Вестник 24 часа
√ Близнашки разпредели задачите по координация между вицетата си
Министър-председателят проф. Георги Близнашки разпредели между вицепремиерите функциите по координация на
дейността на различните министерства и органи на изпълнителната власт, съобщиха от правителствената
информационна служба.
Заместник министър-председателят по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на
инвестиционното проектиране Екатерина Захариева ще наблюдава работата на министрите на икономиката и
енергетиката, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните, както и на
околната среда и водите.
Тя ще осъществява също така взаимодействието на правителството с Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, ДКЕВР, КРС, Патентното ведомство и агенциите за
ядрено регулиране и за приватизация и следприватизационен контрол.
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков ще координира дейността на
министрите на образованието и науката, младежта и спорта, на културата и на здравеопазването. Той отговаря също за
работата на Държавната агенция за закрила на детето, Националния компенсационен жилищен фонд, НСИ и
националните агенции за оценяване и акредитация и за професионално образование и обучение.
Дейността на министрите на отбраната и на вътрешните работи ще следи заместник министър-председателят по
правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието Христо Иванов. Той ще наблюдава също работата в
държавните агенции за бежанците, „Държавен резерв и военновременни запаси”, „Национална сигурност” и
„Технически операции”, както и на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност.
На вицепремиера по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова е поверено осъществяването на
контрол върху дейността на Държавната агенция за българите в чужбина.
Премиерът Близнашки лично ще координира работата на министрите на външните работи и на финансите.
√ Забрана на Путин срива цените на млякото и месото в ЕС
Срив в цените на млечни и месни продукти в България и целия Европейски съюз очакват родни производители, след като
Москва затвори официално руския пазар за някои храни от ЕС и САЩ. Забраната за внос бе обявена в сряда от руския
премиер Владимир Путин, а вчера стана факт с акт на правителството.
“На ниво общоевропейски пазар проблемът ще е значим и ще доведе до трусове в целия ЕС. 50% от сиренето в Русия е
внос от ЕС. След като тези количества вече няма да се реализират там, ще се стигне до огромни свръхизлишъци”,
прогнозира пред “Труд” млекопреработвателят Димитър Зоров.
В този случай цените на млечните стоки ще се сринат, ако ЕК не вземе мерки, прогнозира той. Част от излишъците със
сигурност ще стигнат и до нашия пазар, което ще натисне цените в България.
“Едно от възможните решения е Брюксел да изкупи излишните количества и да ги дари, например за гладуваща Африка.
Когато политиците си играят с огъня, трябва да са обсъдили и мерки как да действат в ситуация като настоящата”, добави
Зоров.
Допълнителен натиск ще има и заради млечни продукти с произход Украйна. След като Русия спря вноса им, те се
пренасочват към Европа.
Конкретно за България забраната за износ на сирене за Русия няма да е толкова голям проблем, защото експортът на
българско сирене е малък.
Очакват се и сривове на пазара на пилешко месо. “Русия е залята от евтини пилешки бутчета от САЩ. След забраната тези
количества ще се пренасочат към ЕС и ще се стигне до срив в цената на пилешкото месо”, прогнозира пред “Труд”
производителят Иван Ангелов. Той добави, че страната ни изнася за Русия единствено разплодни яйца, за които все още
няма ембарго.
Производителите на колбаси пък припомниха пред “Труд”, че на практика Русия от месец е забранила вноса на месо от
почти целия ЕС под предлог различни болести в отделните държави.
“Заради тази забрана месото през лятото на целия европейски пазар не поскъпна. Обичайно в този период има
поскъпване с 10 до 30%. Изглежда излишъците в момента задържат цената”, каза пред “Труд” Кирил Вътев от
Асоциацията на месопреработвателите.
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“Само 4 български фирми изнасят червени меса за Русия. За тях санкциите ще окажат въздействие”, заяви Илонка
Аврамова, шеф на Асоциацията на месопреработвателите. @
Черният списък на Москва
- месо от едър рогат добитък - свежо или охладено;
- свинско месо - свежо, охладено или замразено;
- месо и хранителни субпродукти от домашни птици - свежи, охладени или замразени;
- месо осолено, в марината, сушено или пушено;
- риба и ракообразни, молюски и подобни безгръбначни;
- мляко и млечни продукти;
- зеленчуци и кореноплодни за ядене;
- плодове и ядки;
- колбаси и аналогични продукти от месо, от месни субпродукти или кървавица, както и готови хранителни продукти на
тази основа;
- готови продукти, включително суровина и суроватка на основата на растителни мазнини;
- хранителни продукти, съдържащи мляко, но на основата на растителни мазнини.
Изключение се прави за стоките, предназначени за детско хранене.
Какво изнасяме?
Експортът на храни от България за Русия е незначителен и е едва 2,6% от износа ни. За Русия през 2013 г. сме изнесли
консерви (които не са в забранителния списък) за 14,5 млн. лв., плодове за 11,9 млн., мляко и млечни продукти за 1,9
млн. и зеленчуци за 688 хил. лв.
Пропадна договор със 7200 магазина
Българските производители на плодове и зеленчуци са категорични, че след рестрикциите на Русия едва кретащият
роден бранш ще пострада много сериозно.
“В момента руският пазар е залят с плодове и зеленчуци от Холандия, Полша, Испания и Италия. А производителите от
тези страни получават в пъти по-високи субсидии от българските. Затварянето на пазара на Москва означава излишъците
да се пренасочат към пазара на ЕС. Конкретно у нас цените тотално ще се сринат, защото ние нямаме субсидии, за да
продаваме на безценица, както могат да направят италианци и испанци”, коментира пред “Труд” Мариана Милтенова от
Съюза на градинарите. Тя е категорична, че страната ни вече търпи щети от рестрикциите на Москва.
“От 3 месеца насам готвехме договор български плодове и зеленчуци да се предлагат в най-голямата търговска верига в
Русия със 7200 магазина. Договорили бяхме 70% авансово плащане на стоката. Тъкмо стигнахме на финалната права, и
изведнъж договорът бе отказан.
Официалният мотив бе, че ръководството на веригата се е сменило, но според нас истинската причина са обтегнатите
отношения Русия - ЕС”, добави Милтенова. Тя посочи, че 70% от българските череши за износ отиват за Русия. Това са
около 3000 тона. t
Експортът на консерви няма да пострада
Засега забраната на Москва няма да засегне експорта на български консерви. “Към момента нямаме притеснения.
Детайлно сме разучили списъка със забранени стоки за Русия и там не влизат преработените плодове и зеленчуци”, каза
пред “Труд” Антоанета Божинова, изп. директор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.
От съюза припомниха, че само преди дни са подписали с фонд “Земеделие” стартирането на промоционална кампания
за рекламиране на лютеница, консервирани домати, печени зеленчуци, конфитюр от рози и шипков мармалад в Русия и
ОАЕ. Проектът е на стойност 3 759 660 евро. t
Брюксел още не е обсъждал компенсации за производителите
Все още не са обсъждани компенсации за засегнатите сектори от руското ембарго върху вноса на хранителни стоки от ЕС,
каза вчера говорителят на ЕК по въпросите на външната политика Фредерик Винсен. Очакваме повече детайли, за да
можем да обсъдим и този казус, допълни той.
Заради липсата на информация за конкретните мерки Европейската комисия все още не може да определи кои държави
от общността ще бъдат най-засегнати от приложените санкции. “Информацията, която имаме, е само от
пресконференцията на премиера на Русия, както и от публикации на сайта на руското правителство”, обясни говорителят.
Той обаче даде информация относно износа на ЕС към Русия през 2013 година. 10% от произведените храни и
селскостопански стоки в ЕС се изнасят към Русия. В парично изражение това представлява около 12 млрд. евро.
Източник на руската информационна агенция ИТАР ТАСС съобщи, че ЕС се готви да се обърне към Световната търговска
организация (СТО) заради наложените от Москва санкции.
Вестник Стандарт
√ Всеки министър с трима заместници
Назначават ги в понеделник, оставят и стари, но с други ресори
До трима заместници за всеки министър разреши премиерът Георги Близнашки. Принципът "експертност и
надпартийност", обявен от служебния премиер, ще важи и за заместник-министрите. В понеделник се очаква служебните
министри да обявят своите заместници.
Вече са ясни първите двама помощници в регионалното министерство. На поста с ресор пътна инфраструктура се
завръща от първия служебен кабинет инж. Ангел Петров
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. Той е с дългогодишен опит в гилдията и се справи успешно с ускоряването строителството на магистрала "Тракия" преди
година. Вторият зам.-министър, на когото ще е поверена задачата да управлява регионалното развитие и едноименната
европрограма, е Йорданка Чобанова. Тя бе съветник по европейските въпроси на президента. Била е постоянен
представител на регионалното министерство в Брюксел, а в предходното служебно правителство - началник на кабинета
във ведомството. Сега постът началник на кабинета на Екатерина Захариева е поверен на юриста Петя Тянкова. Кой ще е
третият зам.-министър в регионалното министерство и кой ще помага за инвестиционното проектиране ще стане ясно в
понеделник. Свилен Костов е спряган за един от заместниците на новия земеделски министър Васил Грудев.
Двамата бяха зам.-шефове на Държавен фонд "Земеделие" по времето, когато директор беше Румен Порожанов. Костов
остана зам.-шеф и след като Грудев беше освободен от длъжност. Иван Капитанов, който също беше зам.-шеф на ДФЗ по
времето на Порожанов, е другото име, спрягано като зам.-министър в земеделието. Новият министър на финансите
Румен Порожанов вече обяви, че няма да остави нито един от досегашните заместници. Засега се знае, че той е поканил
Теменужка Петкова. Тя беше директор на Агенцията за държавна финансова инспекция от 2010 до лятото на 2013 г.
Виктор Стоянов от нашумялата през 90-те години група "Киора" е поканен за заместник на Мартин Иванов и вече е бил
на протоколен разговор при него. Музикантът остава в историята на шоубизнеса и с дуета си със Стоян Михалев. През
месеците на протестите срещу правителството "Орешарски" той беше сред най-гневните артисти. Шеф на кабинета на
Мартин Иванов става Десислава Бинева, която е била изпълнителен директор на НДК.
Както в. "Стандарт" писа, във външно министерство като заместник-министри влизат Филип Бунев и Лидия Нейчева. От
тримата замове на министъра на транспорта пък със сигурност на поста си остава Георги Тодоров, който обаче вече ще
отговаря за четирите вида транспорт, а не за информационните технологии и съобщения, където ще бъде привлечен друг
експерт. В социалното министерство засега са известни имената на Румяна Георгиева и Петя Евтимова. Първата е експерт
от Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България и вероятно ще отговаря за трудовите и
осигурителните отношения и пазара на труда, а втората - бивш зам-.министър на образованието по времето на ГЕРБ с
ресор еврофондове.
Професорът лично ще следи финансите
Премиерът проф. Георги Близнашки лично ще координира работата на министрите на външните работи и на финансите.
Вчера той разпредели между заместниците си функциите по координация на дейността на различните министерства.
Екатерина Захариева ще наблюдава работата на министрите на икономиката, транспорта, земеделието, както и на
околната среда и водите. Социалният министър Йордан Христосков ще координира министерствата на образованието,
спорта, културата и здравеопазването. Министърът на правосъдието Христо Иванов ще следи дейността на
министерствата на отбраната и на вътрешните работи, както и държавната агенция за бежанците, ДАНС и ДАТО.
На вицепремиера по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова е поверено осъществяването на
контрол върху дейността на Държавната агенция за българите в чужбина.
ВМРО: Премиерът да стегне митниците
България се намира във финансово-икономическа криза и събираемостта на приходите от митниците трябва да се
подобри. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Той отправи заръката към служебния кабинет да ограничи
и измамите с ДДС и да запълни държавния резерв. "Служебното правителство идва с големи обещания, но времето му е
прекалено кратко. Първото, което то трябва да направи, е да гарантира честни избори. Тук основно ще разчитаме не
само на премиера, но и на вътрешния министър", допълни още той.
В коментар за предстоящите избори лидерът на НФСБ Валери Симеонов заяви, че новата коалиция "Патриотичен фронт"
ще предостави "алтернатива на избирателите - чистия и неопетнен национализъм. Те ще могат да гласуват за партия,
която не е управлявала, не е влизала в безпринципни договорки. Вярваме, че мислещите българи ще предпочетат
патриотите, хората, които са влезли в политиката, за да дадат, а не да вземат", обясни той.
√ Премахват роуминга за разговори в ЕС
От 2016 г. при пътуване в ЕС ще разговаряме по мобилния си телефон и ще сърфираме в интернет на цени сякаш сме в
родината си. ЕС намали през това лято с повече от 50% таксите за пренос на данни в роуминг за хората, пътуващи в
Европа, и възнамерява изцяло да премахне таксите за роуминг до 2016 г. Това се казва в официално съобщение на
Европейската комисия. В началото на лятото таванът на цената за теглене на данни в чужбина бе намален с 55,5% - от 45
цента за мегабайт на 20 цента.
В резултат използването на пътни карти, гледането на видео и проверката на електронната поща при пътуване в ЕС
станаха по-евтини. Цените на текстовите съобщения и обажданията също бяха намалени. Максималната цена за текстово
съобщение вече е 6 цента, за изходящо повикване - 19 цента на минута, а за входящо - 5 цента, което е намаление с
повече от 20% на всички цени.
√ Брюксел ни даде 700 млн. евро повече
С 20 на сто скочиха парите за борба с бедността
Близо 10 млрд. евро ще получи България от Европейския съюз за следващия програмен период до 2020 година.
Официално днес бе подписано споразумението за партньорство между страната ни и ЕК. То бе изпратено за подпис
преди месец от бившия вицепремиер, отговарящ за европарите, Зинаида Златанова.
Споразумението отваря пътя за инвестиране на 7.6 млрд. евро в проекти по политиката на сближаване за периода 20142020 г. България получава още 2.3 млрд. евро за селскостопанско развитие и 88 млн. евро за рибарския и морския
сектор. 5.09 млрд. евро от тях са за по-слабо развитите региони, 2.28 млрд. евро са от кохезионния фонд за
инфраструктура, 165.7 млн. евро за европейско териториално сътрудничество и 55.2 млн. евро за младежка заетост.
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Срещу отпуснатите средства Брюксел изисква енергийната ефективност да бъде увеличена с 25%. Броят на децата, които
отпадат от училище, трябва да намалее до 11% през 2020 г., а на завършилите висшисти да се увеличи до 36%.
Комисарят по заетостта и социалната политика Ласло Андор посочи, че София ще получи за заетост, квалификация и
борба с бедността 1.5 милиарда евро от социалния фонд, което е с 20% повече от парите, отпуснати през досегашния
период. Той припомни, че страната ни активно е използвала от Европейския социален фонд - всеки седми българин се
възползва директно от него, а сега 30% от средствата по структурните фондове ще бъдат за него. Целите са до 2020 г.
живеещите в бедност да намалеят, заетостта да се повиши до 76% при сегашен дял 63.5%, а младите безработни да
намалеят близо четири пъти до 7%.
Колегата му Йоханес Хан, който отговаря за регионалното развитие, нарече одобреното днес споразумение
жизненоважен стратегически план, който поставя България на пътя на заетостта и икономическия растеж. По думите на
Хан занапред ще е важна не скоростта, а качеството на усвояване на парите. Неговата говорителка Ширин Уилър
коментира пред БНР, че до края на годината ЕК ще утвърди и оперативните програми, с което ще започне и реалното
усвояване на парите. По думите й няма връзка между одобряването на споразумението и смяната на властта у нас.
Инвестициите на ЕС ще помогнат в борбата с безработицата и ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността
и икономическия растеж чрез подпомагане на иновации, обучение и образование в градове и селски райони. С тяхна
помощ ще се стимулират предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще се подкрепи развитието на
екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика.
Кристалина: Стягайте се за еврозоната
"Служебното правителство трябва да започне подготовка за влизане на България в Европейския банков надзор и в
eврозоната", заяви българският еврокомисар Кристалина Георгиева пред БНР. По думите й кабинетът "Близнашки" има
предимството, че е в политическа неутралност и може да се концентрира върху въпроси като какви са критериите, които
трябва да се изпълнят, и в какви срокове може това да стане. "Ние видяхме през последните няколко седмици, че има
полза от това да се присъединим към банковия надзор в ЕС", каза Георгиева. "Номинацията ми за втори мандат като
еврокомисар е чест, но и отговорност към страната ни и към ЕС и ще продължа да работя за доброто име на България",
заяви още тя. Според нея все още има възможността именно тя да стане дипломат номер 1 на ЕС. "Само в София върви
тезата, че нямам шансове за този пост. В Брюксел и други европейски столици разбирането е, че още няма окончателно
решение", коментира Георгиева.
Европарите за региони, замразени от финансите
Всички плащания по ОП "Регионално развитие" в момента са замразени, а не само тези, които стопира Брюксел. Това
обясни вицепремиерът и министър на регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева.
Средствата са временно спрени не от Европа, а от финансовото министерство.
Шефката на дирекция "Национален фонд" към Карина Караиванова е спряла паричния поток към управляващия орган на
програмата в строителното министерство преди седмица. Причината е одит на Брюксел от началото на април, в който са
констатирани проблеми в процедурите на работа. Средствата ще бъдат освободени след представяне на нов Междинен
доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи, в които са отстранени пропуските, отбелязани в одитния
доклад на Брюксел. Управляващият орган в регионалното министерство вече работи по изготвяне на документа. Във
ведомството все още очакват да получат и одитния доклад от Брюксел, с който Европейската комисия замрази парите по
две от осите на програмата - за градско развитие и туризъм. При повече работа тези пари могат да бъдат размразени в
края на октомври, прогнозира преди ден ексминистърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.
Вестник Монитор
√ 60,3 млн. лв. държавни помощи за земеделците
Фермерски кредити със 7% лихва от фонда
Земеделските производители са получили държавни помощи за 60,3 млн. лева от началото на годината, съобщи вчера
заместник-шефът на ДФ „Земеделие” Татяна Ангелова по време на кръгла маса в рамките на международния панаир
“Селското стопанство и всичко за него” в Добрич. През 2014 г. институцията администрира 14 схеми за държавно
подпомагане с общ бюджет от 84 млн. лв. До момента са изплатени средствата за 10 от целевите помощи. По тях в сектор
„Животновъдство“ са постъпили близо 58 млн. лева, в сектор “Растениевъдство” - около 2,3 млн. лв.
Пред приключване са плащанията по схемата за държавна помощ при застраховане на земеделска продукция.
По нея се разпределят 600 хил. лева
с които ще бъдат подпомогнати 160 градинари. Продължава сключването на договори по схемата за защита срещу
доматен молец.
Предстои изплащането и на средствата за компенсиране на загубите от пропаднали площи, за които е заделен ресурс от
над 4,370 млн. лв. Ангелова подчерта, че ще се направи всичко възможно средствата да достигнат до земеделските
производители по-рано от определения срок, който изтича на 15 септември.
За трета поредна година институцията прилага схема за рефинансиране със средства на ДФ „Земеделие” на търговските
банки за кредитиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони. От началото на 2014 г. до момента са
предоставени 51 кредита на обща стойност над 14,580 млн. лв. Чрез тях ще се реализират
инвестиции на обща стойност близо 34 млн. лв.
Отпуснати са и над 15,6 млн. лева, с които са рефинансирани 49 банкови кредита, включително и одобрени през
миналата година. По условията на схемата за рефинансиране участват 22 търговски банки и тя ще се прилага до 30 април
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2015 година, уточни Ангелова. Размерът на лихвения процент, който фондът дава, е до 7% и е фиксиран за целия 60месечен период на кредита.
През тази година се направиха изменения и допълнения в тази схема, съгласно които в обхвата е добавена мярка за
прилагане на стратегии за местно развитие и е увеличен лимитът за рефинансиране на един кредит до 1 млн. лева, с
изключение на мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, по която няма лимит.
Вестник Сега
√ Служебното правителство обяви 6 приоритета
Стратегиите за здравеопазването и висшето образование ще бъдат ревизирани
Във втория ден от съществуването си служебното правителство публикува програма с 6 приоритета и задачи за краткия
си мандат. Наред с известните вече намерения, министрите все пак смятат да ревизират и някои стратегически
документи и закони на предходната власт.
Като първи приоритет е посочено организирането и провеждането на изборите, където задачите са предимно в реда на
нещата, но е записано и сформирането на изборен борд. При икономическите мерки са включени известните вече
ангажименти за подготовка на актуализация на бюджет 2014, стартиране на процедура за присъединяване на България
към Единния банков надзорен механизъм на ЕС, изясняване на реалното състояние на сектор енергетика, създаване на
енергиен борд, както и извършване на одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за извършените от
тях разходи и поети финансови задължения и ангажименти. Новост е обаче намерението да се подготвят промени в
закона за енергетиката с цел "създаване на независим, експертен и ефективен енергиен и воден регулатор", както и да се
сформира група за ускоряване на реформата във ВиК сектора. Записана е заръката на президента да се ускори
въвеждането на е-управление чрез промени в ресорния закон.
В мерките за социална и здравна закрила служебният кабинет се надява да смекчи проблема с високата безработица с
"активна политика на пазара на труда и надграждане на сегашните мерки за заетост". Ще продължат и преговорите по
пенсионната реформа. Здравният министър Мирослав Ненков ще има грижата да измисли мерки за нормализация в
системите на здравеопазването и спешната помощ. Тук новост е идеята да се работи по промени за усъвършенстване на
здравната стратегия, която последният парламент прие проформа заради европарите. Просветният министър Румяна
Коларова също си е записала намерение за актуализация на проекта на стратегия за висшето образование.
По линия на ЕС основната задача е сключването на партньорското споразумение за 2014-2020 г. Към гражданското
общество служебният кабинет поема ангажимент за редовно информиране за текущото състояние в държавата и
обществено обсъждане на Закона за референдумите.
Първите коментари на програмата бяха, че тя е свръхамбициозна за краткото време на това правителство. Служебните
министри трябва да са свръххора, за да могат да реализират дори и много малка част от посочените от тях приоритети,
каза председателят на УС на Българската стопанска камара Сашо Дончев пред БНР. "Очакванията на обществото би
трябвало да са свързани преди всичко с провеждането на следващи избори в рамките на закона. Едва ли ще им стигне
времето за всичко останало", добави той. Зам.-председателят на БСК Камен Колев коментира пред "Фокус", че основните
очаквания на бизнеса към служебното правителство са за подновяване на плащанията по проекти на оперативните
програми, както и за възстановяване на ДДС. По данни на стопанската камара близо 1 млрд. лв. са неразплатените
средства към бизнеса от страна на държавата заради спрените плащания по програмите.
ПРАВОСЪДИЕ
Проверка доколко са необходими изменения в конституцията за промени в модела на съдебната власт също са сред
правителствените приоритети. В тях действията на кабинета са записани като търсене на "експертна оценка за
необходимостта от структурни, включително конституционни промени в институционалния модел на съдебната система
и гаранциите за върховенство на закона". На няколко пъти през последните години се дебатира дали прокуратурата
трябва да е в съдебната власт, или трябва да мине в изпълнителната. Освен това дискусионна е и тезата дали не трябва
да има два висши съдебни съвета - един за прокурори и един за съдии. За всички такива промени обаче задължително
трябва да има промени в конституцията. Иначе през последните 10 години основният закон бе променян на няколко
пъти, и то главно именно в главата "Съдебна власт". Измененията обаче така и не дадоха желаните кардинални промени
и резултати. Като цяло правителствените приоритети в сектора "Правосъдие и вътрешни работи" са основно
пожелателни и общи. Като например "взаимодействие с местните власти и гражданите във връзка с преодоляване на
последствията, възникнали след природни бедствия и аварии" или пък "осигуряване на прозрачност в действията на
ръководството на МВР и регионалните му структури".
Вестник Капитал Daily
√ Ефектът от руските санкции в България ще е малък
Износът за Русия на продукти от забранителния списък е едва 10.5 млн. лв. през първото полугодие
Малко над 10.5 млн. лв. Толкова е стойността на продуктите от забранения списък, които български компании са изнесли
за Русия до средата на 2014 г. Ако досега скромната сума е стояла като пропусната възможност, след налагането на
санкции от Кремъл за внос на някои стоки от ЕС, малкият стокообмен вече може да се приеме за добра новина. Общият
износ на България за Русия през миналата година е за 1.12 млрд. лв., като основната част са медикаменти (основно
лекарства), машинни елементи и машини, вино, горива, електротабла, както и козметика. Нито един от изброените
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продукти засега не е в списъка със забранените, който руското правителство разпростани в четвъртък. Ембаргото е за
една година и важи за Украйна, САЩ, Канада, целия ЕС, Австралия и Норвегия (виж другия текст).
Все пак проблеми ще има основно за производителите на плодове, част от които са имали подписани договори с руски
компании. Правителството ще изчака официалното уведомление и след това ще направи анализ на потенциалните
загуби от санкциите. Възможно е да има и косвен ефект за българската икономика - ако много европейски компании
пострадат от спадащи продажби (Кремъл предвижда и санкции за други отрасли), това може да доведе до ново свиване
на БВП в Евросъюза, което ще се усети и в България, тъй като той ни е основен търговски партньор.
Леко горчив плод
През цялата минала година България е изнесла за Русия продукти от забранителния списък на обща стойност 18.15 млн.
лв., като в сравнение с предишните три години има осезаем спад. Най-голям дял имат плодовете - пресни или
замразени, но дори санкциите да се запазят за дълго време, сериозен пряк ефект върху цялата икономика няма да има.
Причините са две - първо, производството на плодове и зеленчуци в България е малко, едва задоволява вътрешния
пазар в пика на сезона. Второ - тази година е имало потенциал за повече износ, но градушките и дъждовете са съсипали
голяма част от реколтата, така че и със забрана, и без нея, на руския пазар са продадени много малко плодове и
зеленчуци.
Доматите например са на стойност едва 227 хил. лв. за цялото първо полугодие, а износът на по-късните плодове като
ябълки, круши и дюли през миналата година е бил за малко над 250 хил. лв. От сектора обясняват, че тази година
продажбите на череши, например, са пострадали заради дъждовете и градушките.
Все пак ще има производители на плодове, които ще усетят санкциите, стана ясно от думите на Мариана Милтенова,
председател на Националния съюз на градинарите в България. "Със сигурност ще има засегнати", обясни тя. Санкциите
ще се отразят на потенциалните възможности - по думите на Милтенова е имало нагласа сред повече производители да
изнасят. "Сега забраната ще рефлектира върху договорите. Много производители имаха споразумения с руски партньори
за плащане на 70% аванс от цените, това беше за всички плодове", коментира още Милтенова. Освен това е имало
подписани договори за износ с една от големите търговски вериги в Русия, за която вече няма как да се продава. Тя
добави, че все още не са мислили за компенсация. Причината - досега производителите на плодове и зеленчуци в
България никога не са получавали компенсации, така че не очакват обезщетения и сега.
Мариана Милтенова обясни, че е трудно за българските компании да изнасят плодове и зеленчуци в Русия заради
конкуренцията от Сърбия, Турция и Македония, които имат двустранни споразумения за търговия без или с намалено
мито, за разлика от България. Като държава от ЕС няма как продуктите ни да се освободят от мито. Сърбия например има
споразумение за търговия от години и облагането е само с 1% мито. Всъщност от това могат да се възползват и български
компании, ако си намерят партньори в Сърбия - условието е 51% от капитала да е сръбска собственост. Все още е рано да
се коментира, но е възможно ако санкциите продължат дълго време, българските производители да използват тази
възможност.
В списъка, поне до тук, не фигурират преработени плодове и зеленчуци. Този сектор прави значително по-голям износ
към Русия спрямо прясната продукция, включително на различни видове консерви, конфитюри и др. През последните
години компаниите от консервната промишленост се опитват да възвърнат старите си позиции на руския пазар като
включително спечелиха и финансиране от европейската програма за промоция на храни за кампания в Русия.
Малко мляко и никакво месо
Засегнати от забраната ще бъдат и производителите на млечни продукти, макар износът да е малък. Диляна Славова,
председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, коментира че "забраната не е добра за целия
земеделски сектор. Специално при млекопреработвателите, за да изнасят за Русия, те трябва да минат през много тежки
проверки за спаване на изключително завишени изисквания, които се извършват на място от представители на руските
ветеринарни служби". Тя обясни, че това са много тежки проверки и едва 10-12 компании имат право да изнасят млечни
продукти за Русия. "Трябва да се види какъв ще е ефектът от забраната за целия сектор и да се потърсят компенсации от
ЕС, поляците вече го направиха - те поискаха компенсации заради забраната за внос на плодове в Русия", каза още
Славова.
Месопреработвателните компании не са засегнати от санкциите - от години България не продава там никакви месни
продукти. Последният износ на прясно или замразено месо е бил през 2010 г., а от 2012 г. досега вече няма и продажби
на осолени и пушени меса. Д-р Димитър Белоречков, председател на Съюза на птицевъдите в България също заяви, че
няма да има ефект върху техния бранш, защото отдавна са прекъснати връзките с руския пазар и няма износ нито на
месо, нито на яйца. По думите му там са силни американски и бразилски компании, а България няма и внос нито на
фуражи, нито на медикаменти и ваксини. Същото е мнението и на Любомир Лозанов, изпълнителен директор на "Амета
холдинг" (марка "Лудогорско пиле"): "Нито една българска птицевъдна фирма няма износ за Русия. На практика
забраната няма да има ефект върху птицевъдния бранш ". Това обясни и Кирил Вътев, собственик на
месопреработвателната фирма "Тандем-В" - по думите му нито една компания от сектора няма да пострада, защото
износ на месни продукти за Русия няма.
Ефектите от забраните в Русия все пак може да се усети от българския бизнес. Голяма част от европейските държави,
които търгуват селскостопанска и хранителна продукция, работят и на вътрешния пазар в ЕС. Евентуалното по-голямо
предлагане на него на пренасочена от произведена за Русия стока, може да доведе до по-висока конкуренция и
намаление на цените.
Засега правителството е в изчаквателна позиция - от Министерския съвет съобщиха, че още няма официално
уведомление, след което "ще бъде извършен анализ на точния обхват на санкциите". За обезщетения от
правителствената пресслужба не споменаха, а добавят, че предстои съгласуването на обща европейска позиция.
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√ Активите на пенсионните фондове надхвърлиха 7.5 млрд. лв.
Ръстът на финансовите пазари, на осигурителният доход и на новите клиенти са причини за ръста
Нетните активи, управлявани от частните фондове за допълнителното пенсионно осигуряване в България, са
надхвърлили 7.554 млрд. лв. в края на юни 2014 г. Данните на Комисията за финансов надзор (КФН) показват, че
годишният ръст за полугодието е 22.54%. Подобно увеличение е било регистрирано за последно в края на 2012 г.
Статистиката на регулатора показва още, че всички 9 регистрирани дружества отчитат увеличение на активите си, а за
пръв път има и компания със средства за над 2 млрд. лв. - ПОК "Доверие".
"Няколко са факторите, които оказват влияние върху ръста на активите. На първо място това са инвестиционната
доходност, увеличението на осигурителния доход и новите клиенти", коментира за "Капитал Daily" Страхил Видинов,
изпълнителен директор на ПОД "Алианц България". Най-голямо отражение върху активите на дружествата е дало
положителното развитие на пазарите през първото полугодие на годината. Фондовата борса в България например
порасна с двуцифрен ръст първите шест месеца и ако не бяха проблемите около КТБ и ПИБ, той най-вероятно щеше да
продължи.
Статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ) показва, че средномесечният осигурителен доход за страната
е достигнал 681.99 лв. през май, което е годишно увеличение от 5%. Според данните на КФН общият брой на партидите
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във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към юни 2014 г. е 4 231 401. Една година по-рано броят им е бил
4 133 882. Положителна е тенденцията при новоосигурените лица. За шест месеца са регистрирани 57 303 нови партиди.
Най-много са новите сметки при универсалните пенсионни фондове, които са задължителни за хората, родени след 1958
г. За шест месеца са записани 40 598 броя. При професионалните пенсионни фондове новоосигурените са се увеличили с
6091 за шест месеца, при доброволните пенсионни фондове – 10 464, а доброволните пенсионни фондове по
професионални схеми - 150 броя.
Прогноза
Според Страхил Видинов положителната тенденция при активите на допълнителното пенсионно осигуряване ще се
запази и до края на годината. "Мисля, че като цяло икономиката в момента е на много ниско равнище - като
производство, оборот, износ, преки инвестиции. С изборите през октомври и новото правителство има оптимизъм",
коментира изпълнителният директор на ПОД "Алианц България". Той е на мнение, че следващото правителство
задължително трябва да започне реформи, да оптимизира разходите и да подкрепи конкретни сфери, като
образованието например.
Видинов каза още, че политическата и финансовата нестабилност от последните няколко месеца се е отразила донякъде
върху инвестиционното поведение на дружествата в сектора. "Определено решенията на фона на тази ситуация са поконсервативни. Рисковият апетит намаля и гледаме по-скептично на българските ДЦК", обясни Видинов. Той смята, че на
този етап, при неликвиден пазар, интересът към Българската фондова борса остава нисък. "БФБ ще отрази
положителната корекция, настъпила на външните пазари, но по-късно", добавя той.
Кой как се представя
С най-голям годишен ръст на нетните активи може да се похвали "Пенсионноосигурителен институт" АД - 90.75%.
Внушителното увеличение се дължи на ниската база. Номинално увеличението е само с 26.6 млн. лв. до 56 млн. лв. в
края на полугодието. Активите на управляваните от ПОК "ДСК-Родина" са се увеличили с 38.5% за година и вече са близо
1 млрд. лв. Най-голямото дружество - ПОК "Доверие", вече управлява 2.117 млрд. лв., или с 9.45% повече спрямо
полугодието на 2013 г. Номинално най-много активи е натрупало ПОД "Алианц България" - 354 млн. лв. до 1.760 млрд.
лв.

√ Европейски авиокомпании ще пострадат при затварянето на небето над Сибир
Разходите на една компания за всеки полет може да се увеличат с до 30 хил. долара
Големите европейски авиокомпании като Air France-KLM и Lufthansa ще бъдат най-засегнати, ако Русия забрани
транзитните полети над Сибир, съобщава Bloomberg. Преди дни руският премиер Дмитрий Медведев обяви, че се
обсъжда подобна забрана като отговор на решението на Европейския съюз да санкционира нискотарифната
авиокомпания "Доброльот" (собственост на "Аерофлот") заради полетите до анексирания Кримски полуостров. С
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евентуалната ответна мярка Кремъл ще се опита да намали конкурентоспособността на европейските авиопревозвачи.
При обявяването на новите санкции в четвъртък, забраняващи вноса на редица храни от ЕС и САЩ, Медведев отново
намекна за възможно затваряне на въздушните коридори. Обсъжданата забрана доведе до поевтиняването на акциите
на големите европейски авиокомпании, включително и "Аерофлот".
Усложненията в Европа
Европейските авиокомпании използват въздушното пространство над Сибир като най-краткия и евтин път за полетите до
Азия. Ако Русия реши да санкционира превозвачите, пътуванията им ще се удължат с до 4000 км, или 90 минути,
разходите за гориво също ще скочат и ще се наложи да бъде изготвен нов маршрут, включващ прекачване. Възможно е
разходите на една компания за всеки полет да се увеличат с до 30 хил. долара.
Около половината от всичките 1600 полета над региона, разположен източно от Урал, през миналата седмица са били
извършени от 14 компании от ЕС. "Най-тежки ще бъдат последствията за авиопревозвачите, които имат центрове в
Лондон, Франкфурт и Париж", твърди Даниел Фрайдензон от Университета по авиация във Флорида.
Най-много полети, които минават над Сибир, се извършват между Европа и Япония, Северозападен Китай и Южна Корея.
Само за миналата седмица Air France-KLM са имали 249 полета над този регион. Lufthansa е направила 220 полета за
същия период, а British Airways – 93. Финландската Finnair Oyj пък е преминала над Сибир 115 пъти за последните седем
дни. Основна дестинация на пътуванията са Сеул, Токио, Пекин, Шанхай и Хонконг.
Южната алтернатива
Полетите на сибирското въздушно пространство се увеличиха многократно след края на студената война, когато Русия
отвори коридорите. Европейските авиационни превозвачи веднага се възползваха от възможността. Те заплащат такса на
"Аерофлот", като полетите над Сибир им спестяват време и разходи. Ако обаче руските органи наложат забрана,
компаниите от Европа най-вероятно ще започнат да летят над по-южни региони като Китай, Монголия и Казахстан.
Задачата на авиопревозвачите ще бъде допълнително усложнена и от опитите им да избегнат района над Източна
Украйна, където с случи трагедията с малайзийския самолет миналия месец.
Освен това компаниите ще трябва да открият в Азия центрове, където да се извършват прекачвания и презареждания с
гориво. Германската Lufthansa вече премести един свой център за зареждане от Красноярск в Сибир в Астана, Казахстан,
през 2009 г. Причините бяха подобни на сега обсъжданите мерки, които Русия тогава наложиха само на Lufthansa.
Санкциите се повишават - акциите падат
Руските органи ще трябва да обмислят добре налагането на посочената забрана, защото Москва също ще бъде засегната.
"Би било изненадващо, ако това се случи, тъй като по-негативните последици биха останали за руската икономика",
твърди Оливър Слет, анализатор от Barclays Plc.
"Аерофлот" събира такси от европейските авиокомпании за използването на сибирското въздушно пространство. През
миналата година постъпленията от тях са били 170 млн. долара, а тази се очакват 300 млн. долара. Евентуалната забрана
ще се отрази негативно и на руската компания, защото въздушните такси се равняват на 18% от годишната печалба на
"Аерофлот", заяви Ирина Ступаченко, експерт от "Открытие" в Москва.
"Санкциите са нож с две остриета", коментира Робърт Ман, председател на консултантската авиационна фирма R.W.
Mann & Co. След като Русия обяви намеренията си, акциите на "Аерофлот" отбелязаха нов спад с 5%, увеличавайки срива
си от началото на годината на 47%. Стойността на ценните книжа на Finnair също се понижи с 5.6%. Акциите на Air FranceKLM спаднаха с 3.8%, а тези на British Airways – с 2.9%. Пазарната капитализация на американските и европейските
авиолинии се срина с 4.5 млрд. долара.
Кой лети най-много над Сибир
249 полета над Сибир за седмица е извършила Air France-KLM за седмица
220 полета е направила Lufthansa за същия период
93 са били полетите на British Airways
115 пъти е летяла над Сибир Finnair Oyj
Вестник Дневник
√ Еврокомисията сключи споразумението за партньорство с България до 2020 г.
Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с България, което съдържа стратегия за оптимална
употреба на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната, предаде пресслужбата на евроинституцията.
Подписаното днес споразумение отваря пътят за инвестиране на 7.6 млрд. евро в проекти по политиката на сближаване
за периода 2014 - 2020 г. Страната получава още 2.3 млрд. евро за селскостопанско развитие и 88 млн. евро за рибарския
и морския сектор.
"Инвестициите на ЕС ще помогнат за справяне с безработицата и повишаване на конкурентоспособността и
икономическия растеж чрез подкрепа на иновациите, обучението и образованието в градовете и селските райони",
продължава съобщението.
Средствата от ЕС ще помогнат за стимулиране на предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще
подкрепят развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика, смята Еврокомисията.
Договорът за партньорство с Европейската комисия е наследник на Националната стратегическа референтна рамка
(водещият документ, на базата на който България договаряше усвояването на средствата от европейските фондове за
периода 2007 – 2013 г.).
Неговата основна цел е да опише целите на България за следващия програмен период 2014 - 2020 г., ангажиментите,
които ще бъдат поети от двете страни (България и Еврокомисията) и които трябва да показват визия и фокус върху
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устойчив икономически растеж и работни места. Въз основа на тези аргументи, които се обсъждат на множество работни
групи, по-късно се отпускат и средствата от ЕС.
В коментар след сключването на споразумението еврокомисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес
Хаан заяви, че днес е приет важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към заетост и
растеж за следващите десет години.
"Споразумението за партньорство отразява решимостта на Европейската комисия и България за най-ефективно
използване на финансирането от ЕС, за да могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на
повишено качество на живот. Съгласно новата политика на сближаване нашите инвестиции трябва да бъдат
стратегически: насочени към реалната икономика, устойчивия растеж и хората. Но не скоростта, а качеството е основната
цел, затова през следващите месеци ще се посветим изцяло на преговори за постигане на оптимални резултати", каза
още той.
По думите му е необходимо всички страни да поемат ангажимент, за да се гарантира създаването на качествени
програми. "Това споразумение за партньорство, което обхваща всички структурни и инвестиционни фондове в България,
ще даде стратегическа насока на бъдещи програми, които ще доведат до създаване на работни места, ще превърнат
българските малки и средни предприятия в модели за растеж, а също така ще подпомогнат екологосъобразния растеж в
българските градове", подчерта Хаан.
Еврокомисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор също поздрави
България, като отбеляза, че в миналото страната е използвала активно Европейския социален фонд - всеки седми
българин се възползва директно от него, сега 30 на сто от средставата по структурните фондове ще бъдат за него.
Еврокомисарят по земеделието Дачиан Чолош заяви, че споразумение за партньорство показва как България ще
изразходва разумно и ефективно тези средства през следващите години, стремейки се към оптимално съотношение
между цена и качество и отговаряйки на неотложните приоритети.
"България е до голяма степен земеделска страна, като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост имат
голям дял в нейния БВП", припомни Чолош, допълвайки, че инвестициите в селските райони ще помогнат за опазване на
богатите селски ландшафти на страната. "Те ще са насочени към растеж и работни места, съживяване на икономиката и
намаляване на обезлюдяването на тези области", каза още той.
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