Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Публично - частното партньорство набира скорост в страната
Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България представи днес в София реализирания по ОП
Конкурентоспособност проект.
Част от дейностите по проекта бяха провеждане на проучване сред бизнеса и общините, изготвяне на бизнес и маркетинг
стратегия за развитие на ПЧП Клъстера, разработване на интернет платформа в помощ на публичния и частния сектор,
реализиране на серия от информационни събития и обучителни семинари, изготвяне на комуникационни материали и др.
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Клъстера и изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ), сподели своите впечатления от редицата проведени срещи със заинтересованите страни в различните
градове. Според него все повече общини и компании имат не само желание да реализират ПЧП проекти, но и все повече
такива стават реалност. Иванов заяви, че и след приключването на проекта, Клъстерът ще продължи да работи за постигане
на основната си цел, а именно да допринесе за повишаване информираността за ПЧП в страната както сред бизнеса, така
и сред публичните партньори на национално и местно равнище, като същевременно ще оказва съдействие за по-лесния
контакт и комуникация между заинтересованите страни.
„ПЧП набира все по-голяма скорост у нас. Това, което сме длъжни да направим като Клъстер, е да способстваме за
развитието на този инструмент и за популяризиране на възможностите и ползите, които предлага. Ще продължим
усилената си работа и в бъдеще, като планираме организирането на още обучителни семинари в страната, а също така и
участие на клъстера и членовете му в събития в чужбина”, коментира Иванов по време на срещата.
През март 2014 г. Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България подписа договор с Министерство на
икономиката за изпълнение на проект №BG161PO003-2.4.02-0058-C0001 „Клъстер за развитие на публично-частното
партньорство в България – ефективност на решенията”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския фонд
за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 20072013".
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√ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО НАБИРА СКОРОСТ В СТРАНАТА
Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България представи днес в София реализирания по ОП
Конкурентоспособност проект.
Част от дейностите по проекта бяха провеждане на проучване сред бизнеса и общините, изготвяне на бизнес и маркетинг
стратегия за развитие на ПЧП Клъстера, разработване на интернет платформа в помощ на публичния и частния сектор,
реализиране на серия от информационни събития и обучителни семинари, изготвяне на комуникационни материали и др.
Добрин Иванов, Изпълнителен директор на Клъстера и Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ), сподели своите впечатления от редицата проведени срещи със заинтересованите страни в различните
градове. Според него все повече общини и компании имат не само желание да реализират ПЧП проекти, но и все повече
такива стават реалност. Г-н Иванов заяви, че и след приключването на проекта, Клъстерът ще продължи да работи за
постигане на основната си цел, а именно да допринесе за повишаване информираността за ПЧП в страната както сред
бизнеса, така и сред публичните партньори на национално и местно равнище, като същевременно ще оказва съдействие
за по-лесния контакт и комуникация между заинтересованите страни.
„ПЧП набира все по-голяма скорост у нас. Това, което сме длъжни да направим като Клъстер, е да способстваме за
развитието на този инструмент и за популяризиране на възможностите и ползите, които предлага. Ще продължим
усилената си работа и в бъдеще, като планираме организирането на още обучителни семинари в страната, а също така и
участие на клъстера и членовете му в събития в чужбина”, коментира г-н Иванов по време на срещата.
През март 2014 г. Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България подписа договор с Министерство на
икономиката за изпълнение на проект №BG161PO003-2.4.02-0058-C0001 „Клъстер за развитие на публично-частното
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партньорство в България – ефективност на решенията”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския фонд
за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 20072013".

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ 40-50 стотинки на литър има надценка на горивата след облагане
Между 40 и 50 стотинки на литър е надценката на горивата след облагането им. Това изчисли вицепремиерът Томислав
Дончев. Според него поне 40% от пазара на горива е внос и преди облагане в повечето случаи цените били прилични.
Очевидно е, че ако се поддържат такива високи нива на надценките, има дефект на пазара, каза Дончев пред Нова
телевизия. „Какъв е той, кого засяга и в какви размери обаче трябва да се произнесе КЗК. Ние ще направим необходимото
тя да разполага с пълната информация”, допълни вицепремиерът. Според него трябва да има промени в Данъчноосигурителен процесуален кодекс (ДОПК), които да позволят на комисията да изисква от НАП и митниците цялата
информация за фирмите, търгуващи с горива. В момента КЗК работи само с предоставени от фирмите данъчни данни.
Относително малък размер от проверените колонки ни лъжат с количеството, но товане бива да успокоява, заяви още
Дончев. И обясни, че проверките няма да имат кампаниен характер, а ще продължат. Не става дума за акция, а за системни
действия, за да сме сигурни, че в България има функциониращ пазар на горивата, зарече се той.
√ През юли - покупките на храни спадат, на мебели растат
И през юли търговията на дребно отбелязва двуцифрени ръстове спрямо година по-рано, показват сезонно изгладените
данни на Националния статистически институт (НСИ).
Както и през предишни месеци най-голям ръст отбелязва търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или
интернет - от 18.6%. През този летен месец сериозно увеличение има и при покупката на мебели, битова техника и други
стоки да бита - с 13.2 на сто. С 11.1 на сто нараства и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки.
В същото време спрямо предходния юли се свива търговията с облекло, текстил, кожени изделия и обувки - с 5.1 на сто, с
4.8 на сто намаляват оборотите при продажбите на храни, тютюневи изделия и безалкохолни напитки, при компютърна и
комуникационна техника - с 3.3%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3%.
Средно обаче оборотът в търговията на дребно, без тази с автомобили и мотоциклети, нараства спрямо предходния юли с
0.1 на сто, според сезонно изгладените данни.
На месечна база - спрямо юни, отново ръстът се води от поръчките по пощата, телефона и интернет - с 2.2 на сто, от мебели
и стоки за бита - с 1.6 процента и с ръст от 1 на сто при продажбите на облекло и обувки. В сравнение с юни има свиване
при продажбите на компютри и друга комуникационна техника - с 3.2 на сто, а търговията с храни, напитки и тютюневи
изделия - с 1 на сто.
√ България иска нова политика от ЕС за бежанци и европейска прокуратура
България ще настоява за синхронизиране на националните законодателства на страните-членки на Европейския съюз за
миграционната политика и създаването на обща европейска прокуратура. Това стана ясно от изявление на
вицепремиерите Румяна Бъчварова, Ивайло Калфин, Меглена Кунева и външния министър Даниел Митов.
Позицията на страната ни по отношение на засилващия се миграционен натиск в Европа е била обсъдена на заседание
между премиера Бойко Борисов, тримата вицепремиери, външния министър Даниел Митов и министъра на финансите
Владислав Горанов.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова обяви, че вече се работи по създаване на
специализирано звено между МВР и прокуратурата, което да разследва нелегалните мрежи за трафик на хора.
"Приветстваме усилията за създаване на нова общоевропейска политика за бежанците. Не трябва да спират и усилията за
разрешаване на конфликтите в държавите, които са източник на потоци от бежанци. Подкрепяме идеята за създаване на
регистрационни центрове в Гърция и Италия. Трябва да има и в страните, които са най-близо до тези конфликти", заяви
Бъчварова.
България ще настоява за унифицирани молби за закрила в ЕС, изготвянето на списък на сигурните държави и активна
политика на връщане на бежанците.
"Предложението за разпределение на пристигащите бежанци между всички страни-членки е справедливо, но то трябва
да отчита и волята на тези хора. България вече заяви, че ще приеме още 500 бежанци. Бройката може да бъде увеличена,
но тя трябва да съответства на възможностите на страната ни", подчерта Бъчварова.
Вицепремиерът Меглена Кунева заяви, че не може повече в ЕС да има 28 различни политики по миграция. Тя настоя за
създаване на нови европейски структури, защото сега за бежанците имало само една институция и в нея работели 80 души.
Тя е разговаряла по-рано с румънския министър по европейските въпроси. "България и Румъния заявяват техническата си
готовност за влизане в Шенген", каза Кунева.
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Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин пък настоя да се отчитат социалните и икономическите условия във
всяка страна-членка. Трябвало да има обща европейска политика на прием на бежанци, която да им дава право на
свободно движение в ЕС. Калфин настоя и за по-строги критерии, на които да отговарят бежанците. "Длъжни сме да
приемем прокудените от война или тероризъм, но няма как да се приемат с приоритет икономически емигранти и такива,
които искат да се преместят в по-богати държави", смята Калфин.
Бежанският статут не е постоянен. Това трябва да се обяснява ясно. Трафикът на хора се е превърнал в жесток, доходоносен
бизнес, който си играе с живота и съдбата на хората. Има нелегални мрежи, които буквално набират кандидати за
преселване и лъжат хората какво ги чака, заяви външният министър Даниел Митов.
Вестник Труд
√ Държавата опитва да възстанови блокирани над 150 млн.лв на енергетиката в КТБ
Държавата прави всичко, което законодателството позволява, за да бъдат върнати част от блокираните в КТБ над 150 млн.
лв. на държавните енергийни дружества. Това заяви във вторник във Велико Търново министърът на енергетиката
Теменужка Петкова.
Тя обаче не скри, че вероятността това да се случи е малка. "Безспорно блокираните средства ще се отразят негативно на
енергетиката. Финансовите проблеми са сред най-големите трудности в този сектор. Дефицитът в НЕК е 3,7 млрд.лв, като
2,3 млрд.лв от тях са резултат на т.нар. големи инвестиционни проекти АЕЦ "Белене" и Цанков камък.
Останалата част от дефицита е следствие на регулаторната политика- НЕК изкупува енергията на високи цени и продава
по- евтино", коментира министър Петков.
Тя допълни, че няма такъв търговски субект, който да може да съществува при такава ситуация. "В момента текат проверки
на ЕРП- тата за готовността им за студените месеци. Те стартираха от Габрово, скоро ще преминат през Велико Търново,
Горна Оряховица, Разград, Попово, Търговище", заяви енергийният министър.
По думите на Теменужкса Петкова на проверки подлежат кризисни обекти, създавали проблеми през миналата зима. "Ще
видим отстранени ли са стари стълбове, амортизирани съоръжения, какви са наличностите в складовете на ЕРП-тата, дали
има достатъчно резервни материали като кабели, стълбове и табла, правим преглед на автомобилния парк, за да видим
до колко устойчиви могат да бъдат транспортните средства за тежките зимни условия, следим и адекватни ли са екипите
за евентуална кризисна ситуация", каза още Теменужка Петкова.
Според нея резултатът от проверката ще стане ясен в края на септември, когато ще бъде изготвен и представен доклад. В
него ще бъдат посочени рисковите области, ще се набележат и необходими мерки. Министър Петкова информира, че в
петък ще бъде обнародвана промяна в наредбата за сервитутите на енергийни обекти, което е изключително важна стъпка
към решаване на проблемите с т.нар. просеки.
"Те станаха причина миналата година да падат дървета, да късат електропроводи и да оставят гражданите без ток. След
промяната енергийните предприятия ще имат възможността по тяхна инициатива а искат разширяване на тези сервитути",
заяви още Петкова.
√ Търсят се финансисти, застрахователи и брокери
Финансистите, застрахователите и брокерите на недвижими имоти ще имат най-голям шанс да си намерят работа в
последните месеци на 2015 г. В производствения сектор, строителството и минната индустрия също ще се създадат
работни места. Като цяло обаче пазарът на труда в България ще се свие спрямо лятото, когато активно се търсят работници
за сезонна заетост. Това показва традиционното изследване на международната консултантска компания “Менпауър” за
заетостта в България.
Данните са за четвъртото тримесечие на 2015 г. Анкетата обхваща 750 компании от София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
Около 15% от фирмите планират да увеличат персонала си. Всяка десета компания обаче прогнозира, че ще съкращава
работници. Резултатите са малко по-добри от последното тримесечие на 2014 г. Тогава само 13% планираха назначения, а
10% - съкращения.
Средните и големите предприятия са по-големи оптимисти. Всяка четвърта компания с над 50 души персонал ще има
вакантни позиции. При по-малките фирми плановете за разширяване на дейността и за наемане на нови служители са
значително по-скромни.
Най-големи песимисти са работодателите в енергетиката. Това е единственият от 10-те отрасъла в проучването, в който
фирмите, които ще освобождават работници, ще са повече от тези, които ще търсят нови хора. В земеделието и транспорта
работодателите също не са оптимисти. Търговците също са консервативни. Намеренията им за наемане на нови хора са на
най-ниско ниво от третото тримесечие на 2013 г. В регионален план най-много работни места се планират в Пловдив и
Русе, показва проучването.
В европейски мащаб България е сред първите четири страни с положителни нагласи за заетостта. Най-много работна ръка
ще се търси у нас, в Румъния, Турция и Унгария. Най-тежко е положението в Гърция, Италия, Финландия и Франция, където
фирмите, които ще са съкращават, са мнозинство. В световен мащаб най-много възможности за работа ще има в Индия,
Тайван, Япония и САЩ, а най-малко - в Бразилия.
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√ Над 600 заявления са подадени по мярка 121 от програмата за селските райони
Над 600 заявления са подадени по мярка 121 от програмата за селските райони
Броят на подадените заявления в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ надмина 600 още преди края на
първия ден от приема по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) 2007-2013 г.
За безвъзмездна финансова помощ сега се конкурират проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника,
съобщиха от ДФЗ.
През първия ден най-активни бяха кандидатите в Плевен – 51 на брой, следвани от Бургас (42) и Пловдив (37).
Определеният бюджет за прием по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро.
Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който могат да заявяват кандидатите в рамките на
периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер не може да надвишава 500
000 евро.
Вестник Капитал Daily
√ Индустриалното производство расте за девети пореден месец
Стабилни повишения продължават да се отчитат при преработващата промишленост, която е с висока добавена
стойност за икономиката
Промишленото производство е продължило да се увеличава и през юли на годишна база, макар и с по-бавен темп спрямо
предходния месец. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че възходящата тенденция се запазва
вече девет поредни месеца. Толкова дълъг период на растеж статистиката отчете за последно през 2011 г., когато
индустрията се възстановяваше от големия срив от 2009 г. и началото на 2010 г. Резултатите също така сочат, че
преработващата индустрия расте постоянно в последните две години.
Като изключим януари, през тази година статистиката отчита ръстове и при добивната индустрия. През последните четири
месеца растежът се върна и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Това е в пряка
връзка с нарастването на производствените мощности при другите две индустрии.
Индустрия с добавена стойност
Преработващата индустрия е с висока добавена стойност за икономиката. Тя създава устойчиви работни места,
компаниите плащат сравнително високи заплати (над средните за страната), а развитието й може по-бързо да повиши
благосъстоянието на хората. Поради тези причини устойчивите растежи през тази година (между 3 и 6%) са добра новина.
Също така в структурата на производството нараства делът на инвестиционните стоки, т.е. такива, които се използват са
производство на други продукти.
В свой анализ "Индъстри уоч" посочва, че принос за съживяването на индустриалните предприятия има както
възстановяването на вътрешното търсене по линия на потреблението и инвестициите, така и подобряването на
възможностите за износ пред експортно ориентираните български фирми. Анализаторската компания посочва още, че като
цяло през последните години България е сред страните в ЕС с относително добре развита индустрия. Все още сме далеч от
нивото на индустриализация на Чехия и Германия например, но според доклада вече изпреварваме Италия, Испания,
Франция и Великобритания.
От своя страна добивната промишленост продължава да е от изключителна важност за икономиката, тъй като по-голямата
част от износа на България все още е свързана със суровините. През последната година основната суровина, добивана в
България – медта, поевтиня наполовина по световните борси. Това от своя страна свива добивите на компаниите,
опериращи на наша територия. Добивът на полезни изкопаеми в България се е повишил с 10% през изминалата година и
е достигнал 99 млн. тона. Очакванията на бранша са през 2015 г. тези темпове на нарастване да се запазят, като през
второто полугодие дори се ускорят. Това каза председателят на управителния съвет на Българската минно-геоложка
камара Лъчезар Цоцорков по време на честването на Деня на миньора през миналия месец. Въпреки увеличения добив
стойността на произведената продукция намалява – за изминалата година тя е 2.37 млрд. лв., което е с 8.1% по-малко
спрямо 2013 г., основно заради поевтиняването на металите и другите суровини на световните борси.
Търговия и строителство
През юли продължава тенденцията от последните няколко години продажбите по интернет да растат с двуцифрени
проценти. През седмия месец на 2015 г. ръстът е 18.6%. Най-значително и било увеличението при продажбите на битова
техника и мебели - с 13.2%, и при фармацевтични и медицински стоки - с 11.1%. Спад е регистриран в търговията на дребно
с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.1%, с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 4.8%, с
компютърна и комуникационна техника - с 3.3%, и с автомобилни горива и смазочни материали - с 3%.
Превърналото се в традиционно потъване на строителния сектор продължава и през юли. Общият спад на продукцията е
0.2%. Спадът от близо 9% при сградното строителство се компенсира от повишението при инфраструктурното с 10%, което
се дължи основно на изграждането на проекти с европейски пари. С приключването на крайния срок по стария програмен
период изграждането на пътища, пречиствателни станции и други съоръжения става все по-интензивно.
Очакванията на бранша са обаче през 2016 г. да има "охлаждане", тъй като все още не е започнало сключването на
договорите по новите оперативни програми.
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√ Държавата пласира ДЦК за 150 млн. лв. при ниска доходност
Това бе първият аукцион след тримесечна пауза
Държавата предостави на местните инвеститори държавни ценни книжа (ДЦК) за 150 млн. лв. Така им даде глътка въздух
в решаването на проблема с трупаната ликвидност и едновременно с това взе нов тригодишен заем, с който ще си помогне
в предстоящите плащания. Високата конкуренция между купувачите пролича по обема на подадените оферти в
понеделник, надвишил повече от два пъти предложеното количество финансови инструменти. По-ниска от предишния
аукцион е и постигнатата доходност, която за книжата от тази емисия слезе на 0.49% и се доближи до тази на емисията
български еврооблигации, емитирани на международните пазари с падеж 2017 г.
Силен резултат
Резултатите от първия аукцион след тримесечната лятна ваканция, устроена на пазара от Министерството на финансите,
показват, че банките са били най-агресивни в търсенето на покупки. Те са успели да придобият ДЦК за 113.250 млн. лв.,
или 75.5% от продадените облигации. Останалата част са записани от пенсионни, договорни и гаранционни фондове,
застрахователни дружества и други инвеститори.
Предложената от тях доходност е била в диапазона 0.55-0.44%, като постигнатият спред спрямо бенчмарковите германски
облигации в този сегмент е 66 базисни пункта. За сравнение - емитираните през май книжа бяха при спред от 85 базисни
пункта, или с 19 базисни точки разлика от постигнатите сега. С точно толкова е и понижението на средната доходност,
реализирана на аукциона в понеделник.
В помощ за свръхликвидността
След паузата през юни, юли и август през септември държавата планира да изтегли общо 300 млн. лв. вътрешен кредит
чрез продажба на ДЦК. Следващите аукциони ще са за 5- и 10-годишни книжа, за които очакванията са да предизвикат повисок интерес сред пенсионни фондове и застрахователни компании, тъй като техните инвестиционни хоризонти са подългосрочни. Заради по-малкото емисии на държавата спрямо миналата година високо търсене се очаква да има и от
банките. По последни данни към края на месец май от вътрешния пазар държавата е взела половин милиард лева, а в
емисионната й политика е предвидено нетният дълг към местните играчи да не надхвърля 950 млн. лв. Стратегията беше
изградена основно на базата за възможността за евтино финансиране от външните пазари, което беше осигурено още в
началото на годината.
За местните инвеститори по-малкото предлагане на ДЦК спрямо миналата година създава дефицит на инвестиционни
възможности в условията на постоянно увеличаващ се ликвиден ресурс. Специално при банките ликвидните активи се
увеличиха с 640 млн. лв. за месец до 24.3 млрд. лв. в края на юли по данни на БНБ.
√ Над 3000 туристически атракции влязоха в регистър
Търсенето в него е по община, име, вид и местоположение, има и линк към възможните места за настаняване в района
Дълго чаканият електронен регистър на туристическите атракции в България вече е готов и достъпен за всички през сайта
на туристическото министерство. Той обединява общо 3330 обекта, повече от половината от които са публична държавна
и общинска собственост и е първият, който предоставя на едно място наличната информация за различните видове
туристически атракции на територията на цялата страна – културни и природни обекти, фестивали, религиозни храмове и
др. Това обяви пред журналисти министърът на туризма Николина Ангелкова.
Проектът е на стойност 5 хил. лева без ДДС. Информацията за съставянето му е предоставена от общините, като общо 265
общини са подали информация, а 14 все още не са.
Чрез регистъра всеки би могъл да търси дадена атракция по община, по име, по вид и по местоположение. В допълнение
има линк към възможните места за настаняване в района, като за някои от тях са посочени и контакти.
Проблемът е, че до една четвърт от обектите в регистъра няма добър достъп и е необходимо да се изгради инфраструктура.
Предстои да бъде изготвена стратегия за управление на тези обекти, така че те да са конкурентоспособни и да носят
приходи на общините, каза Николина Ангелкова.
Регистърът постоянно ще се надгражда и развива, посочи Николина Ангелкова. Предвижда се да има и други езикови
версии, като той ще има връзка и с националния туристически портал Bulgariatravel. Софтуерът може да се консолидира с
други подобни продукти.Общините ще могат постоянно да добавят нови атракции към него чрез парола за достъп.
Предстои да се направи и анализ от кои туристически обекти може да се събира туристическа такса, от кои таксите ще
могат да се връщат за издръжката на обектите, кои могат да се използват за публично-частно партньорство, кои могат да
привличат инвестиции и кои могат да кандидатстват за средства по оперативни програми. Предстои и изясняването на
собствеността на 930 обекта, за чийто статут няма яснота, добави министъра.
Вестник Сега
√ Въпреки големите резерви държавата трупа нов дълг
Ако финансовото министерство се придържа към първоначалните си планове, до края на годината ще емитира книжа
за още 500 млн. лв.
Въпреки солидния фискален резерв и по-доброто спрямо планираното изпълнение на бюджета за тази година,
финансовото министерство размрази поемането на дълг на вътрешния пазар. В понеделник държавата емитира 3-годишни
ценни книжа за 150 млн. лв. До края на този месец са предвидени още два търга на стойност също 150 млн. лв. - съответно
за 5- и 10-годишни книжа. Така през септември ще бъде поет нов вътрешен дълг в размер на 300 млн. лв. след три нулеви
месеца в емисионния календар на финансовото министерство.
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Министерството на финансите не коментира защо подновява емитирането на дълг на вътрешния пазар. Така не става ясно
защо държавата счита, че има нужда от допълнителна ликвидност, докато управляващите се хвалят с висок фискален
резерв и бюджетни приходи. По последни данни на БНБ към 7 септември средствата на фискалния резерв в централната
банка възлизаха на 9.4 млрд. лв. Резервът държи средства и извън БНБ. Към края на юли парите на държавата в БНБ и
други търговски банки възлизаха на 10.7 млрд. лв. Към тях се прибавят и 469 млн. лв. бъдещи вземания от ЕС. Съгласно
Закона за държавния бюджет в края на годината резервът не трябва да е под 4.5 млрд. лв.
Сметките показват, че ако няма солидни рискове, хазната е в състояние да спази този лимит, като наред с това покрие
настъпващи падежи по вече взети дългове и планирания дефицит. На 5 септември хазната плати настъпил падеж по поет
в края на миналата година покрай кризата с КТБ краткосрочен дълг в размер на 400 млн. евро. На 10 септември предстои
нов падеж по книжа в обем от 300 млн. лв., други 400 млн. евро падежират през декември. Сметките показват, че в
оставащите месеци държавата трябва да плати по изтичащи дългове около 1.86 млрд. лв. Извън това трябва да се покрие
и планираният дефицит в държавния бюджет. По първоначални прогнози той бе изчислен на 2.49 млрд. лв., но се очаква
реално да е по-нисък. Експерти коментираха, че правителството явно предпочита да не държи резерва на ръба, за разлика
от първия кабинет на ГЕРБ.
След проведената в понеделник емисия МФ ще може да емитира до 500 млн. лв. нов вътрешен дълг до края на годината,
ако се придържа към първоначално обявените намерения. Според одобрената емисионна политика за 2015 г. новопоетият
вътрешен дълг ще е 950 млн. лв. Далеч по-солидно е външното финансиране - 6.9 млрд. лв. Досега на международните
пазари бяха емитирани облигации на стойност 6.06 млрд. лв. Не е ясно дали и под каква форма ще бъде оползотворен
наличният свободен ресурс.
Размразяването на емисионния календар идва на фона на предупреждения от страна на Министерството на финансите, че
приключването на стария програмен период при еврофондовете и стремежът да се усвои максимален размер средства
крият риск за изпълнението на бюджета. Няма данни на каква стойност се оценява този риск. Рискове по линия на стария
период може да има и през бюджетната 2016 г., защото неприключените проекти ще трябва да се финансират от
държавния бюджет.
Междувременно стана ясно, че правителството ще търси 3 млрд. лв. за завършването на ключови проекти до 2020 г. Това
съобщи вчера регионалният министър Лиляна Павлова по време на дискусия за еврофондовете. Според нея за пътната
инфраструктура в страната са необходими общо 6 млрд. лв., но тези инвестиции са с хоризонт след 2020 г.
Очаква се министрите да одобрят национална пътна стратегия, която е част от развитието на транспортната инфраструктура
у нас. Според плановете на правителството трябва с европейски пари да се довърши магистрала "Струма", както и част от
"Хемус". Друго финансиране ще се търси за отклоненията от магистралата по трасето София - Видин и София - Калотина,
Велико Търново - Русе, Варна - Бургас и тунела под Шипка. Средства могат да се осигурят със заеми по програмата
"Европейски транспортни коридори" на Европейската инвестиционна банка и други финансови институции.
С 370 млн. лв. стартов капитал пък ще бъдат структурирани 5 фонда за финансов инженеринг по новата програма "Региони
в растеж" до 2020 г., съобщи още министър Лиляна Павлова. "С тези пари се надяваме да привлечем над 1 млрд. лв.
инвестиции в градовете и туризма", каза Павлова и допълни, че в предходния период с 33 млн. евро били привлечени три
пъти повече пари от банки и финансови институции. Първият фонд ще бъде отделен за София, ще има един за Северна
България, един - за Южна, един гаранционен фонд, а петият ще е за развитие на туризма. В него капиталът е предвидено
да е 200 млн. лв.
ИНТЕРЕС
Емисията в понеделник предизвика интерес сред инвеститорите, като подадените поръчки възлязоха на 323 млн. лв.
(коефициент на покритие 2.15). Постигнатата доходност е по-изгодна спрямо предходното отваряне на емисията - 0.49%
сега при 0.68% през май. Банките придобиха 75.5% от книжата, пенсионните фондове записаха 8.67%, а договорните и
гаранционните фондове - 7.17%. Застрахователни дружества и други инвеститори купиха по 4 и 4.66%.
√ България не постави ясни условия за приемане на повече бежанци
МВР и прокуратурата създават спецзвено за лов на трафиканти
Ден преди Европейският съюз да обяви плана си за разпределяне на 120 хил. бежанци сред страните членки, България не
успя ясно да артикулира своите условия да поеме на своя територия повече мигранти. Очаква се у нас да бъдат
разпределени още над 1500 бежанци. София вече се съгласи да приеме 500. "Приемаме с разбиране необходимостта този
брой да бъде увеличен, като признаваме прилагането на общия принцип спрямо всички държави. Правителството
обсъжда и възможността за интегрирането на тези хора в страната, но считаме, че когато се създаде благоприятна
обстановка, трябва да се осигури и тяхното връщане", заяви вчера вътрешният министър и вицепремиер Румяна
Бъчварова. Заедно с другите двама вицепремиери - Меглена Кунева, Ивайло Калфин, и външния министър Даниел Митов
тя представи общи принципи за българската позиция по кризата с бежанците. Те бяха изготвени на среща при премиера
Бойко Борисов, а днес след окончателното решение на Брюксел тезите ще бъдат доразвити.
София отново ще настоява за промяна на Дъблинския регламент, който изисква мигрантите да кандидатстват за убежище
в първата страна от ЕС, в която са влезли и да се връщат обратно в нея, ако бъдат заловени в друга държава. Страната ни
ще предложи въвеждането на единен бежански статут. Промяната трябва да е насочена към единен подход и формула, с
която бежанците да могат да избират държава, в която да бъдат регистрирани, уточни външният министър Даниел Митов
след среща с белгийския си колега Дидие Рейндер.
България подкрепя и идеята за изграждане на регистрационни центрове не само в Гърция и Италия, а приоритетно на
територията на държавите по произход или близките до тях. "Решението на проблема трябва да се търси най-близо до
мястото, на което той е възникнал", се казва в позицията след срещата. Намираме за необходимо в спешен порядък да се
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състави списък на сигурни държави на произход и да се провежда активна и ефективна политика на връщане, заяви
вътрешният министър Румяна Бъчварова.
По отношение на квотите правителството счита, че все още има обстоятелства, които трябва да намерят отражение в
начина на разпределение. Външният министър посочи, че трябва да се взема предвид и БВП на приемащата страна. "Ние
сме на едно от първите места по приемането на бежанци по БВП и глава от населението", обясни Митов.
Страната ни ще настоява за синхронизация на законодателството на страните - членки на ЕС, с цел сериозно увеличаване
на санкциите срещу хората, превозващи нелегално през граница имигранти, както и с това престъпление да се бори обща
европейска прокуратура. Вицепремиерът Бъчварова обяви и създаване на общо специализирано звено между МВР и
прокуратурата, което да е ангажирано с работата по разбиване на мрежите на каналджиите и строгите санкции срещу тях.
"Тълкуваме тези престъпления като особено тежки и сме внесли в Народното събрание предложение за завишаване на
наказателните мерки", каза Бъчварова.
В българската позиция обаче липсваше ясно обвързване на приемането на повече бежанци с влизането на страната ни в
Шенген. Токова направи в понеделник румънският премиер Виктор Понта. Той обяви, че ще поиска от ЕС страната да бъде
приета в Шенген, в случай че бъдат въведени задължителни квоти за приемане на бежанци във всяка държава. "Румъния
страда от несправедливостта по въпроса за Шенген. Страните, искащи сега от нас солидарност, са същите, които отлагат и
приемането ни там", обяви той, цитиран от агенция "Блумбърг".
Подобна теза обаче не беше развита от никого от участниците в заседанието при премиера Борисов вчера. Единствено
вицепремиерът Меглена Кунева коментира, че България ще продължи активните си действия, заедно с Румъния, за
признаване на готовността на двете страни за Шенген. "Солидарността в Европа трябва да е и по отношение на сигурността.
Мисля, че румънският премиер направи много силна заявка, обвързвайки политиката за мигрантите на ЕС с Шенген. Двете
страни си сътрудничим по отношение на влизането си в Шенген", заяви и в интервю за "Сега" Кунева.
ОЦЕНКА
Вицепремиерът Румяна Бъчварова коментира като "впечатляващи" резултатите от мерките за охрана на границите. По
думите й, въпреки че страната ни е най-прякото трасе на бежанските потоци от Турция към Централна Европа, успяваме
да не допуснем неконтролирани притоци на хора. Последователността на усилията ни за строг контрол на влизането,
спазването на правилата за регистриране, издаването на статут и закрила на влизащите, мерките за ограничаване на
нелегалната миграция дават резултат, въпреки четирикратното увеличение на натиска на нашите граници през тази
година, заяви Бъчварова.
Контра
Позицията на българското правителство за бежанците не е на висотата на предизвикателствата, кабинетът трябваше да
убеди европейските институции, че България е от страните, чийто капацитет за прием е почти изчерпан, коментира
говорителят на БСП Атанас Мерджанов по повод изявленията на тримата вицепремиери и външния министър Даниел
Митов. "Правителството продължава да подценява проблема с бежанците в България. След специално проведена
оперативка със своите министри премиерът Бойко Борисов дори не се яви да оповести своите решения. Може би, защото
решения няма", коментира по-късно Мерджанов.
71 чужденци минаха границата, натъпкани в бус и кола
Гранични полицаи бяха арестувани заради подкуп от каналджия
71 души, натъпкани в микробус и кола с две врати, са успели да минат границата с Турция, но след това са заловени от
Гранична полиция, съобщиха от прокуратурата. И в двата случая бежанците от Сирия, Ирак и Афганистан са превозвани
при опасни условия.
54 души са били качени в бус от Калчо Иванов от Бургас. Според разследващите общата площ в багажното отделение на
автомобила е 4.25 кв. м. Вътре е имало 32 мъже, 16 деца и 6 жени. Иванов е арестуван, ще му бъдат повдигнати обвинения
и ще бъде задържан първоначално за 72 часа. Той е заловен в понеделник около 21.30 ч. в Ахтопол от граничари от Царево.
Мъжът е осъждан за кражби.
Вторият случай е от вторник. В близост до с. Крайново, община Болярово, граничарите задържат лека кола с хасковска
регистрация, шофирана от иранския гражданин Хамед Мохамед. В колата е имало 17 души, 9 от които деца. Според
разследващите те са превозвани в опасни за живота им условия. Хората са от Сирия и Иран. В колата е имало петима мъже
и три жени. Децата са на възраст от 2 до 10 години. Колата е конфискувана, а Мохамед задържан.
И на двамата каналджии ще бъдат повдигнати обвинения за незаконно превеждане през границата, за което наказанието
е до 10 г. затвор. Съдебната практика обаче сочи, че почти винаги заловените признават вината си и получават условни
присъди. Наказанието може да е ефективно, ако човекът е осъждан преди това.
Двама полицаи от граничното управление в Драгоман пък бяха арестувани заради взет подкуп от каналджия, съобщиха от
държавното обвинение. Служителите Веско Арсов и Бисер Иванов са взели 700 лв. от български гражданин, който е
превозвал трима бежанци към границата със Сърбия, твърдят разследващите. "Подкупът е получен от граничните полицаи,
за да не извършат действия по служба - да не извършат проверка в граничната зона на превозното средство, с което са
придвижвани бежанците, както и самите бежанци; да не извършат проверка на вещите, които се превозват с автомобила
и да не предприемат мерки за противодействие на правонарушенията в заповядания им за охрана участък на държавната
граница. Двамата обвиняеми са пропуснали автомобила и пътуващите в него лица по посока на държавната граница в
охраняваната от тях гранична зона и не са докладвали за тях", съобщиха от прокуратурата. Двамата полицаи са арестувани
за 72 часа. От прокуратурата заявиха, че ще искат те да бъдат задържани за постоянно.
Унгария разкри арабски терористи сред бежанците
Двама арабски терористи, влезли в Западна Европа заедно с бежанците, са били засечени от спецслужбите в Унгария,
предаде РИА "Новости". Властите ги разкрили благодарение на профилите им в социалната мрежа "Фейсбук". Засега обаче
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не е ясно в коя държава се намират те, имената им и дали са арестувани. Преди дни медии съобщиха, че над 4000
джихадисти от "Ислямска държава" може да са проникнали в страните от ЕС, представяйки се за бежанци. Шефът на
германското разузнаване Герхард Шиндлер потвърди, че е възможно терористи, представящи се за бежанци, да са
пристигнали вече в Германия.
В същото време Германия може да приема по 500 000 бежанци годишно в продължение на няколко години, обяви
вицеканцлерът на страната Зигмар Габриел пред тв канала ZDF. "Вярвам, че можем да се справим с нещо от рода на
половин милион бежанци в продължение на няколко години", каза той и допълни, че Германия би могла да се справи
дори с повече. Габриел обаче отбеляза, че останалите европейски държави също трябва да приемат своя справедлив дял
от бежанците, които напускат конфликтни зони в Близкия изток и Африка.
Върховният комисариат на ООН за бежанците очаква броят на бежанците и имигрантите, прекосяващи Средиземно море
на път за Европа, да достигне 400 000 души през т.г. Според прогнозите на институцията догодина броят им може да бъде
450 000 или повече. Върховният комисариат призова Европа да гарантира преселването на сирийските бежанци. Вчера
стана ясно, че само в понеделник рекордните 7000 бежанци от Сирия са пристигнали в Македония, а на гръцките острови
се намират около 30 000 имигранти, като само на остров Лесбос са около 25 000. Вчера на острова се стигна до поредните
сериозни сблъсъци между бежанци и гръцки полицаи.
Официални представители от ЕС на няколко пъти са поискали помощ от Русия при решаването на проблема с бежанците
от Близкия изток, заяви говорителката на руското МВнР Мария Захарова пред московското радио "Вести FM". Вчера зам.председателят на ЕК и съпредседател на Групата на високо равнище за финансиране на хуманитарната дейност на ООН
Кристалина Георгиева бе в Москва, където се срещна с руския министър на външните работи Сергей Лавров, предаде ТАСС.
"Справедливостта изисква страните, разпалили конфликтите, да носят по-голяма отговорност за хуманитарната помощ",
подчерта Лавров. Според него механичният и бюрократичният подход няма да сработят за решаване на проблемите на
бежанците. "Вие разбирате това, виждайки примера на опита на ЕС да реши по подобен начин проблема с бежанците",
изтъкна Лавров и подчерта, че корените на проблема са политически.
Днес в Страсбург председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер официално трябва да представи пред евродепутатите новия план
на ЕК за разрешаване на бежанската криза.
√ В производството и финансите ще се търсят най-много хора
Нагласите на бизнеса за наемането на служители стават по-оптимистични
Работодателите от финансите и производството са с най-оптимистични прогнози за заетостта през последните три месеца
на тази година. В двата сектора прогнозите са заетостта да се увеличи със съответно 18 и 17%. Като цяло нагласите са
положителни - фирмите очакват наемането на нови хора да се увеличи с 10% - както бе и за третото тримесечие. Това е с 2
пункта повече от прогнозата за края на миналата година. Данните са от регулярно изследване на Менпауър, в което 750
работодатели са анкетирани дали смятат да наемат допълнително служители, или ще намаляват персонала.
"За момента бизнес средата в България е стабилна, независимо че според БНБ чуждестранните инвестиции намаляват.
Трябва да следим икономическата обстановка в Гърция как тя ще се отрази на България. В момента, според гръцки медии,
около 60 000 гръцки компании изявяват желание да преместят бизнеса си у нас", коментира директорът на Менпауър Надя
Василева.
В петте региона - Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна - фирмите заявяват, че ще наемат нови хора. Най-сериозни са
намеренията на бизнеса в Пловдив и Русе - там прогнозите са заетостта да се увеличи с 15%. След тях са работодателите
във Варна с +11%, София с прогноза от +8%, а най-слаби са намеренията на фирмите от Бургас +4%. В девет от десетте
икономически отрасъла работодателите очакват да увеличат персонала си. Най-сериозно е това намерение сред фирмите
във финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите - 18 на сто, и в производството - 17 на сто.
Сравнението на годишна база показва сериозно раздвижване в строителството. Работодателите от този сектор са
повишили прогнозата си за наемане на работници с 16% спрямо миналата година. Ю
√ България настоява фермерите да се подпомагат според загубите им
България настоява подпомагането на фермерите във всяка държава - членка на ЕС, да бъде според загубите, които са
понесли от руското ембарго и проблемите в млечния сектор. Това е позицията, заявена от министъра на земеделието и
храните Десислава Танева по време на извънредното заседание на Съвета на министрите в Брюксел в понеделник.
Европейската комисия предвижда да се осигури допълнителна помощ от 500 милиона евро за фермерите, ускорено
превеждане на 70 процента от преките плащания още от 16 октомври и изплащане на средствата до 85% за някои мерки в
сектор "Животновъдство" по програмата за "Развитие на селските райони", съобщиха от земеделското министерство.
Според министъра на земеделието тези мерки не променят правилата за пазарна ориентация на млечния сектор, защото
кризата е предизвикана и от политически мерки. "В България цената на млякото през август е с 23% по-ниска спрямо август
миналата година. От декември, всеки месец на Съвета на министрите с различните страни сме постигали споразумение за
подкрепа на общи мерки, но досега нямаше резултат", посочи още Танева.
Износът на България към Русия намалява с 26.3% към края на първите 6 месеца на тази година спрямо същия период на
2014 г., сочат данните на НСИ. Според Танева само млечният сектор у нас е понесъл загуби за 51 млн. евро за година.
Трябва да се вземат всички административни мерки, за да започне превеждане на директните плащания още от 16
октомври, настоява Танева. Там, където са минали проверките, може да се разплати цялата сума, а за останалите площи до 85% от нея. По принцип директните плащания за площ за земеделците могат да се плащат до средата на следващата
календарна година. В България обикновено те се превеждат в началото на годината.
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Вестник Монитор
√ МЗХ иска отделен финансов пакет за всяка държава
Министър Танева предложи на извънредното заседание на министрите в Брюксел сиренето и кашкавалът да бъдат
включени в схемата „Училищно мляко”.
Финансовият пакет за всяка една държава трябва да се определи в зависимост от загубите на фермерите. Това каза
министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на извънредното заседание на Съвета на министрите в
Брюксел, на което бе решено Европейската комисия да отпусне допълнителна помощ от 500 млн. евро за фермерите в
общността. Предвижда се също така ускорено превеждане на 70% от преките плащания на фермерите още от 16 октомври
и изплащане на средствата до 85% за някои мерки в сектор “Животновъдство” по ПРСР.
Министър Танева припомни, че страната ни е поставила темата за подкрепа на млечния сектор още декември месец
миналата година на Съвет на министрите. ,„В България цената на млякото през август е с 23% по-ниска спрямо август 2014
г. От декември всеки месец на Съвета на министрите с различните страни сме постигали споразумение, за подкрепа на
общи мерки, но досега нямаше резултат”, посочи още Танева и поиска за всяка от страните членки да бъде определен
максимален бюджет на мерките за схемата училищно мляко. „В него да се включват като възможни инструментите за
подкрепа и разяснителните кампании за здравословното хранене с млечни продукти, като разширим обхвата на
продуктите. Да включим сирене, кисело мляко, кашкавал и променим начина на финансиране на тази схема. Като
националното финансиране е по-малко”, заяви Десислава Танева.
√ Инженерното строителство отново с ръст
Годишният ръст на продукцията от гражданското и инженерно строителство през юли отбелязва годишен ръст от 9,3%,
показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Гражданското и инженерно строителство продължава да
не успява да изтласка общата строителна продукция заради по-ниския му дял от строителството като цяло - между 40 и
45%.
За месеца сградното строителство се понижава с 1,5%, а гражданското и инженерно се увеличава с 0,9%. Общата
строителна продукция записва намаление от 0,3% през юли на годишна база.
Продукцията от сградното строителство през юли на годишна база се понижава с 8,6%, заради което общата строителна
продукция отбелязва спад от 0,2% въпреки разгара на строителния сезон. От началото на годината пониженията при
сградното строителство са средно малко над 10 на сто. Така този сегмент от отрасъла продължава да оказва натиск върху
общата строителна продукция.
В останалите браншове има забавяне на спадовете с плавни темпове.
investor.bg
√ Плевнелиев: Съществува потенциал за разширяване на сътрудничеството с Белгия
Белгийски компании проявяват интерес към инвестиции във водния сектор у нас, стана ясно от срещата между
българския президент и вицепремиера на Кралството
Компании от Белгия проявяват интерес към инвестиции във водния сектор у нас, като съществува потенциал за
разширяване на сътрудничеството в енергетиката, транспорта, производството на храни и туризма. Това стана ясно по
време на срещата между президента Росен Плевнелиев и на вицепремиера и министър на външните работи на Кралство
Белгия Дидие Рейндерс, които разговаряха днес на „Дондуков“ 2, информират от прессекретариата на държавния глава.
Общият обем на белгийските инвестиции у нас за периода 2005-2014 г. е в размер на 1,039 млрд. евро., като по думите на
Плевнелиев е налице потенциал за задълбочаване на двустранните отношения.
През 2014 г. стокообменът между двете държави достига 1,45 млрд. евро, като тогава износът на България за Белгия
отбеляза ръст от 43% в сравнение с 2013 г., посочват от екипа на президента.
Актуалните данни на НСИ пък показват, че през първото полугодие на 2015 г. износът ни за страната се повишава с 15,8%
на годишна база до 757,7 млн. лв. (387,4 млн. евро), докато вносът от Белгия расте с 9,3% на годишна база до 455,4 млн.
лв. (232,8 млн. евро).
Освен възможностите за насърчаване на двустранните търговско-икономически отношения и за увеличаване на
белгийските инвестиции в България сред акцентите по време на срещата беше и темата за бежанската вълна.
„През последните години България беше изправена пред безпрецедентен миграционен натиск. Страната ни не разполага
с големи икономически възможности, но въпреки това вложи много средства за настаняването и интеграцията на хилядите
хора, които потърсиха спасение у нас от войната в Сирия“, заяви Росен Плевнелиев.
Той изрази категорична позиция, че миграционният натиск изправя пред сериозно изпитание европейските държави и
Европейският съюз (ЕС) трябва да докаже, че е способен да взима общи решения и да следва обща политика за справянето
с този въпрос.
Дидие Рейндерс и българският държавен глава са единодушни, че е необходима солидарност между европейските
държави и че ЕС трябва да засили контрола върху външните си граници.
България е решена да приеме адекватно законодателство, което да позволи ефективното противодействие на корупцията
и организираната престъпност, увери още държавният глава.
Дидие Рейндерс посочи, че европейските партньори очакват напредък в предприетите реформи за укрепване на
капацитета на правоохранителните институции в България, което ще доведе и до напредък в процеса на присъединяване
на страната ни към Шенген.
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Президентът Плевнелиев и вицепремиерът на Белгия подчертаха и отличното двустранно сътрудничество в сферите на
отбраната и сигурността. На срещата беше потвърдена готовността на двете държави за активизиране на партньорството
между специалните служби в борбата срещу тероризма и нелегалния трафик на хора.
По време на срещата президентът Плевнелиев призова регионът на Югоизточна Европа да остане във фокуса на
европейския дневен ред, за да не се допусне дестабилизация на Балканите. Държавният глава отново подчерта, че
перспективата за европейска интеграция е единственият двигател за позитивна промяна в Югоизточна Европа и изисква
неотклонен ангажимент от страна на европейските държави и институции.
√ Около 50% е сивият сектор в млекопроизводството
В момента има възможност да се договорят по-добри условия за субсидии на родните млекопроизводители спрямо
европейските, смятат от бранша
Прооблемите на българските млекопроизводители са заради лошо договорените условия с Европейския съюз и големия
процент на сивия сектор в бранша. Около тази теза се обединиха пред телевизия Bulgaria On Air Симеон Присадашки, зам.председател на Асоциацията на млекопреработвателите и Петя Ставрева, бивш евродепутат и председател на партия
Обединени земеделци.
От няколко дни в Европа има масови протести на фермери. Вчерашните протести в Брюксел са били едни от наймащабните. Исканията на местните земеделци са да бъдат отпуснати допълнителни средства за сектора от страна на
правителствата на ЕС. Поводът за протестите е заседанието на Съвета на министрите на земеделието за проблемите в
млечния сектор. Според последната информацията от Брюксел ЕС ще отпусне около 500 млн. евро помощ за фермерите.
Проблемите у нас са аналогични, обясни Присадашки. Страната ни чака разрешение от Европа за допълнително
подпомагане на млечното животновъдство - държавна помощ.
По думите му начинът, по който се дават субсидиите за млекопроизводителите у нас досега, по никакъв начин не
стимулират излизането на светло на сивия сектор. До момента тя се дава на глава животно, в Румъния например е на литър
мляко.
За България за миналата година са изкупени около 500 хил. тона краве сурово мляко, а по статистика на сектора се
произвеждат около 1 млн. тона мляко. "Това означава, че около 50% е в сивия сектор – мляко, което не е обявено и не е
преработено, а е отишло на пазара. Ситуацията е от 10 години и повече", обобщи млекопроизводителят.
Според Петя Ставрева, когато страната ни е влязла в ЕС, интересите на българското земеделие не са били защитени.
Важно е европейските средства да бъдат продължение с национални и отпускането на средства не трябва да е еднократно,
а да бъде дългосрочна политика, каза още тя.
В момента цената на качествено мляко у нас е между 55-65 ст. за литър, в Холандия е 27 евро цента. Цената е почти
съпоставима с българската, но не е съпоставима спрямо субсидиите, които получават холандския и български фермер.
Тяхната субсидия е над 50% от тази, получавана от нашите млекопроизводители, сравни Присадашки.
Според Ставрева в момента има възможност да се договорят по-добри условия за нашите млекопроизводители.
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