за актуалността й е именно улеснението за упражняване на вот.
Заради допитването в чужбина се очаква да бъдат командировани около 600 души при разкрити 450 секции по
предварителен разчет, като точният брой зависи от броя на секциите, които ще бъдат открити от ЦИК, обясни външният
министър. В случай на недостиг на членове за СИК-овете, ще се разчита основно на съдействието на българите, живеещи
в чужбина, посочи той.
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