Вестник 24 часа
√ Министър Ангелкова: ОП "Транспорт" е основен приоритет
Оперативна програма "Транспорт" ще бъде основен приоритет в работата ми като служебен министър, каза днес
Николина Ангелкова, която смени на поста министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Данаил Папазов.
"Установяване на напредъка по проектите, оценка на високорисковите и предприемане на мерки от минимизиране на
загубите от средства", са част от задачите, които Ангелкова си поставя.
Приоритет е и подготовката на проекта "Механизъм за свързана Европа", който предстои да се обяви от Европейската
комисия. Ще бъде прегледано текущото състояние на всички търговски дружества и предприятия от системата на
транспорта и мерки за подобряване на финансово-икономическо състояние.
Ангелкова изрази сигурност, че ще бъде постигнат напредък в изброените области, макар и времето за действие на
служебния кабинет да е малко.
До една-две седмици ще бъде обявен и екипът на МТИС с ресорните заместници на министъра, каза служебният
министър.
Ангелкова увери още, че добре познава министерството и е работила с част от администрацията в предишните си
длъжности.
От своя страна, министър Папазов каза, че вече е запознал колегата си с настоящето състояние на МТИТС и изрази
надежда, че нейният екип ще успее да продължи всички добри инициативи, започнати от неговия екип.
√ Васил Грудев: Ще работим по пет приоритета в сектор "Земеделие"
По пет приоритета ще работи служебното правителство за развитие на сектор „Земеделие”. Това заяви служебният
министър на земеделието и харните Васил Грудев, след като му бе предаден поста от проф. Димитър Греков, съобщи
Фокус.
Грудев подчерта, че служебното правителство е с ограничено времево, но това не означава, че то няма да работи по
пътя, който им е поставен от президента Росен Плевнелиев. „На този етап най-важното за нас е европейската интеграция
на сектор „Земеделие” и на истина с вкарване на доста адреналин за европейските фондове. На първо място ще
поставим продължението на развитието на сектора в рамите на Общата селскостопанска политика”, подчерта Грудев.
По думите му, има много спешни и неотложни задачи, които трябва да се направят така, че България да се възползва от
европейската солидарност както по мерките на Първия стълб, така и по схемите на Втория стълб, които ще бъдат
детайлизирани от служебното управление на ведомството.
Ще се положат основи на едно стабилно подпомагане, подчерта Грудев. „Ще разчитам много на браншовите
организации на сектора и се надявам на тяхната подкрепа”, посочи той, като допълни, че след две седмици ще бъде
направен анализ на състоянието на министерството, а след два дни ще бъдат обявени на имената на заместникминистрите. По този начин много рано е да се говори за кадрови промени в министерството.
По време на служебното управление е важно да се спази посоката, която е необходима за българското земеделие. Това
заяви бившият министър на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на предаването на поста на
служебния министър Васил Грудев. „Надяваме се новият 77-ми министър на земеделието, че ще направи онова, което аз
не съм. Мисля, че ще направи онова, което ние сме пропуснали. Важно е да се спази онази посока, която е необходима
за българското земеделие.
Грудев е един от най-изявените специалисти в областта на земеделското производство, на неговото финансиране”,
допълни проф. Греков. Той посочи, че Васил Грудев е работил в ДФ „Земеделие” дълго време и се надявам, че ще
продължи онази традиция, която е необходима за българското земеделско производство. „Ние направихме една крачка,
за да стабилизираме това производство. Необходимо е още много да се прави. Надяваме Васил Грудев да приеме това,
което е правено от мен, а и от тези преди мен. То се е градило стъпка по стъпка, за да постигнем това ниво”, каза още
проф. Димитър Греков.
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Вестник Стандарт
√ Христосков готов с варианти за пенсиите
София. Проф. Георги Близнашки влезе на "Дондуков" 1 с цели четирима вицепремиери. Това бе една от изненадващите
тактики на президента Росен Плевнелиев при подредбата на служебния кабинет. Икономика, социална политика,
еврофондове и правосъдие са четирите фронта, на които ще воюват "генералите" на проф. Близнашки. Защо президентът
заложи точно на Екатерина Захариева, Илияна Цанова, проф. Йордан Христосков и Христо Иванов? И каква е мисията им
в кабинета "Близнашки"? Вижте отговорите.
"Христосков не е за министър в служебен кабинет, той трябва да е министър в едно редовно правителство. И да доведе
най-после докрай тази пенсионна реформа". Този коментар чух, след като стана ясно, че проф. Йордан Христосков ще
стане служебен социален министър.
Защото колкото и амбициозен да е един служебен кабинет, той реформи не може да прави.
А бившият дългогодишен шеф на НОИ, социален министър и зам.-министър в две правителства и най-вече един от
авторите на най-новия пенсионен модел, въведен у нас през 2000 г., има ясна позиция как да бъде подобрена системата.
Затова със сигурност ще го сърбят ръцете да се захване с това. Или поне да подготви почвата.
Една от задачите, които си поставя Христосков, е да възстанови работата на Консултативния съвет по пенсионна
реформа, но само с експерти, без политици. Този съвет бе сформиран от предишния министър на труда Хасан Адемов, но
за да не се разлайват кучетата преди избори, не е свикван от края на миналата година. Сега Христосков иска да остави за
следващото редовно правителство няколко варианта за реформа. "Те ще бъдат с конкретни финансови разчети колко ще
струва всичко в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и с предложения за законови промени", посочи
Христосков.
От предишни заседания на съвета знаем, че негово е предложението възрастта за пенсиониране да се обвърже с
нарастването на продължителността на живота. "Така годините за пенсия няма да зависят от политически решения, а от
обективни фактори", обясняваше Христосков.
През годините бившият шеф на НОИ нееднократно яростно е критикувал политиците за немалко лобистки промени,
довели до разклащане на финансовата стабилност на пенсионната система. И винаги защитавал тезата, че България е
въвела възможно най-добрия модел за пенсионно осигуряване. А именно тристълбовият - държавно обществено
осигуряване, допълнително задължително осигуряване в частни пенсионни фондове и доброволно осигуряване също в
частни фондове.
За добро или за лошо Христосков винаги е бил политически независим. Макар че кариерата му започва под опеката на
СДС, той никога не е членувал в нито една партия. Бил е зам.-министър на труда в кабинета на Филип Димитров и Любен
Беров и служебен министър при Ренета Инджова. Управител на НОИ става през 2000 г. при управлението на СДС и
правителството на Иван Костов.
Някои от идеите му за корекции в пенсионната система обаче са доста далеч от дясното. Като например категоричната
му убеденост за сериозно вдигане на вноската за пенсия. Или за премахване на плоския данък и въвеждане на 20-25%
ставка за високите доходи. Според него облагането на хората с най-ниските доходи води до деградация на работната
сила. Не се притеснява да лансира и теми табу като въвеждането на диференцирани ДДС ставки за стоки и услуги от
първа необходимост като лекарства, памперси, храни, учебници и помагала, дрехи и обувки, компютър. Христосков е
твърдо срещу ранното пенсиониране, подкрепя семейно подоходно облагане и не приема възраженията на бизнеса
срещу вдигането на минималната заплата и осигурителните прагове. Въпреки тези свои виждания той не е припознаван и
от социалистите. И все пак винаги когато се е сменяла властта и се е правело ново правителство, името на Христосков е
било сред първите спрягани за социален министър. Заради безспорния му авторитет на експерт, който познава не само
пенсионноосигурителната материя, но и трудовото законодателство и добре разбира как функционират икономиката,
финансите, пазарът на труда. Да не забравяме, че Христосков има задълбочен поглед и върху проблемите на
образованието като дългогодишен зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси и сега преподавател в
Пловдивския университет.
√ Екоминистърът ще се стреми към пускане на еврофондовете
София. Основният приоритет на МОСВ ще бъде насочени за освобождаване на фондовете от ЕС, каза служебният
министър на околната среда и водите по време на церемонията на предаването на управлението на ведомството.
„Всички сте запознати с основните задачи и приоритети, които ни чакат. Трябва да се направи анализ на състоянието на
министерството, докъде сме стигнали. Разчитам на времето, което ще прекарам с министър Станислав Анастасов също за
приемо-предаването, за да бъда запозната, след което с колегите. Но основен приоритет ще бъдат следващите стъпки,
които трябва да направим за освобождаване на фондовете от ЕС", каза Анастасова.
Тя обясни, че предстоят нелеки преговори с Европейската комисия, за да може да уговорят условията и твърдо вярва, че
скоро това ще се случи, но все пак не трябва да се подценява работата, която все още предстои.
Особено проблемни са строителството и общините.
„Разбира се, това няма да е лесно с ограничения бюджет и правомощия, които имаме. Ще направим всичко възможно, за
да започнат плащанията към общините, да възстановим максимално диалога с общините, диалога с Европейската
комисия и да направи всичко възможно министерството да продължи", допълни Светлана Жекова.
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√ Русия спира вноса на български стоки
Забраната на Москва за редица родни храни ще важи една година
Русия забранява вноса на редица български стоки. Кремъл обяви, че ще въведе ограничения за импорта на
селскостопански стоки, суровини и продоволствия от държави, наложили санкции на Москва. Те ще важат една година.
Това предвижда указ, който президентът на Русия Владимир Путин подписа в сряда, съобщи Кремъл на официалния си
сайт.
Според руското издание "Ведомости" забраната ще се отнася за месо, сирене и млечни продукти. Според сайта
russian.rt.com забраната ще важи само за стоки от по-скъпия сегмент на пазара и няма да важи за виното и детските
храни.
По данни на статистиката за първите 5 месеца на годината целият ни износ за Русия е бил за 411,4 милиона лева. Найголям е делът на медикаментите, а в топ 10 са и вината ни.
Русия е на девето място в списъка със страните, за които България изнася най-много стоки. Медикаментите са с найголям дял при продуктите, които страната ни експортира към Москва. В топ 10 на най-изнасяните стоки е и виното ни,
което заема осма позиция в тази класация. Сред храните, които изнасяме за Русия, са и млечните и месните продукти.
"Въвеждането на такава забрана означава спиране на работа и съкращаване на работни места", каза Димитър
Маджаров, който е един от износителите на млечни продукти за Русия.
Все още не е много ясно какво ще се случи и кои стоки ще попаднат в списъка с ограничения. "Да се надяваме, че
страната ни няма да е силно засегната, така или иначе ще сме наясно в близките дни", каза шефът на Националната
лозаро-винарска камара Радослав Радев.
По-рано в сряда Русия обяви, че забранява вноса на едър и дребен добитък от България. Това ограничение се отнася за
животни от област Хасково заради случаите на заболяването син език, казаха от Българската агенция по безопасност на
храните. Забраната е временна и засега не засяга останалите области, в които е открито заболяването. Тя влиза в сила от
четвъртък, 7 август. 183 са населените места, където има син език. Те са на територията на няколко области - Хасково,
Кърджали, Бургас, Смолян, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Шумен, Пазарджик, София област и Габрово, уточниха
от Агенцията по храните. До момента заболяването е довело до смъртта на 109 животни. Санитарната служба на Москва
спира и вноса на животни от Гърция и Италия. Преди ден подобна мярка беше въведена и за вноса на животни и месо от
Румъния. По-рано пък бяха спрени и плодовете и зеленчуците от Полша.
Вестник Класа
√ Васил Щонов: Ще направим енергиен борд
Създаването на енергиен борд или по-скоро съвет, е една от основните задачи, които обяви служебният министър на
икономиката и енергетиката Васил Щонов. Той обясни малко по-подробно тази идея, която бе обявена вчера като една
от основните задачи пред служебното правителство и от президента Росен Плевнелиев. Тя предвижда да се поканят на
една маса всички участници на пазара, ДКЕВР и външни експерти от ЕК, Световната банка и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Целта на този съвет, по думите му, ще е да се осигури публичен дебат по енергийните
проекти . „Решения за толкова много инвестиции трябва да се вземат при пълна прозрачност", каза министър Щонов.
За създаване на енергиен борд с участието на легитимните държавни институции като Министерство на икономиката и
енергетиката и ДКЕВР, призова в началото на май икономистът Красен Станчев.
"Ще се запозная с реалното състояние на икономиката и големите енергийни проекти – 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", който
ще се изгражда по американска технология на водещата компания в отрасъла "Уестингхаус", и газопровода "Южен
поток" - проект с участието на "Газпром" и големите европейски компании ЕНИ, "Електрисите дьо Франс" и "Винтерсхал"
и който има за цел да диверсифицира доставките на руски газ за Европа", заяви служебният министър.
Той посочи, че в енергетиката трябва да се предприемат 18-19 мерки, но не по единично, а да се приложат комплексно.
Само така ще има желания ефект в енергийния отрасъл, каза той.
Осигуряване на по-добра бизнес среда за малките и средни предприятия и в частност възобновяването на работата по
Оперативна програма „Конкурентноспособнсот" ще също сред основните приоритети на служебния министър. „Парите
от Европа са много важни за нас. Те не трябва да бъдат бавени", посочи министър Щонов. Той уточни, че ще бъде
направен пълен анализ на програмата и ако трябва ще бъде променена системата за усвояване на средствата.
При предаването на поста вече бившият министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев препоръча ако се
създава Енергиен борд в него да не бъдат канени представители на ВЕИ-сектора и на частните монополи. „Мой съвет е
да внимавате с чуждите консултанти", каза Стойнев, като се мотивира с това, че обикновено те стигат до идеята за
приватизация на всички дужества. Моето мнение е, че не винаги решението е приватизация, по-добри резултати може
да се постигнат и с подобряване на мениджмънта, обясни Стойнев.
Енергийната стратегия на България до 2050 г. бе подаръкът на Драгомир Стойнев за служебният министър на
икономиката и енергетиката Васил Щонов. „Давам ви я, тъй като тя е от ключово значение за страната", подчерта
Стойнев. Той допълни, че до обсъждане на стратегията не се е стигнало, заради политическата криза в страната.
Второто нещо, което искам да ви дам това е енергийният баланс на страната за последните 7 месеца спрямо миналата
година и това, което сме изпълнили като препоръки. 80% от мерките на ЕК вече са изпълнени.Тази година се надявам да
имаме енергийна борса, тъй като сме изпълнили всичко необходимо, не подмина да се похвали при предаването на
поста вече бившият министър на икономиката.
За пръв път от много време той призна за 5 основни проблема („Мислех, че са 50", репликира го служебният министър
Щнов.). Като такива Стойнев посочи ВЕИ сектора, големите енергийни проекти, държавните дружества, ОП
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„Конкурентноспособност" и в частност изразходването на европейските средства и Енергийния борд. Драгомир Стойнев
припомни, че и ЕК промени стратегията си в този сектор. „Тук за съжаление Конституционният съд отмени таксата за ВЕИ,
което за съжаление ще има ефект върху крайните потребители. Дано да няма ефект и върху работата на българските
миньори", каза той.
Стойнев не забрави за пореден път да се похвали с ръст на производството на електроенергия с 14,5%, ръст на
потреблението с 2,5%. "Износът ни се е увеличил със 147%. Общо за Марица Изток имаме ръст на производството с 32%,
за последните 6 месеца печалбата на АЕЦ „Козлодуй" е 46 млн.лв. Единствено има загуба от произовдството на ВЕИ",
което по думите му, заедно с отпадането на "такса ВЕИ" ще даде своето отражение.
Министър Стойнев се похвали и с намаляването на загубите в държавните дружества и в частност НЕК, където от
предвиждани 350 млн. лв. загуба е постигната такава от 130 млн.лв. Желанието ни бе в най-скоро време тя да тръгне на
печалба в резултат от водената от нас политика и това ще се случи, каза още Стойнев. Той се похвали, че и ВМЗ „Сопот"
вече работи на печалба.
Големите енергийни проекти също бяха посочени от Стойнев като проблем. Бившият министър обаче подчерта, че „Те не
са нито руски, нито американски, а български и трябва да се погледнат от страна на българският национален интерес".
Стойнев изрази надежда, че работата по тях ще продължи.
√ Р. Порожанов: Ще анализираме бюджета и ще направим предложение за актуализацията му
Фискалният резерв от 8,2 млрд. лв. създава устойчивост, смята служебният финансов министър
Ще направим анализ на приходите и особено на разходите в бюджета и ако евентуално има проблеми в разходната част,
ще действаме в рамките на фискалния инструментариум, каза министърът на финансите в служебното правителство
Румен Порожанов, при официалното приемане на поста от досегашния министър Петър Чобанов. Между основните
задачи на министерството на финансите в рамките на мандата от 2-3 месеца на служебния кабинет, Порожанов открои
изготвянето на проектозакон за актуализация на Закона за държавния бюджет за 2014 г., който документ да се обсъди
още на първите заседания на новия парламент през октомври.
Също така в рамките на започналата вече бюджетна процедура 2015 г., ще се преразгледа и анализира макрорамката на
бюджета и средносрочната бюджетна прогноза. Фискалният резерв от 8,2 млрд. лв. създава устойчивост, смята
служебният финансов министър.
СъщевременноРумен Порожанов отбеляза, че министерството ще работи за повишаване на доверието към България от
страна на инвеститорите. Служебният финансов министър открои и важността на въпроса за възобновяване на
плащанията от страна на ЕК по оперативните програми „Околна среда" и „Регионално развитие".
Досегашният финансов министър Петър Чобанов пък съобщи, че вчера за разпределени към общините общо 480 млн. лв.
за проекти по ОП „Околна среда". Според Чобанов традиционно през втората половина на годината ще се увеличи
събираемостта от НАП, така че досегашното изоставане спрямо плана ще бъде наваксано, но при митниците обаче едва
ли изоставането ще бъде преодоляно.
Относно казуса с КТБ Чобанов коментира, че положението на проблемната банка е отговорност най-вече на БНБ, която
трябва да се произнесе в законовия срок за действителното състояние на нещата и съотнетно недостига на средства в
банката.
Вестник Преса
√ 42 986 души чакат да падне таванът на пенсиите
През първото полугодие на 2014 г. са се пенсионирали 48 067 души
Точно 42 986 души получават 770 лв. пенсия, колкото беше административно ограниченият таван на парите за старини
през първото полугодие. Те са 2% от всички представители на третата възраст. Това сочат данните на Националния
осигурителен институт (НОИ) към 30 юни 2014 г. От юли 2014 г. максимумът, който възрастните получават, вече е 840 лв. 35% от максималния осигурителен доход.
За сравнение към 30 юни 2013 г. хората с пари за старини на тавана от 770 лв. са били 40 669 души. 396 000 души, или
18,2% от пенсионерите, получават между 200 и 250 лв. на месец, следвани от групата на вземащите между 300 и 400 лв. 393 897 души, или 18,1%.
През първото полугодие на 2014 г. са се пенсионирали 48 067 души - със 7147 души, (17,5%) повече спрямо същия период
на м.г. Сред новоотпуснатите 24 962 са пенсии за стаж и възраст, а 15 408 – за инвалидност.
Вестник Капитал Daily
√ Националният иновационен фонд одобри 52 предложения
Общият размер на субсидията е почти 10 милиона лева
Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер на субсидията - почти 10 милиона лева. Това са
резултатите от приключилата седма сесия на Националния иновационен фонд.
Одобрените
Проектите, които ще получат финансиране, са в различни сектори: машиностроене, електроника и електротехника,
фармация, хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии и др., уточниха от
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която администрира дейността на фонда.
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Половината от одобрените фирми са от София, останалите са от други 19 населени места в страната - областни центрове,
както и по-малки градове като Каблешково, Поморие, Димитровград, Пещера, Самоков, Златица, Пирдоп, Мездра.
Сред класираните са 46 научноизследователски развойни проекта, насочени към технологичното развитие на нови
продукти, процеси и услуги или върху същественото им усъвършенстване. Шест предложения са за "техническа
осъществимост", т.е. свързани с изследване на възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен продукт.
Една четвърт от одобрените участници са кандидатствали в сътрудничество с научна организация, а 79% от одобрените
са с координатор малко или средно предприятие, което им носи допълнителна субсидия в рамките на 10% от стойността
на проекта.
На вторичния пазар на роботи
"Реинженеринг на индустриални универсални роботи" е проектът, за който софийската фирма "Спесима" ще получи
малко над 485 хил. лева от Националния иновационен фонд. Компанията е създадена преди 25 години от служители на
БАН като българо-германско дружество за разработване и внедряване на специализирани системи за автоматизация на
индустриалното производство. В нея работят около 30 висококвалифицирани специалисти, между които и четирима
доктори по различни инженерни специалности.
Одобреният по седмата сесия на фонда проект ще бъде осъществен в партньорство с фирма "Електроинвент" ООД и с
консултанти от ТУ - София, БАН и АМК ООД – Габрово, уточни д-р инж. Венцислав Славков, управител на "Спесима". По
думите му в света всяка година се внедряват около 160 - 170 хил. универсални индустриални роботи. Половината от тях
се използват в автомобилната индустрия. "Автомобилостроенето е изключително претенциозно производство и след
като роботът "навърти" предвидените часове за работа, той се подменя с нов. Само в Германия например всяка година
над 8000 употребявани робота излизат на "вторичния пазар". В 95% от случаите механичната конструкция на тези роботи
е перфектна, но има проблем с хардуера и софтуера им. Нашият проект цели да създаде нов българки хардуер и софтуер
за тези роботи, за да направи възможно приложението им в други области – например в металургията, складовото
стопанство, химическата индустрия и др. След това ще можем да поемем и сервизното им обслужване. Цената на
реновирания робот ще бъде 4 пъти по-ниска от цената на аналогичен нов", обясни инж. Славков.
Това е четвърти проект на "Спесима", одобрен от Националния иновационен фонд. На първата сесия на фонда през 2005
г. компанията получи финансиране за проектиране и разработка на специализиран дозиращ робот за леярската
промишленост. "След това продадохме около 700 робота в 30 държави, сред които Германия, Китай, САЩ", отчита
Венцислав Славков. На петата сесия на фонда "Спесима" спечели субсидия за разработване на комплект роботи за
обслужване на хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави. И този проект е
комерсиализиран и през 2012-2013 г. компанията е продала 200 робота основно в Турция, Полша, Китай, САЩ. Сега
"Спесима" довършва проект, одоборен от шестата конкурсна сесия на фонда, за създаване на лабораторен модел,
предназначен за автоматизиране на CNC металообработващи машини.
Разликите
"Има огромна разлика в процедурите за финансиране по Националния иновационен фонд и по оперативна програма
"Конкурентоспособност". При проектите, одобрени от фонда, независими експерти следят за крайния резултат и искат да
видят готовото изделие. По "Конкурентоспособност" идват счетоводители, които се интересуват само от папки и
фактури", обобщава опита си инж. Славков, който е и председател на управителния съвет на клъстер "Мехатроника и
автоматизация".
С обявяването на поредната, седма, конкурсна сесия през февруари тази година Агенцията за насърчаване на малките и
средните предприятия намали броя на документите, изисквани от кандидатите. Съществено нововъведение е и
възможността за авансово ползване на до 50% от договорените субсидии, което осигурява на фирмите оперативни
средства по време на реализацията. Сред промените е и превръщането на оценяващия комитет в постоянно действащ
орган, който ще наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на подписването на договорите.
Промяната осигурява допълнителна техническа експертиза за фирмите и по-ефективен мониторинг за държавата.
Вестник Монитор
√ 300 млн. лв. повече в хазната от данъци
Орешарски със „завещание” от 98 страници
МВР похарчило 23 милиона за бежанците, посолството ни в Париж стопи борча си наполовина
НАП и митниците отчитат повече постъпления от данъкоплатците.
Близо 300 млн. лв. е събрал повече от данъци и осигурителни вноски вече бившият кабинет за първото полугодие,
спрямо същия период на 2013 година. Това сочи приетият на последното заседание на оглавявания от Пламен
Орешарски МС отчет за финансовото състояние на държавата, което е наследи вчера служебното правителство.
В публикувания на правителствения сайт доклад от цели 98 страници е записано, че увеличените постъпления в хазната
се дължат основно на ръста при преките данъци. Отчита се преизпълнение на приходите от тези налози, възлизащи на
2,25 милиарда. Спрямо 2013 година сумата нараства с 226,9 млн. лв. (11,2%).
За първите 6 месеца
на годината от данъкоплатците са били събрани общо 11,18 млрд. лв. Постъпленията от корпоративните данъци също
бележат ръст – 34,5 млн. лв.
Близо 30 милиона повече са събрали пък митниците от акцизи, а МФ се отчита с над 200% преизпълнение на
постъпленията от държавни такси, което се дължи основно на новите такива по Закона за хазарта.
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Според доклада за завещаното от кабинета „Орешарски” финансово състояние на държавата към 30 юни фискалният
резерв е бил 6,6 млрд. лв. От тях 5,9 млрд. лв. са депозитите, а останалите 0,7 млрд. лв. страната ни трябва да си вземе от
ЕС по еврофондовете. От БСП обявиха преди броени дни, че сумата вече надхвърля 8 милиарда.
Близо 23 млн. лв. са похарчени от МВР за справяне с бежанската криза, отчита още предишният кабинет. Цели 4,7
милиона от тази сума са заминали за изхранването на настанените в центровете в София, Харманли и селата Пъстрогор,
Ковачевци и Баня чужденци. 28 млн. лв. пък са стрували на Цветлин Йовчев изплатените от началото на годината
обезщетения на пенсионираните и освободените служители от системата. Просрочените задължения на МВР възлизат
на 34 млн. лв., по-голямата част от които са натрупани предимно от неплатени сметки за ток и вода. Разходи за
комунални услуги във ведомствените квартири на парламента, възлизащи на 40 000 лв., все още не са погасили и
депутатите борчлии
от 39-ото, 40-ото и 41-ото НС.
Същевременно просрочените задължения на държавните и общинските болници надхвърлят 140 млн. лв., а дупката в
бюджета на МО е чукнала 104 млн. лв., като почти цялата сума е натрупана от ВМА. По това време на миналата година
сумата тя е била с 15 милиона по-малка.
Според изпълнението на бюджета на МВнР пък посолството ни в Париж дължи вече 700 000 лв. Както писа „Монитор”,
Франция си търси от мисията ни парите от неплатени сметки за такса смет. В последната 1 година борчът все пак е бил
намален наполовина, като в средата на 2013 година той е възлизал на 1,3 млн. лв.
Списание Мениджър
√ Облекчават бизнес средата чрез подобрение на нормативната уредба
Облекчаване на бизнес средата, възстановяване на плащанията по оперативните програми, наваксване на изостанали
проекти, са част от целите на вицепремиерът по икономическа политика и министър на регионалното развитие и
министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство Екатерина Захариева.
„Ще работим активно за възстановяване на плащанията по оперативните програми. Приоритет за нас е състоянието на
бюджета, тъй като трябва да намерим средства за бенефициентите, чиито проекти са спрени”, заяви Захариева време на
символичното предаване на властта.
Сред своите приоритети тя посочи преговорите с Европейската комисия по Оперативна програма „Региони в растеж“ и
договаряне на броя на допустимите градове в нея, каза още вицепремиерът Захариева. По тази причина предстои
изключително активна работа с управляващия орган и общините. Тя благодари на Десислава Терзиева, че е оптимист и
все още има надежда за запазването на 67 града като бенефициенти по ОП „Региони в растеж“.
„Ще бъде трудно за нас да го направим предвид факта, че ги няма в Споразумението за партньорство, но ще продължим
да ги отстояваме”, подчерта Екатерина Захариева.
Тя заяви, че все още има риск от загуба на средства по ОП „Регионално развитие“ в края на годината.
„Много важен приоритет е Оперативна програма „Транспорт“, която Министерството на регионалното развитие в лицето
на Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява. По моя информация има забавяне в някои проекти, но ще направим
всичко възможно да наваксаме изоставането”, коментира Захариева.
„Активно ще работим в областта на жилищната политика, енергийната ефективност, околната среда и ускоряване на
издаването на разрешения за строеж за големите обекти, каза още Екатерина Захариева. Фокус в работата ми като
вицепремиер по икономическата политика ще бъде облекчаване на бизнес средата, като за целта ще подобрим
подзаконовата нормативна уредба”, служебният вицепремиер.
„Най-важното за нас, освен провеждането на изборите, е работата на администрацията да не спира. Надявам се, че ще
продължи изпълнението на повечето от започнатите политики, които набелязахме като начало и в които вече
постигнахме добри резултати” каза от своя страна Десислава Терзиева.
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