Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Министър Танева: ще настоявам за мерки за производство на мляко и млечни продукти
На заседанието на Съвета на министрите на земеделието ще настоявам за мерки, адаптирани към спецификата на
производството ни на мляко и млечни продукти.
Това каза пред "Фокус" министърът на земеделието и храните Десислава Танева във връзка с извънредното заседание на
Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство „България беше първата страна на общността, която постави на
заседанието на Съвета на министрите през декември проблема с кризата в млечния сектор.
Оттогава до това заседание, ние сме настоявали за такава подкрепа по различни инструменти. В хода на разговорите сме
получавали подкрепа от различни страни-членки на Европейския съюз, но за съжаление до този момент все още няма
решение за подкрепа на фермерите, което да има ефект върху сектора в България”, посочи министър Танева.
Тя обясни, че приетите до момента от ЕК мерки за стабилизиране на пазара не са оказали влияние у нас, тъй като те са
били насочени в подкрепа на производители на сухо мляко и краве масло, каквито в България липсват.
„Настояваме от няколко месеца за извънредна подкрепа на доходите на производителите на мляко. Това искане сме го
поставили и на този съвет на министрите - надявам се и съм убедена, че всички са с очакването на заседанието най-после
да се вземе това решение”, допълни Десислава Танева.
„Мога да кажа, че в България средните изкупни цени на млякото са под средните на Европейския съюз и в този смисъл
ние наистина изключително много ще настояваме за мерки, които са адаптирани към спецификата на нашето
производство в областта на млякото и млечните продукти”, заяви министърът на земеделието и храните.
√ Патриотичният фронт против закона „Кунева” заради анонимните сигнали
Патриотичният фронт не е подкрепил антикорупционния закон „Кунева” заради възможността, бюрото, което ще
извършва проверки, да се сезира от анонимни сигнали.
„Второто е кой назначава шефа на това бюро. Изпълнителната власт да назначава човека, който трябва да контролира
висшата администрация, е най-малкото нелепо. Хайде да си припомним тефтерчето на Златанов – този да се удари, онзи
да се пощади. Шефът на бюрото трябва да се избира от парламента”, каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.
√ Каролев: Законът увеличава приходите за образование
Проектозаконът за образованието дава възможност на родители, които не могат да пратят децата си с частни училища,
да си го позволят сега. Разбира се това не може да стане за всички и не трябва да става за всички. Законът не намалява
приходите за общинските училища, а увеличава приходите за образованието като цяло, заяви икономистът Владимир
Каролев пред БиТиВи днес.
Философията на закона е отхвърлена общо взето от цяла Европа и САЩ дори. Тя се появи по времето на НДСВ и ще
създаде неравенство. Законът не есъобразен с реалностите, опонира му журналистката от „Дума” Велиана Христова.
√ Милена Дамянова: Не бива децата да се делят на държавни и частни, всички родители плащат данъци
"Не бива политиците да продължат да разделят децата на държавни и частни, защото всички родители солидарно
плащат данъци".
Това посочи пред bTV председателят на Комисията по образование Милена Дамянова във връзка с приетия от
парламента Закон за предучилищното и училищното образование.
„Това е законопроект, който беше разработван в продължение на няколко години. В него са участвали над 400 души.
Това е законопроект на активната професионална и родителска общност. Не става въпрос за пари, които ще отидат в
една или друга институция. Тук става въпрос за въвеждане на принципа „парите следват детето и ученика”, заяви
Дамянова.
По думите й е редно държавната субсидия да се получава от всички деца, когато държавата е казала, че обучението е
задължително до 16-годишна възраст.
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„Нелепа спекулация е, че вземаме от бедните, за да даваме на богатите. Тези средства са за обучение - не са нито за
материална база, нито за допълнителни услуги като безплатни занимални. Те ще отидат за покриването на
задължителните учебни предмети.
Няма как парите обаче да следват детето в една друга държава”, допълни Дамянова. Според нея, след като държавата е
признала частните училища и детски градини, тя трябва да даде възможност за по-широк достъп до тях.
„Това е принцип, който ще влезе в сила от 2018 година. По този начин даваме равен шанс на всички деца, независимо от
социалния статус на тяхното семейство”, каза още Милена Дамянова.
√ Депутати чистят МВР и отбраната от пенсионери
Така щели да се спестят разходи за заплати, Калфин подкрепя проекта им
Закон, който да позволи веднъж вече пенсионирани военни и полицаи да бъдат освободени от цивилната
администрация на министерствата на отбраната и вътрешните работи, предложила група депутати от всички
управляващи партии.
Предложението е за поправка в закона за държавния служител, която да позволява униформени да се освобождават с
едномесечно предизвестие, ако са назначени, след като са упражнили правото си на пенсия. В момента законът
позволява това единствено за хора, които са пенсионери от масовата трета категория, но не и за пенсионираните по-рано
военни и полицаи. Това ще помогне за уволнението на пенсионирани полковници, назначени след пенсия. Според
вносителите промяната се прави, за да може да се оптимизират администрациите на МВР и МО и да се спестят разходи
за заплати. Наскоро финансовият министър Владислав Горанов обяви, че МО и МВР няма да имат достатъчно пари за
заплати до края на годината. Според данни от пролетта на тази година само в МО работят 70-80 пенсионирани офицери.
В подкрепа на законовите промени за освобождаване на вече пенсионирани полковници се обявява и социалният
министър Ивайло Калфин, става ясно от негово становище по депутатския проект до социалната комисия на парламента.
С проекта се изравняват възможностите за освобождаване на всички “работещи пенсионери” в страната, пише в
становището си вицепремиерът.
В същото време пенсионираните военни получиха правото да остават на служба в армията с последните промени в
Кодекса за социално осигуряване.
√ Танева: 12 родни производители на агнета ще представят общ проект пред Катар
12 български производители на агнета ще представят общ проект пред катарска делегация следващата седмица. Това
каза Десислава Танева, министър на земеделието и храните, на брифинг след срещата си с министъра на околната среда
на Катар Н. Пр. г-н Ахмед бин Амер Ал Хумейди, съобщи „Фокус”.
Министърът на земеделието уточни, че поканата за посещението на катарската делегация е било отправено от министърпредседателя Бойко Борисов. Танева допълни, че посещението на катарския министър е до вторник, а в понеделник са
предвидени срещи с представители на земеделието. Министър Танева каза още, че за първи път са се обединили
производители на агнета, като ще представят проект пред Катар.
„Надявам се, че в рамките на тези четири дни двете страни, осигуряващи производство и хранителна сигурност, ще
намерят взаимния си интерес и ще задълбочим нашето сътрудничество”, каза още министър Танева.
„България като държава може да гарантира, че производителите, които ще представят своите проекти работят по
правилата и европейските регламенти. Гарантираме хранителната сигурност и безопасността на храните, които
произвеждаме”, добави още тя. Пожелавам това посещение да завърши с конкретни договори и с ясна визия за
продължаване на нашето сътрудничество.
√ НСИ завиши до 0,5% ръста на икономиката от април до юни
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4962094

Българската икономика е нараснала от април до юни с повече от първоначалните оценки. Ръстът на БВП през второто
тримесечие спрямо първото е 0,5%, съобщи в петък Националният статистически институт. Това означава, че са
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ревизирани нагоре данните от т.нар. експресни оценки, които показваха увеличение на икономиката с 0,4 на сто на
тримесечна база.
НСИ обаче потвърждава растежа на БВП от 2,2% на годишна база. Както “24 часа” писа, така прирастът на икономиката се
ускорява до 4-годишен връх. С най-голям принос за увеличението на БВП са износът, промишленият сектор, операциите с
недвижими имоти. Намалява делът на аграрния сектор от добавената стойност. (Виж графиката - бел. ред.)
Новите данни ревизират надолу приноса на крайното потребление за 2,2-процентния ръст на икономиката, но за сметка
на това са увеличени инвестициите на компаниите.
По текущи цени БВП през второто тримесечие достига 21,068 млрд. лв. Ревизията от експресните оценки е със 148 млн.
лв. нагоре. Така нарастването на икономиката ни за последната 1 година е с 1,551 млрд. лв.
На глава от населението се падат по 2928 лв. за тримесечието, показват данните на НСИ. Ведомството обяви и
информация за производителността на труда от април до юни, която се увеличава с 2,2% на годишна база. Това е леко
забавяне от нарастването с 2,3 на сто през първото тримесечие. Производителността на труда е най-висока в индустрията
- средно 14,60 лв. за отработен час, а най-ниска - в аграрния сектор с 2,70 лв.
√ Калфин: България е поела ангажимент да приеме 500 бежанци
България е поела ангажимент да приеме 500 бежанци и очаква да бъде изпълнено решението на ЕС за интегрирането им
на всеки един от тях да бъдат отпускани по 6000 евро от страни, които не са ги приели. Това заяви социалният министър
Ивайло Калфин пред Нова Телевизия.
Той потвърди влизането в сила на наредбата, според която майките под 18 г. Ще получават детски надбавки в натура,
чрез ваучери. На въпрос вярно ли е, че има свободни 15 000 работни места, той обясни:
"Не че никой не ги иска, но няма връзка между предлаганата работа и квалификацията на кандидатите. Дупката е в
групата на автомонтьори, стругари. Хора със занаят и средно образование. Бежанци вече назначават успешно в
колцентровете."
Попитан вярно ли е, че законът на Кунева против корупцията не е приет и заради хотела, който синът на Георги Първанов
купи наскоро, министърът отговори:
'Това е типичен пример за това как парата отива повече в свирката, вместо в двигателя." Според Калфин законът е краен
и му трябва точно дефиниране на корупционните практики. Нека КУнева направи работна група от членове на Боркор,
Сметната палата - хора, които виждат проблема и искат да го променят, каза Калфин.
Той каза още, че не е политически приемлива тезата, че резултатът от изборите може да зададе различна политическа
ситуация.
Вестник Труд
√ БГ фирми и Катар с обща компания за храни (Обзор)
Създаване на съвместна компания - акционерно дружество, специализирана в областта на храните, предложи вчера
министърът на околната среда на Катар Ахмед бин Амер Ал Хумейди на среща с премиера Бойко Борисов. В дружеството
се очаква да бъдат включени между 15 и 20 от най-добрите български компании, произвеждащи месо, плодове и
зеленчуци. Новината идва ден след като стана ясно, че 12 български овцевъди са се обединили в общ проект за износ на
агнета за Доха.
Условията по създаването на компанията ще бъдат предмет на обсъждане между двете страни през следващите два дни
от посещението на делегацията. Премиерът Борисов и министър Ал Хумейди се договориха да бъде създадена и
комисия от правителствени представители на България и Катар, чиято цел ще бъде да задълбочи съвместното
сътрудничество. Пред представителите на Катар Борисов гарантира за високото качество и безопасността на българските
храни, както и че производството им отговаря на всички европейски стандарти.
“В съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив има голям интерес към българската продукция”, посочи
Мохамед Ахмед Алобейдли, член на борда на директорите на Катарската търговска палата и председател на Комитета по
земеделие.
√ Започва извънредният прием на проекти за нова техника
Държавен фонд "Земеделие" отваря днес извънредния прием по мярка 121 от старата Програма за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 година.
Той ще продължи само до 12 септември и е предназначен само за техника. Заявленията могат да се подават по
правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 “Модернизация на земеделските
стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Приемът ще включва проекти с инвестиции за
закупуване на земеделска техника и инвентар.
Определеният бюджет за приема по мярката е в размер на равностойността на 50 млн. евро.
Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който ще могат да заявяват кандидатите в рамките
на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро.
Максималният размер на проект не може да надхвърля 500 000 евро. Заявленията за подпомагане ще се приемат в
областните дирекции на фонда от утрото на 7-и септември, съобщиха от централното управление на фонда.
Отпуснатите извънредно средства от изтичащата програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
естествено са предназначени за кандидати с готови проекти, защото приемът ще продължи само 5 дни.
Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени до началото на ноември
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Парите, предназначени за сегашната покупка на техника, дават глътка въздух за зърнопроизводителите с готови проекти.
Парите се пренасочват от проектите за модернизиране на земеделски стопанства, които фермерите не са изпълнили в
срок по старата програма и така е останал свободен ресурс.
МЗХ очаква, че по този начин страната ни няма да изгуби средствата. Видно е, че купуването на трактори и комбайни
редовно се радва на много голям интерес сред производителите и те бързо усвояват европарите, и то без риск.
Според министър Десислава Танева фонд “Земеделие” има готовност да се справи с извънредното натоварване и да
извърши разплащанията на бенефициентите в срок.
Фактът, че до края на годината страната ни трябва да приключи с разплащането на средствата по старата програма даде
този извънреден шанс на зърнопроизводителите да усвоят 100 млн.лева за покупката на новите машини.
Както е известно и в новата Програма за развитие на селските райони за новия програмен период от 2014 до 2020 г. също
са предвидени пари за закупуване на земеделска техника. Но в нея с държавен приоритет са секторите, свързани с
производството на плодове и зеленчуци, животновъдите и биоземеделието, както и необлагодетелстваните райони,
което на бърза ръка изхвърли зърнопроизводителите от възможността да влязат в класацията.
Сегашният извънреден прием зарадва както фермерите, така и фирмите, които продават машини, и те го приветстваха.
Зърнопроизводителите заявиха, че това потвърждава правотата на исканията им за повече пари за машини и подкрепя
мотивите им, че модернизирането на земеделските стопанства започва от снабдяването с тях. Секторът за производство
на зърнени и технически култури е доволен, защото доказва, че все още е от силно нуждаещите се за техническо
превъоръжаване и от най-годните да усвоява европарите.
КАКВО И КАК ЩЕ СЕ ПАЗАРУВА
Проекти за комбайни, трактори, и инвентар, които струват до 1 млн. лв., могат да се подават от фермерите при
извънредния прием по старата програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Подаването на документи е по линия на мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, по която се оказа, че
има освободени средства след анулирани договори.
Налице са немалък брой готови проекти, с които фермерите ще могат да кандидатстват, научи за ситуацията “Български
фермер”.
Проектите трябва да бъдат изпълнени до началото на ноември, за което от фирмите-дистрибутори на техника съобщават,
че няма да има проблеми, тъй като има внесена техника, която очаква да бъде напазарувана. Налице са и подписани
предварителни договори между фермери и търговци за покупка на трактори и комбайни, които не бяха изпълнени
поради липса на еврофинансиране.
Всеки кандидат трябва да докаже с обосновка в бизнес плана си, че разполага със съответната площ, за чиято обработка
ще съответства мощността на купената техника.
√ 2065 среднисти се борят за едно работно място
Средно 2065 души със средно образование се борят за едно работно място, изчисли в. „Труд“. Към 4 септември
свободните позиции по данни на Агенцията по заетостта са 14 447, а безработните в трудоспособна възраст според НСИ
са 328 000 души.
Така излиза, че за всяко работно място в страната се борят 22 души. От общо безработните със средно образование са
повече от половината - 169 400, а свободните позиции за среднисти са едва 82.
При висшистите положението е по-добро. Там 41 000 души се борят за 70 места, или средно по 585 души на позиция.
Малко са и местата за хората без образование - едва 6, като в София не се търси нито един такъв човек. Бюрата по труда
предлагат най-вече позиции с безсрочни трудови договори, със срочни са едва 97.
Най-високата заплата, която в момента се предлага, е 5126 лева за специалисти по разработване на софтуер в София.
Атрактивна е и заплатата от 3600 лева за финансист също в столицата.
Седмица преди откриването на новата учебна година свободните места за учители са 188. Най-големите заплати, които
се предлагат, са 630 лева за учител в основното и средното образование и 584 лева за начален учител. Позициите са в
Костинброд. Според бюрата по труда има 42 места за лекари, като най-високата заплата за тях е 1220 лв. в Бургас.
Търсените финансисти са 29, а за юрист има обявено само едно работно място - в Сливен.
Безработните без никакъв опит могат да избират между едва 21 свободни позиции с максимално заплащане от 600 лева.
Малко са свободните места и за специалистите с над 5 години трудов стаж - едва 86, като най-високата предлагана
заплата е 2000 лв.
За началници и изпълнителни директори са обявени три позиции, като една от тях е минимално платена - 380 лева.
Постът се предлага в Русе за осемчасов работен ден и длъжност като прокурист. Изискване към кандидатите е да знаят
английски език. Предлаганите позиции за бармани и сервитьори са повече - 78, и заплащането е по-високо - максимум
500 лева.
Свободните работни места в София са 86, в Пловдив - 82, във Варна - 92, и в Бургас - 94.

Вестник Капитал Daily
√ Ключова реформа на Москов увисна
Депутатите от ГЕРБ, ДПС и БСП не приеха здравната каса да финансира само болници, осигуряващи комплексно
лечение
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Идеята на здравния министър Петър Москов за комплексно лечение не бе приета при гласуването на второ четене на
пакета промени в здравните закони в парламентарната комисия в петък. ГЕРБ, ДПС и БСП отхвърлиха текста, който
предвижда договор със здравната каса да могат да сключват само болниците, които се обединяват в консорциум, за да
могат да осигурят комплексно лечение. Така засега остава досегашната практика касата да финансира отделни дейности,
а пациентите да търсят различни заведения, в които да лекуват различните аспекти на заболяването си.
Според Москов е напълно недопустимо и против интересите на пациентите тази практика да продължава. След
гласуването в петък той заяви, че ще настоява текстът отново да бъде предложен и разгледан и в пленарната зала, където
промените в закона трябва да бъдат разгледани и гласувани на второ четене през тази седмица.
Това е поредната реформа на министър от РБ, която бива бламирана. Миналата седмица стана ясно, че партньорът в
управлението АБВ няма да подкрепи в зала промените в конституцията, свързани със съдебната реформа, като това
означава, че гласуването им ще се отложи за периода след местните избори, като се очаква статуквото да повдигне
въпроса за нови отстъпки във вече уж одобрените с "исторически компромис" текстове. След това на първо четене в
пленарната зала бе отхвърлен и антикорупционният закон на Меглена Кунева, който също ще остане за след изборите.
Причината бе, че изненадващо АВБ и ПФ се въздържаха при гласуването.
Как реформата стана пожелателна
Комисията гласува ударно проектозакона за лечебните заведения в ресорната комисия в четири поредни дни миналата
седмица. Че реформата ще се разклати, стана ясно още в четвъртък, когато бе гласуван и текстът за Националната
здравна карта с брой на лекарите и болниците - един от основните текстове на здравната реформа на Петър Москов. Той
налага ограничение за броя лечебни заведения, с които касата ще сключва договори спрямо здравните и демографските
специфики на района. Те пък ще се изчисляват в Националната здравна карта.
В първоначалния текст на вносителя беше предвидено министърът на здравеопазването да определя критериите, а не
Министерският съвет, и договорите да се сключват на национално ниво - не на регионално. В крайна сметка обаче се
запази договорите да бъдат сключвани от регионалните здравни каси, както и сега, а болниците ще бъдат пресявани от
критерии, които ще бъдат заложени в наредба на Министерския съвет. Каквито и да са критериите, сред тях отсъства
задължителната акредитационна оценка, която депутатите превърнаха в пожелателна. Едно от притесненията в сектора
е, че ако акредитацията се извършва обективно, част от общинските и държавните болници няма да изпълнят
критериите. То обаче не беше артикулирано, като депутатите си припомниха, че през 2010 г. задължителната
акредитация бе отменена от ВАС по жалба на частните лечебни заведения.
По предложение на депутатите също бе записан минимален брой специалисти и клиники в определена област. В
окончателния текст на закона обаче няма максимален брой клиники по области. Така във всяка област броят може да
бъде превишен.
В петък по предложение на ДПС от проектозакона отпадна и текстът, който задължава болниците да се обединяват в
консорциуми, за да могат да осигурят комплексно лечение. Този текст също остана пожелателен, а не задължителен.
Така пропаднаха и предвижданите договори със здравната каса да могат да сключват само болниците, които могат да
осигурят цялостно лечение.
Реакциите
"Възможността касата отново да сключва договор с болница, която не гарантира целия път на лечението на пациентите и
касата финансира комплексността на цялото усилие по лечението, а не отделен епизод, избран от определен бизнесмен
– шеф на болница, за мен е категорично неприемлив и ще се боря до последния момент в зала това да бъде променено,
защото това е срещу интересите на пациентите. Касата трябва да се превърне отново в институция, която защитава
интересите на пациентите, а не на бизнес моделите, по които са изградени определени лечебни структури", коментира
д-р Петър Москов след заседанието. Москов обаче смята, е "касата трябва да се върне отново към основната си функция
– от наше име, на пациентите, да може да изисква от системата определени правила: комплексност, качество,
достъпност, а не да продължава да бъде финансираща бизнес плановете на определени мениджърски ръководства на
болниците". Той призна, че Законът за лечебните заведения изобщо не е във вида, в който си го е представял.
От своя страна председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова (ГЕРБ) коментира защо не са
подкрепили текста."Нямаше достатъчно аргументи, които да гарантират, че предложените текстове за задължително
изискване за комплексност като условие за сключване на договор ще решат проблемите. Нашето притеснение е, че това
ще създаде допълнителни възможности за рестрикции за сключване на договори, нямахме и твърдото становище от
страна на касата. Освен това не е ясна отговорността в обединенията, които ще лекуват цялостния процес, тъй като
болниците са самостоятелни юридически лица."
Отворена вратичка?
Дариткова отбеляза, че рестрикциите в Националната здравна карта са достатъчни, а изискванията за комплексно
лечение могат да бъдат разписани в основния и допълнителния пакет, в диагностично-терапевтичните алгоритми на
клиничните пътеки, плащани от НЗОК. Все пак обаче добави, че "ако министърът представи допълнителни аргументи за
комплексното лечение, които досега не е изложил пред нас, и ни убеди, че не приемаме нещо неясно като съдържание,
може да променим мнението си. На този етап обаче сме чули само аргументите, изнесени в публичното пространство".
По-късно през уикенда стана ясно, че здравният министър и премиерът Бойко Борисов ще се срещнат, за да стане ясно
ще се случат ли промените в здравеопазването. Самият Борисов коментира, че в ГЕРБ считат, че нещата могат да се
направят по по-добър начин за болниците в малките населени места. "Две от нещата, които министър Петър Москов
предлага, не се приемат, всичко друго, което предлага, се приема", каза той, като обясни, че е убеден, че министърът е
прав и ще вложи усилията си, за да успее да убеди колегите си. "Действително има някои неща, в които ние сбъркахме и
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това създаде напрежение, не искам това да се повтори. Аз съм му дал дума на него, че това, което предлага, ще се
приеме, дори колегите да считат, че е грешка", допълни Борисов.
√ "Газпром" подписа споразумението за "Северен поток 2"
Консорциумът ще включва E.ON, BASF/Wintershall, OMV, Royal Dutch Shell и ENGIE
Руската държавна газова компания "Газпром" подписа споразумение с европейските си партньори за изграждането на
газопровода "Северен поток-2" по време на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток, съобщава
Reuters. Проектът ще удвои преноса на руски газ през Балтийско море към Европа, която е зависима от Москва за 30% от
енергийните си нужди, отбелязва изданието. В консосрциума за новия проект ще участват европейскте енергийни
компании E.ON, BASF/Wintershall, OMV, и Royal Dutch Shell, които ще имат по 10% дял, както и ENGIE с 9% от акциите.
Участието на "Газпром" ще е в размер на 51%. Първоначалният меморандум за новия газопроеопд беше подписан от
"Газпромом", E.ON, Shell и OMV през юни.
Удвоен капацитет
Според оценката на руската компания, стойността на газопровода ще възлиза на 9.9 млрд. евро (11 млрд. долара), като е
възможно част от разходите да се спестят. Проектът предвижда изграждане на две нови тръби по маршрута на
съществуващото трасе на "Северен поток". Капацитетът за преносна новите тръби ще е 55 млрд. куб. метра газ годишно,
колкото е и на първите две. Предвижда се транспортирането на газ през тях да започне през 2019 г.
Удвоеният капацитет на тръбопровода към Германия трябва да помогне на "Газпром" да защити пазарния си дял в
Европа. Компанията залага на дългосрочните перспективи за търсенето в региона и намаляващите собствени запаси на
природен газ в западноевропейските държави. Разширяването на "Северен поток" също така се вписва в заявеното
намерение на Русия да спре транзита през Украйна, откъдето в момента минава половината от доставките за Европа.
Политика и икономика
След подписването министърът на енергетиката на Русия Александър Новак заяви, че "Северен поток" е икономически, а
не политически проект, и не представлява алтернатива на друг планиран газопровод - "Турски поток". "Този проект е
замислен отдавна, още при строителството на първия етап на "Северен поток", когато акционерите проявиха интерес към
бъдещо разширяване", заявява Новак, цитиран от "РИА Новости". "Участващите в проекта енергийни гиганти оценяват на
първо място икономическата полза", изтъква той.
По време на икономическия форум президентът на "Газпром" Алексей Милер е провел срещи с колегите си от E.ON
Клаус Шефер и BASF Курт Бок, на които са били обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между
компаниите. "Газпром" също така е уточнил детайлите около подготвяна сделка за размяна на активи с австрийската
OMV, която се очаква да бъде подписана в началото на 2016 г.
√ БЕХ търси 650 млн. евро заем заради задълженията на НЕК
Част от средствата ще се използват за подобряване ликвидността на холдинга
Българският енергиен холдинг (БЕХ) обяви две процедури, с които се опитва да намери средства, за да може дъщерното
му дружество - Националната електрическа компания (НЕК), да се разплати с двете американски централи "Ей И Ес ЗС
Марица-изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3". За целта са нужни 900 млн. лв., но от публикуваните в петък
процедури става ясно, че холдингът търси 650 млн. евро. Едната е за избор на инвестиционен консултант, който да
емитира облигационна емисия в размер на 650 млн. евро, а другата - за избор на финансиращи институции за
структурирането на заем, който може и да е синдикиран (отпуснат от няколко банки).
От обявите става ясно, че със средствата ще се покрият и задължения към други производители и ще се подобри
ликвидността на холдинга. Реално НЕК дължи пари на повечето централи, от които изкупува електроенергията, която
след това продава по регулирани цени. Според финансовия отчет на дружеството за 2014 г. търговските му задължения
са в размер на 1.169 млрд. лв., отделно краткосрочните задължения към свързани лица са над 749 млн. лв. Финансовото
състояние на БЕХ също не е цветущо. Според консолидирания отчет на холдинга, който обединява всички държавни
енергийни дружества, загубата за миналата година е в размер на 274 млн. лв., което е увеличение от 13 пъти спрямо
2013 г. Краткосрочните търговски и други задължения също са нараснали значително и са достигнали близо 1.9 млрд. лв.
при 1.436 млрд. лв. за 2013 г.
Какво търси БЕХ
Процедурата за избор на инвестиционен консултант е открит конкурс с предварителен подбор. Той ще трябва да осигури
мостово финансиране за обявената сума от 650 млн. евро за срок от 9 - 12 месеца. Търсеният заем пък трябва да е
дългосрочен, за период от пет години. Подобна беше и схемата, която БЕХ използва през 2013 г., когато холдингът пусна
емисия за 500 млн. евро, от които 200 млн. евро отново бяха използвани за покриването на задължението на НЕК към
BNP Paribas по проекта АЕЦ "Белене".
Тогава обаче опитът да бъде намерен средносрочен заем се провали, тъй като само Deutsche Bank подаде окончателна
оферта, но впоследствие беше дисквалифицирана заради неплатена гаранция за участие.
Според Емил Петров, брокер в "Елана", емисията ще предизвика интерес и няма да е трудно да се пласира, тъй като
заради ниските лихви има глад за доходност. По думите му обаче може да се очаква, че доходността ще е по-висока от
средната. Като причина за това той изтъкна намалението на кредитния рейтинг на БЕХ до BB от международната
рейтингова агенция Fitch.
При пласирането на предишната облигация през 2013 г. доходността, която БЕХ постигна, беше 4.287% въпреки
очакванията тя да бъде под 4%. Независимо от това тя беше определена от анализатори като успех на фона на други
подобни емисии.
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Кой може да участва
Изискванията на БЕХ са участниците в процедурата за инвестиционен консултант, който да пласира емисията, да са сред
първите 25 инвестиционни банки по пазарен дял за 2014 г. в пласирането на облигации глобално или в региона на
Европа, Близкия изток и Африка. Кандидатите трябва да имат опит и в сделки на капиталовия пазар на дружества от
енергийния сектор за периода 2012 - 2014 г. Те могат и да направят обединение, за да участват заедно в процедурата. На
втория етап БЕХ ще изпрати покана за представяне на обвързващи оферти на избраните кандидати. През 2013 г. БЕХ
избра Citigroup за пласирането на облигацията. Освен нея оферти в конкурса подадоха Deutsche Bank, J.P. Morgan (в
консорциум с Първа ФБК), HSBC, Societe Generale и Goldman Sachs.
Критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта. С най-голяма тежест е ценовият критерий, а сред останалите
са обезпечението и допълнителните условия, които трябва да са най-малко рестриктивни, срокът на изпълнение и опитът
на кандидата в пласирането на корпоративни облигации.
√ Увеличеният износ на петрол от Иран ще е за сметка на Америките
Техеран може да повиши добива с 800 хил. барела дневно още през 2016 г.
Производителите на петрол в Северна и Южна Америка ще понесат основната тежест на евентуално свиване на добива,
след като Иран започне да увеличава износа си в резултат на отпадането на международните санкции, пише Bloomberg.
Според анализ на енергийната консултантска компания A.T. Kearney, производството в двата американски континента
може да спадне с 1.1 млн. барела на ден до 2020 г. заради високите разходи и увеличения износ на Техеран. Според
анализаторите Иран ще може да повиши добива си с 800 хил. барела дневно още през следващата година, а цените на
сорта брент ще се задържат в диапазона 45-65 долара за барел.
"С връщането на Иран се очертава перепектива на по-дълго задържане на ниските цени", заявява Ричард Форест,
отговарящ за енергетикат в A.T. Kearney. Той изтъква, че това ще се отрази на първо място на скъпия шистов и офшорен
добив в Северна Америка. Според официалната статистика добивът на нефт в САЩ е спаднал до 9.3 млн. барела дневно
през юни, което е най-ниското ниво от януари.
Увеличен добив
Друг анализатор от A.T. Kearney – Едуард Гарсия, подчертава, че още през 2016 г. Иран ще е способен да увеличи
значително продукцията си. Според неговите оценки страната може да увеличава добива си със средно 6% годишно до
края на десетилетието, стига да успее да привлече достатъчно чуждестранни инвестиции в енергийния си сектор. При
такъв сценарий добивът на Иран ше достигне 4.955 млн. барела дневно през 2020 г., или с 1.5 млн. барела повече от
сегашното ниво. Международните санкции доведоха до спад на добива в Иран от 3.1 млн. барела дневно през юли 2012
до 2.5 млн. барела през май 2013 г., показват данните на Bloomberg. Страната започна да увеличава производството си
още преди споразумението за ядрената й програма и вдигането на огранчиенията да са напълно финализирани.
Според официалните заявления на властите в Иран, производството на петрол може да бъде увеличено с 500 хил. барела
дневно седмица след вдигането на санкциите и с 1 млн. барела месец по-късно. От петролното министерство на страната
заявявват, че очакват санкциите да бъдат вдигнати в края на ноември. От A.T. Kearney също така изтъкват, Иран може да
увеличи износа и на обработени петролни и газови продукти. Страната има и най-големите резерви на природен газ в
света.
Ниски цени
A.T. Kearney прогнозира, че производството в Северна и Южна Америка ще намалее с 4% спрямо сегашното ниво от 27.5
млн. барела дневно. Според прогнозите на фирмата, цените на петрола в края на десетилетието ще позволява
ренталбилно производство от находища, където разходите са не повече от 60-80 долара забарел. "Макар
свръхпредлагането да продължава да има ефект върху цените, то няма да доведе до нови резки промени в котировките.
Предишният спад беше продиктуван най-вече от притесненията за забавящото се търсене", отбелязва Форест. Цената на
петрола сорт брент се срина от над 110 долара за барел през юли 2014 г. до под 50 долара в началото на тази година.
√ Централните банки свиват валутните си резерви
Тенденцията създава нестабилност на финансовите пазари
От месеци пазарите очакват Федералният резерв на САЩ да започне да затяга паричната си политика, но този процес
всъщност вече тече в световен мащаб, пише Bloomberg. Докато ръководството на Фед се колебае дали да започне дълго
отлаганото повишение на основния лихвен процент, свиването на валутните резерви на повечето ценрални банки се
превръща във фактор за намаляване на ликвидността на пазарите. Това може от части да обясни и повишената
волатилност на фондовите борси през август, отбелязва изданието.
Обръщане на процеса
Централните банки започнаха да увеличават бързо валутните си резерви след финансовите кризи в края на 90-те години
на миналия век като буфер срещу изтичане на капитали и обезценяване на местните валути. Според данните на
Международния валутен фонд през първото тримесечие на тази година стойността на тези резерви е спаднала до 11.43
трлн. долара, спрямо пикът от 11.98 трлн. в средата на 2014 г. Двигател на свиването е комбинацията от обстоятелства
като забавянето на икономическия растеж, очаквания ръст на лихвите, срива в цената на петрола, както и променената
валутна политика на Китай, Япония и Швейцария.
Всеки един от тези фактори означава, че централните банки или прибягват до резервите си, за да компенсират
изтичането на капитали и да поддържат местните валути, или че намалените капиталови потоци в икономиките им вече
не позволяват ръст на спестяванията. Каквато и да е причината, намаляването на резервите означава вливане на все по7

малко пари във финансовата система предвид тенденцията властите да обръщат резервите си в местни валути или
ликвидни активи като облигации.
Количествено затягане
Анализаторът от Deutsche Bank Джордж Саравелос отбелязва, че тези процеси бележат навлизането на света в период на
"количествено затягане". Той изтъква, че тази година бележи края на продължилото две десетилетия акумулиране на
резерви. Китай беше водещ в този процес, като валутните резерви на страната достигаха 4 трлн. долара в края на 2014 г.,
но вече са спаданали до 3.65 трлн. Новата валутна политика на Пекин означава, че валутните резерви ще бъдат
използвани, за да се избегне срив в курса на юана, изтъква Deutsche Bank.
Банката заявява, че за пазарите този процес означава по-висока доходност по ценните книжа и още по-голямо
поскъпване на шатския долар спрямо останалите валути. Повишените разходи за финансиране в перспектива могат да
ограничат възможностите на централните банки на развитите икономики да затягат паричната си политика, която беше
рекордно разхлабена в годините след финансовата криза. Невъзможността да се излезе от неконвенционалните мерки
от своя страна ще увличи несигурността в световната икономика, изтъква Саравелос.
Вестник Сега
√ Газовата връзка с Румъния пак се отлага за неопределено време
Тръбите към Гърция, Сърбия и Турция трябва да заработят до 2018 година
Оптимистичен сценарий за изграждането на газовите връзки с част от съседните страни е развила Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) в редовния си доклад до Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори
и Европейската комисия (ЕК) за миналата година. Той предвижда тръбата със съседна Румъния да е готова още през тази
година, въпреки че изграждането й за пореден път удари на камък, а останалите - към Гърция, Сърбия и Турция - да
заработят до 2018 г.
Парадоксът е, че строителството на румънската връзка на практика е спряло. Първите трудности дойдоха още през
миналата година. Първо ставаше въпрос за "инженерни проблеми", а по-късно директно бе съобщено, че прокарването
на тръбата под река Дунав среща непреодолими трудности. Срокът за пускането на тръбата, по която страната ни би
могла да получава газ при евентуална криза с доставките, бе удължаван неколкократно. Дължината на трасето е общо 25
км, от които 15 км на българска и 7.5 км - на румънска територия. Подводният преход под Дунав е само 2.5 километра.
В доклада на КЕВР е посочено, че строителството и монтажните работи по наземната част на газопровода са изпълнени и
ако липсват проблеми, той може да започне работа още през 2015 г. Най-вероятно обаче срокът отново ще бъде
отложен. Преди няколко дни енергийният министър Теменужка Петкова съобщи, че е стартирала нова процедура за
търсене на изпълнител на подводното трасе, което допълнително ще забави завършването на проекта. Причината българският оператор "Булгартрансгаз" не е успял да сключи договор с избрания в началото на лятото изпълнител
"Станилов" ЕООД. Компанията не е успяла да се договори с подизпълнителя си - германската "ЛМР Дрилинг". "Това
безспорно ще забави изграждането и довършването на интерконектора с Румъния, но ние сме оптимисти, че нещата ще
се случат максимално бързо в рамките на това, което е определил законът като срок", каза още Петкова.
В доклада на КЕВР до ЕК не е пропусната и газовата връзка с Гърция, като за нея посоченият срок за завършване е 2018
година. В момента по нея работи смесеното инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би", където наравно участват БЕХ и
гръцкият "Посейдон". Планира се източник на природен газ да бъдат производителите от Каспийския басейн и
Близкоизточния басейн и производители на втечнен природен газ - чрез изградени терминали на гръцкото и турското
крайбрежие. Основните потенциални доставчици на газ са Азербайджан, Туркменистан и Ирак.
Газовата връзка със Сърбия пък се очаква да е готова в края на 2017 г., като за строежа вече има предпроектно проучване
и са направени археологически проучвания по терена на трасето.
В доклада на КЕВР е включен и проектът "Южен поток", но за него е записано единствено, че е "налице неопределеност
на концепцията за бъдещото му развитие". Включен е и кратък обзор за преговорите за газовата връзка с Турция, като е
посочено, че газопроводът ще заработи през 2018 г. Връзката се точи повече от 4 години. През 2012 г., след посещение в
Анкара, премиерът Борисов се върна в София с декларация за ускореното й изграждане, но без конкретен ангажимент.
√ Хазната събра 123 млн. лв. дългове от фирми с публични договори
Проверките дали компания, с която работят министерства и общини, има задължения, ще се правят по-бързо
Хазната е успяла да събере солидна сума просрочени вземания от фирми, които работят по договори с министерствата и
общините. От края на 2014 г. всички компании с публични договори на стойност над 100 000 лв. се проверяват в НАП и
митниците за наличие на неплатени в срок данъци, осигуровки, акцизи. В резултат от тези проверки и последвало
удържане на просрочени задължения хазната е успяла да събере до момента около 123 млн. лв., показват данни на НАП,
поискани от "Сега".
Решението за въвеждане на проверки за просрочени задължения към хазната на изпълнителите по договори влезе в
сила от 1 декември 2014 г. В рамките на три месеца - до февруари, по него бяха събрани 38 млн. лв. Към края на август
сумата вече възлиза на 123 млн. лв. Няма детайлна информация как се поделят тези суми по отделните разпоредители с
бюджет, която да покаже каква част от дълговете са събрани от контрагенти на министерствата и колко - по договори на
общините. Изискването за проверки се прилага и при плащанията на НЗОК, но няма публична информация до какво е
довело това.
Събирането на стари вземания по този ред ще бъде допълнително улеснено от въвеждането на автоматизирани
проверки в НАП и митниците. За целта е бил разработен нов софтуер, като той ще може да се ползва и от общините.
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Местните управи са имали краен срок до 7 август да заявят кои длъжностни лица ще правят заявките за проверки и ще
движат въпроса при установено наличие на задължения. За целта в общинските администрации ще бъдат инсталирани
нови електронни пощи за комуникация с НАП и митниците. Очаква се това значително да съкрати сроковете за
проверките. В момента министерствата и общините са длъжни да предоставят информация на НАП и митниците за
предстоящо плащане минимум 10 дни преди извършването му, а НАП и митниците имат 7 дни срок да извършат
проверките.
КРИВ АРШИН
На фона на положените усилия от хазната да си събере старите вземания от контрагенти държавата продължава да не
прилага системни мерки за изчистване на обратния проблем - наличие на просрочени задължения на държавни органи
към частни компании. Последните публични данни за просрочените задължения на централното и местното
правителство са към дата 31 март, като неплатените в срок суми от централното правителство възлизат на 166,2 млн. лв.,
а просроченият дълг на общините е 142,1 млн. лв. Последните детайлни данни как се разпределят тези дългове при
министерства бяха предоставени от бившия министър Симеон Дянков в края на мандата на първия кабинет на ГЕРБ през
2013 г. Стои нерешен и проблемът с просрочени вземания на отделни държавни институции от фирми извън данъци,
осигуровки, акцизи.
Вестник Монитор
√ Парите от евросанирането отиват за нови автобуси
Прехвърлят чакащите към държавната програма за панелките
Немалка част от евросредствата по проекта “Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по ОП
“Регионално развитие” (2007-2013) до края на годината ще бъдат пренасочени към изпълнение на общински обекти за
градската среда или закупуване на нови транспортни средства, научи “Монитор”.
Прехвърлянето става възможно защото по европрограмата има много резервни проекти. Според зам.-министърът МРРБ
Деница Николова, която ръководи и управляващия орган на ОПРР, няма риск за загубим средства заради
евросанирането, защото има наддоговаряне. По думите на зам.-регионалния министър, има нов списък от резервни
проекти, към които ще бъдат насочени неизползваните средства. Над 20 общини са заявили интерес за това. Те са за
допълнителни обекти по оста за градска среда и градски транспорт. “В момента от управляващият орган на ОПРР се
прави оценка за допустимостта има за финансиране”, уточни Николова.
“Каквото и да се случи с европроекта за обновяване на жилищните сгради, то парите ще бъдат прехвърлени към
новосключени договори по оперативната програма”, прогнозира оптимистично тя.
“В момента се прави пълен анализ кои от проектите по санирането е възможно да бъдат довършени успешно до края на
годината. След това ще решим какво да правим. Със сигурност одобрените сгради, които няма да могат да получат
средства по старата ОПРР ще бъдат прехвърлени към националната програма за саниране, финансирана с пари от
хазната”, каза Николова.
Проектът за саниране с европари е един от най-старите в ОПРР и с най-ниско ниво на изпълнение. Досега са довършени
само 2 блока в София. Дори увеличаването през пролетта на 2013 г. на субсидията до 100% не можа да раздвижи нещата.
В края на миналата седмица завърши поредната информационна кампания, проведена в 36 града на страната.
За цялата стара ОП “Регионално развитие” (2007-2013) зам.-министърът на строителството е оптимист. Според нея част от
проектите, които само до преди месец са били рискови вече не са проблемни. “Направихме анализ и той показа, че
високорисковите проекти са само 9. Те са свързани с пътната инфраструктура, проекти към министерството на туризма,
за строеж на социални жилища. Няколко са свързани с техническата помощ за общините. От пътните проекти само 2 са
рискови. Единият е Северната скоростна тангента на София, а другият - по-малък, но за него са предприети мерки за
ускоряване на изпълнението му”, поясни тя.
По думите й в момента по старата европрограмата се изпълняват 123 договора за реализация на стойност над 1 млрд. лв.
“До края на годината са най-важните и критични месеци. Надявам се, че дотогава голяма част от средствата ще бъдат
разплатени. По обществените поръчки има избрани изпълнители и са сключени договори с тях. Всичко е въпрос за
оптимизация на работата с тях и на контрол от страна на бенефициентите”, категорична е Деница Николова.
√ Руските туристи у нас с 1/3 по-малко
€4 млн. не са влезли в хазната през август
През това лято на почивка у нас са дошли 124 500 руснаци, като общият им брой е намалял с 36,3% спрямо миналата
година. За това съобщи „Ростуризм”, позовавайки се на данни от Федералната статистическа служба. Евтините български
плажове са много популярни през този сезон и се предлагат в руските туристически агенции повече от миналата година,
за разлика от плажовете на Италия, търсенето за които е намаляло сериозно, коментират от туристическия комитет.
Общият брой на пътуванията на руснаци в чужбина през първата половина на 2015 г. е намалял с 24% в сравнение със
същия период на миналата година и възлиза на 16,4 млн., а пътуванията с цел туризъм са се стопили с почти 34%, става
ясно още от информацията на „Ростуризм”.
Намалението в туристическия поток засяга почти всички страни включени в топ 45 на най-популярните дестинации за
руснаците.
Най-харесваната дестинация за почивка през първата половина на годината се е оказала Египет, където като туристи са
отишли 1,054 млн. руснаци. Това е с 13,4% по-малко, отколкото година по-рано. За първи път от пет години Египет успя да
надмине Турция, която обикновено води в броя на туристическите пътувания. От началото на годината в Турция са
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отпочинали 1,031 милиона руснаци, с 25,7% по-малко от предходната година. През първата половина на 2015 г. в Гърция
на почивка са отишли близо 177 хил. руски туристи, като намалението им е с повече от 50%. Междувременно от
Бургаската туристическа камара прогнозираха, че около 8% ще бъде спадът в приходите от туризъм по морето това лято.
Според анализ, цитиран от Нова телевизия, близо 4 млн. евро не са влезли в хазната само за месец август. Ниската
хигиена в някои хотели, лошото обслужване, грубото отношение от страна на концесионери карат туристите да търсят подобри места за почивка. Не само чужденците, но и българите. Като цяло през август Бургаската туристическа камара
отчита минимален спад в броя на чужденците по морето - едва около 2%. Загубили сме най-много туристи от Украйна,
Армения и Кувейт, но сме спечелили повече почиващи от Дания, Естония и Литва.
√ От днес раздават ваучери за гориво
На 7 септември започва раздаването на ваучерите на втория етап във връзка с прилагането на схема за държавна помощ
„Намалена акцизна ставка върху газьола” за 2014 г.,. Земеделските стопани могат да получат ваучерите си в общинските
служби „Земеделие”. Раздаване на ваучерите ще продължи до 25 септември. През втория етап на помощта
земеделският стопанин получава ваучери за количеството гориво, представляващо разликата между действително
изразходения през календарната 2014 г. газьол и вече получената помощ с ваучерите от първия етап. Номиналната
стойност на ваучерите се изчислява от софтуера. Ваучери не се предоставят, ако земеделският стопанин на първия етап е
получил помощ за повече гориво отколкото реално е изразходил.
investor.bg
√ Инвестициите не идват с насърчаване за обща сметка
Икономическото министертсво готви облекчения в Закона за насърчаване на инвестициите, но дали те ще са
достатъчни, пита се Зорница Славова от ИПИ
Икономическото министерство публикува проект за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, а основните предложения за промени включват както по-облекчени процедури за сертифициране на
инвестиционни проекти, така и снижаване на критериите за получаване на държавна помощ, пише в свой анализ
икономистът Зорница Славова от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Една от промените предвижда инвеститорът да може да си възстанови част от разходите за обучение на служителите си
за сметка на държавата, ако обучението включва поне 30 души, а в действащото законодателство изискването е за 50
души, припомня анализаторът.
Всъщност през годините това се е случвало един единствен път - през 2010 година, след като държавата дава 1,63 млн.
лева на „Луфтханза техник София” за възстановяване на 25% от разходите за обучение на 327 специалисти.
Разходите за обучение на тези служители са над 6,5 млн. лв. или по 20 хил. лева на човек, от които държавата е платила
по 5 хил. лева на един обучен.
Зарница Славова цитира данните на НСИ за 2010 г., които показват, че фирмите са плащали средно по 236 лв. за обучение
за придобиване на професионална квалификация. Това е 85 пъти по-малко от насърченото от държавата обучение.
„Ако едно обучение, платено от държавата, струва толкова много, при намаляването на изискването за брой обучени
колко допълнителни средства трябва да се предвидят и колко фирми биха се подпомогнали?”, пита тя.
До 2014 година държавните пари по финансовите мерки в Закона се дават основно за финансово подпомагане за
изграждане на елементи на техническата инфраструктура (всъщност единственото изключение е въпросното обучение).
През 2014 г. в закона се правят изменения, които позволяват отпускането на средства за възстановяване на осигуровки,
направени от инвеститора.
В резултат на тази промяна седем от осемте инвеститора, получили държавна помощ през годината, се ползват именно
от тази преференция, отбелязва икономистът. Става въпрос за 1,4 млн. лв. или над 93% от отпуснатата помощ по
Законаза насърчаване на инвестициите. Допълнително, инвеститорите, които инвестират в общини с безработица, която
е над 25% по-висока от средната, не плащат корпоративен данък .
Очевидно обаче няма интерес към тази мярка - може би процедурата е сложна, скъпа и бавна, и пет години продължава
да няма нито едно обучение, съфинансирано от държавата по Закона.
„За съжаление към проекта за изменение липсват мотиви и няма как да се разбере какво цели министерството с
намаляване на прага на участниците в обучението, колко фирми иска да подпомогне по този начин и колко би струвало
това”, пише Славова.
Друга промяна пък цели да намали изискването за заетост за получаване на сертификат за приоритетен инвестиционен
проект от 200 на 150 души. От 2004 г. досега са сертифицирани близо 200 инвеститори, които са създали заетост на близо
60 хиляди души или 2,6% от заетите в страната.
От сертифицираните инвестиции 72 разкриват над 200 работни места, а само две са с подобен сертификат Ваканционно-развлекателен комплекс „Св. София” от 2014 г. и „Производство на стъкло и стъклени изделия” на „Тракия
Глас България” от 2012 г.
Дали тогава намаленото с 50 души изискване ще увеличи приоритетните за държавата инвестиции, коментира
икономистът от ИПИ. Вероятно не, но подобна промяна би навредила на икономиката, тъй като нарочените за
приоритетни проекти се ползват от доста спорни преференции.
Така например, освен подпомагането с насърчителните мерки за клас А, инвеститорите със сертификат за приоритетен
инвестиционни проекти могат да се възползват от безвъзмездна финансова помощ в някои икономически дейности и
имат право на ползване или на собственост върху недвижими имоти по цени по-ниски от пазарните. Подобна практика е
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абсолютно недопустима, особено при вече доказаните злоупотреби и случаи на корупция при управлението на
държавното и общинското имущество.
Като цяло и двата снижени критерия за получаване на подкрепа от държавата може би няма действително да насърчат
повече инвестиции. Промените за опростените процедури при кандидатстване за сертификат (например, отпадане на
изискването едни и същи документи да се предоставят на различните институции) пък са стъпка в положителна посока,
защото повече инвеститори ще получат по-бързо и ефективно административно обслужване.
Остава въпросът защо е нужно инвеститорите да са сертифицирани, за да получават по-бързо и по-ефективно
административно обслужване. Инвестициите няма да дойдат със спорадичното подпомагане на шепа ”избрани”, а с поблагоприятна бизнес среда за всички.
Проблемите са ясни. Остава решенията да бъдат приложени.
√ Ефективни мерки в подкрепа на млечния сектор ще иска Танева в Брюксел
Български земеделци ще се включат в протеста на фермери от ЕС
На заседанието на Съвета на министрите на земеделието в Брюксел министърът на земеделието ще настоява за мерки,
адаптирани към спецификата на производството на мляко и млечни продукти у нас. Това каза агроминистърът Десислава
Танева в интервю за Агенция „Фокус” във връзка с извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие
и рибарство.
Тя обясни, че приетите до момента от ЕК мерки за стабилизиране на пазара не са оказали влияние у нас, тъй като те са
били насочени в подкрепа на производители на сухо мляко и краве масло, каквито в България липсват.
„България беше първата страна на общността, която постави на заседанието на Съвета на министрите през декември
проблема с кризата в млечния сектор. Оттогава до това заседание ние сме настоявали за такава подкрепа по различни
инструменти. В хода на разговорите сме получавали подкрепа от различни страни-членки на Европейския съюз, но за
съжаление до този момент все още няма решение за подкрепа на фермерите, което да има ефект върху сектора в
България”, посочи министър Танева.
„Настояваме от няколко месеца за извънредна подкрепа на доходите на производителите на мляко. Това искане сме го
поставили и на този съвет на министрите - надявам се и съм убедена, че всички са с очакването на заседанието най-после
да се вземе това решение”, допълни Десислава Танева.
„Мога да кажа, че в България средните изкупни цени на млякото са под средните на Европейския съюз и в този смисъл
ние наистина изключително много ще настояваме за мерки, които са адаптирани към спецификата на нашето
производство в областта на млякото и млечните продукти”, заяви министърът на земеделието и храните.
Български земеделци ще се включат в протеста на фермери от ЕС
Стотици земеделци ще протестират днес пред сградите на Европейския съюз (ЕС) в Брюксел, допълва БНР. Масовият
протест ще се провежда, докато тече извънредно заседание на министрите на земеделието, на което Еврокомисията ще
предложи мерки в помощ на сектора на млечните продукти. Към момента литър мляко се продава по-евтино от
разходите за неговия добив. Причините са насищането на пазара с тази стока, слабото търсене в Китай, ембаргото за
износ в Русия и не на последно място – търговските практики на веригите за продажба на дребно.
Масовото недоволство на фермерите, които губят пари, накара правителствата в много държави да поискат спешни
компенсации от ЕС.
Все още е мистерия какво ще реши Комисията, която до последно отказваше да разкрие плана си. Ресорният комисар
Фил Хоган обаче намекна преди дни, че е против регулирана намеса в цените, които се формират на борсата, нито пък
желае да дава нови пари от бюджета за земеделците, които така или иначе годишно получават милиарди субсидии.
Сред обсъжданите варианти от министрите ще са използването на бюджетен буфер за млечния сектор като компенсация,
отварянето на частни складове за свинското месо и по-ранното получаване на директните плащания. Освен това има
големи икономически разлики между източноевропейските и западноевропейските производители, както и специфични
пазарни условия сред 28-те държави - членки.
В белгийската столица днес се очакват стотици трактори – предимно на белгийски и френски недоволни земеделци,
които заплашват да блокират района около европейските институции по време на срещата и да изливат тонове мляко по
улиците. Организатори са две групи на фермерското лоби – "Европейски млечен борд" и "КОПА-КОДЖЕКА", в които няма
българска браншова организация като пълноправен член. Те твърдят, че са жертва на международната политика и
настояват ЕК да компенсира загубите им незабавно.
Български земеделци ще се включат в протестната акция на фермери от целия Европейски съюз. В България загубите в
млечния сектор се оценяват на 51 млн. евро, а през август беше регистрирана най-ниската изкупна цена на млякото за
последните пет години.
„Очакваме от Европейската комисия конкретни мерки за подкрепа на сектора“, каза Румен Цендов, който ще бъде сред
шестващите по улиците на Брюксел. „Брюксел трябва да вземе положително решение. Секторът "Мляко" наистина е
много зле, особено българите – ниски изкупни цени, вкарват се много евтини продукти от Европа и заливат България, и
ние ядем некачествени продукти“, коментира той.
√ Калфин: Бизнесът се крепи на ниските заплати
Бизнесът разчита на ниското заплащане на труда като фактор, който подпомага дейността му, смята
вицепремиерът
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Въпреки че икономиката расте, работните заплати не се увеличават със същите темпове, защото бизнесът крепи
дейността си на ниските възнаграждения. Това призна в интервю за „Нова телевизия“ вицепремиерът и социален
министър Ивайло Калфин.
По думите му няма административен механизъм, чрез който да се увеличат заплатите, единственото решение е
държавата да влияе чрез минималната работна заплата и да се пребори с корупцията, посочи той.
Ивайло Калфин обясни причината за ниските възнаграждения - бизнесът разчита на тях, за да расте. "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", коментира вицепремиерът.
Калфин вижда решение на проблема с промените, които сега се правят за привличане на работници от високите
технологии от чужбина. "За да дойде чужденец, той трябва да взима минимум над три пъти на средната работна заплата
и да е висшист", обясни той нормативните промени, които се подготвят.
Все още няма съответствие между работните места, които се предлагат, и квалификацията на кандидатите, каза още
вицепремиерът. "Липсват майсторите, хора със средно образование, добри заварчици, автомонтьори,
металообработката, хора в машиностроителното производство", обясни министърът.
Много разчитам на дуалната система, тя е принципна промяна, допълни той.
По думите му най-малък е броят на безработните, които са по-високообразовани, но те обикновено не работят по
специалността си и започват работа след 25-годишна възраст, което според министъра е късно.
За еднократната парична помощ за раждане социалният министър бе категоричен, че тя е символична и не бива да бъде
отменяна.
"В националния план за заетост имаме символични работни места за бежанци", каза още Калфин и призна, че повечето
от нелегалните имигранти в страната ни не искат да останат тук. Калфин уточни, че бежанците идват у нас масово без
документи за самоличност и за завършено образование. „Имаме ангажимент за 500 бежанци от други страни, който вече
е поет", напомни министърът.
За антикорупционния проектозакон, който не бе приет в парламента, Калфин посочи, че няма логика прокуратурата да се
политизира и да създаде орган, който да решава на основата на анонимни сигнали.
Корупция има, защото липсват достатъчно контрол и обществен натиск върху всяка една институция. По думите му
например прокуратурата трябва да се отчита много по-често пред Народното събрание. „Нека да ги сложим на масата и
да кажем - това са проблемите. Направи работна група, направи публична дискусия, включи в нея Сметната палата,
БОРКОР, прокуратурата”, призова Калфин.
"Каква е гаранцията, че този нов орган, който е изцяло политически, ще бъде ефективен? Ние реагирахме още в началото
на този законопроект, посочи министърът. И коментира, че недомислие на закона е, че конфликт на интереси е равно на
корупция, което очевидно не е така", каза министърът. "Ние сме против това да има политическа квота... трябва да има
повече обществен контрол върху прокуратурата, тя да се отчита пред парламента по-често", допълни Ивайло Калфин
позицията на АБВ.
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