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√ Парите от ЕС: 2012 г. беше добра, но 2013 г. ще е критична
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/10/1981893_parite_ot_es_2012_g_beshe_dobra_no_2013_g_s
hte_e/
Амбициите за еврофондовете през 2013 г. са да бъдат договорени всички средства, а плащанията да са поне 65%
България продължава да засилва скоростта на усвояване на европейски пари, като 2013 г. ще е критичен тест за това,
дали постигнатата инерция е достатъчна или не. Според отчета на министър Томислав Дончев, представен днес, през
2012 г. българската система за управление на европарите е успяла да договори и раздаде повече пари, отколкото в
предходните две години, взети заедно. За миналата година са били договорени почти 5.5 млрд. лв. което е една трета от
целия ресурс по седемте оперативни програми. Изплатени са били почти 2.5 млрд. лв. - малко по-малко от цялата
изплатена сума от 2007 до 2011 г. С добър темп се движи и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която
според статистиката от сайта eufunds.bg е успяла от края на януари до края на декември да договори 1.25 млрд. лв.
Докато ПРСР загуби известни средства през миналата година заради недобре планирани оси, по седемте оперативни
програми, финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд, не е било допусната загуба на средства по
правилото n+2 и n+3 (според което договорени средства се изплащат до две или три години след това). Отчетът на МС
гласи, че всички заявени разходи са били признати от Европейската комисия.
При повечето програми плащанията са около 1/3 от бюджета, с който разполагат. Най-нисък е резултатът по Оперативна
програма "Околна среда", при която плащанията са едва 18% от бюджета й. Според министър Дончев обяснението за
това изоставане е свързано с късния старт на програмата, нуждата от префокусиране и нередностите с тръжните
процедури при част от първите стартирали проекти. Въпреки това, ОПОС остава най-рисковата програма за България, по
която могат да бъдат изгубени най-много средства във важен сектор - водният.
Данните за миналата година показват, че предварително заложените цели са изпълнени на 90%, отчитат от
Министерството на финансите.
По-трудната година
Добрите новини от края на тази година явно карат българските власти да си сложат розови очила. Тъй като 2013 г. е
последната за договаряне, целите са всички големи проекти да са договорени, а плащанията по седемте оперативни
програми да бъдат не по-малко от 65%. Това е почти двойно от целия досегашен обем, който е около 35%. Премиерът
Бойко Борисов вдигна летвата дори повече: "моите амбиции са да минем 70-75% като свеж ресурс, който влиза в
държавата", заяви той.
Надеждите за възстановяване на средства също са амбициозни - МФ се надява ЕК да възстанови 2.86 млрд. лв.
догодина, при положение че за тази сумата е 1.65 млрд. лв. Трябва да се отбележи, че това е повече, отколкото е
получено през 2010 и 2011 г., взети заедно, но е нормално скоростта да се увеличава с изтичането на периода и с
натрупването на проекти.
Разходите за догодина, като тук вече се включва и националното съфинансиране, се оценяват на 3.852 млрд. лв.
Оценките са съобразени с разходите на отделните управляващи органи и неизпълнението им не означава, че ще
изгубим средства, уточняват от МФ.
Според Томислав Дончев стратегията, на която се е залагало и на която ще се разчита и през тази година, е да има
засилен предварителен контрол на проектите, чрез който грешки и неточности да се откриват от българските власти, а
не на европейско ниво, като по този начин се избягва и риска от загуби. До края на годината трябва да бъдат договорени
три големи проекта по Оперативна програма "Транспорт" и да се обяви набирането на проектопредложения по една
нова схема за технологична модернизация на Оперативна програма "Конкурентоспособност", за да се приключи с
договарянето на субсидиите, отчита Дончев. Оттам нататък акцентът ще е ускоряване на плащанията.
Очаквам 2014-2015 г. да бъдат най-силните и резултатни години в усвояването на субсидии, прогнозира министър
Дончев. По думите му причината е, че ще може да се използва натрупаната инерция от предходния програмен период,
като това ще бъдат годините, през които все още ще се изплащат субсидии по проекти, одобрени по-рано. В същото
време тогава ще се сключват и нови договори.
Предаването на щафетата
Освен, че ще трябва да засили двойно скоростта, държавната администрация ще е разсеяна с още две големи задачи
тази година. Първата ще бъде планирането и одобряването на новите оперативни програми и финансовата рамка за
следващия период. Освен че има половин година да сключи договор с ЕК, администрацията трябва да прокара през НС
промени в няколко закона и един нов - за управление на средствата от Европейския съюз (ЕС).

Другият голям камък, който може да спре инерцията в края на програмния период може да се окажат изборите и
евентуалната подмяна на администрацията, която може да предизвика смяната на правителството. Президентът Росен
Плевнелиев вече призова за осигуряване на приемственост по отношение на управлението на еврофондовете, така че да
не се правят експерименти и финансирането да не се поставя под риск. Министър Дончев коментира, че към момента по
темата са водени по-скоро общи разговори. Той посочи, че в системата към момента работят 1500 души, като ключовите
фигури са към 15-20.
Според министъра по еврофондовете са нужни минимум 6 месеца, за да може един специалист току-що излязъл от
университета да свикне със специфичната терминология, минимум 2 години, за да може да се занимава с дейности, като
например одобряване на разходи и поне 4-5 години и то ако притежава необходимите личностни качества, за да може
да взема решения в трудна ситуация.
√ НАП поиска повторно деклариране на доходи
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/10/1982083_nap_poiska_povtorno_deklarirane_na_dohodi/
Фирмите имаха само ден, за да го направят
Повторно деклариране на данъци вследствие на единното платежно нареждане вбеси счетоводните къщи и малките
фирми, научи Капитал Daily. Оказа се, че компаниите и самоосигуряващите се лица, които през декември са изплатили
наеми, дивиденти или други видове нетрудови доходи в полза на физически лица, ще трябва да подадат нова
специална декларация (образец 4001).
В края на работния ден в сряда Националната агенция за приходите (НАП) е поставила срок до 10 януари (тоест само
един ден) декларацията да бъде подадена. Тъй като при изплащане на наеми, хонорари и дивиденти в полза на
физически лица фирмите са длъжни да удържат 10% данък и да го превеждат в НАП, освен декларацията те трябва и да
внесат по сметките на НАП удържания данък също до 10 януари.
Недоволството на счетоводителската гилдия идва от факта, че тези доходи и удържането на 10-процентния данък вече
са били декларирани в края на миналия декември и подаването на нова декларация дублира труда им, и то в
изключително кратък срок, след като са научили за това задължение.
Потърсени за коментар от НАП обясниха, че срокът наистина е кратък, но това е еднократно неудобство. То произлиза от
новите срокове, които бяха въведени с промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според които фирмите
дори ще се облекчат, защото такива доходи и данъците върху тях занапред ще се декларират и внасят само веднъж на
тримесечие.
Реално фирмите ще разполагат с три месеца да подготвят следващите си декларации, а за изпуснати срокове по
януарската най-вероятно няма да се налагат санкции, но решение за това ще се вземе в петък или другата седмица.
Самата декларация образец 4001 може да се получи в офисите на НАП още от първия работен ден на годината.
Въвеждането й е свързано с единното платежно нареждане. Целта на образец 4001 и образец 1020 е да въведат в
информационната система на НАП основание, на което фирмите впоследствие превеждат своите задължения. До края
на миналата година това се случваше с кодовете на платежните нареждания, които се попълват ежемесечно и за това се
плащаха банкови такси, а занапред това ще става с две декларации, които се подават на три месеца и безплатно.
√ По-евтини кредити и за земеделци
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/01/10/1982072_po-evtini_krediti_i_za_zemedelci/
Гаранционна схема за 607 млн. лв. ще осигури заеми с лихва 7-9% за фирми с проекти по програмата за развитие на
селските райони
Земеделските производители ще могат да кандидатстват за кредити с по-ниски от пазарните лихви и с облекчени
обезпечения. Те ще се отпускат от Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, СИБанк, Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ. А условието
към компаниите е да имат одобрен проект по европрограмата на Министерството на земеделието и горите за развитие
на селските райони.
В четвъртък банките подписаха споразумения с Националния гаранционен фонд (НГФ, дъщерно дружество на
Българската банка за развитие). Те са за общо гаранции за 607 млн. лв. Очакванията са на тази база да се отпуснат заеми
за поне 760 млн. лв.
Схемата ще е подходяща по-скоро за малки или стартиращи производители, които имат трудности с обезпеченията. При
големите това не е проблем, още повече че заради мащабите на бизнеса си (особено при зърнопроизводството) те
успяват да си договорят атрактивни условия. Подобни схеми действат по програма JEREMIE за малкия бизнес, но
изключват земеделците.
Лихвите
Лихвите, при които банките ще отпускат кредитите по новата схема, са между 7% и 9%, а фондът гарантира до 80% от
риска по кредитите, съобщи Андрей Генев, председател на съвета на директорите на НГФ. Средните за пазара лихвени
нива за земеделци са над 10.5-11%, като за по-малки фирми са с поне 2 пункта по-високи. Оценките в бранша сочат, че
най-скъпо финансиране получават фирмите от животновъдството, а най-изгодни условия - производителите и
търговците на зърно.
"За сериозните фирми в нашия бранш параметрите на тази схема не са атрактивни", коментира председателят на
Националната асоциация на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов. По думите му големите компании обикновено
имат възможности да предложат добро обезпечение по кредитите и получават предложения от банките за под 7 на сто
лихва. Вукодинов обаче каза, че условията по гаранционния фонд ще бъдат атрактивни за малките и стартиращи
компании, които срещат затруднения с осигуряването на съфинансиране за проектите си.

Договорено е още банките да отпускат кредитите без такси и комисиони за разглеждане на искането за заем и за
обслужване на заема. Одобренията ще се издават между 8 и 21 дни.
Гаранциите
Срокът на заемите ще е до 10 г., като гаранции ще се издават до септември 2015 г., а средствата трябва да бъдат усвоени
до края на същата година. По думите на Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на ББР, фондът има готовност да
започне да издава гаранциите веднага. Те ще позволяват банките да облекчат изискванията за обезпечение, което е
един от големите проблеми особено на малките и средните предприятия.
Според главния секретар на асоциацията на земеделските производители Ивайло Тодоров основно предимство на
схемата е именно осигуряваното обезпечение от 80%. "Проблем на земеделските производители е, че банките искат
120-150% и дори 200% обезпечение по кредитите, което затруднява най-вече стартиращите компании", коментира още
той, допълвайки и че заложеното изискване към банките за финансиране за новостартиращи бизнеси ще подпомогне
отрасъла.
Според земеделското министерство над 40% от получателите земеделци по тази програмата за селските райони са ги
информирали, че имат проблем с предоставянето на обезпечения пред банките, стана ясно при подписването на
споразуменията. Очакванията са гарантираните проекти да са на обща стойност над 1.2 млрд. лв.
Ще се кредитират проекти, одобрени по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", 122 "Подобряване на
икономическата стойност на горите" и 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти". Ще се кредитират
и вече одобрени проекти по тези мерки, които чакат финансиране, но заради забавянето на схемата все още не са го
получили.
Вестник Труд
√ Парите от осигуровки ще отиват само за здраве
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1711698
Ако бъдат събрани повече пари от здравни вноски, отколкото предвидените за годината, излишъкът да остава в
бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Вместо да потъва във фискалния резерв, както е сега.
Такава промяна в Закона за здравното осигуряване подготвят НЗОК и Министерството на здравеопазването (МЗ),
съобщи за "Труд" управителят на касата д-р Пламен Цеков.
В момента само в закона за бюджета на касата е записано, че "преизпълнението от здравноосигурителните приходи се
разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК". Само че през 2012 г.
съветът така и не реши събраните в повече 51 млн. лв. от вноски да се похарчат за лечение. Финансовият министър
Симеон Дянков пък обяви, че те ще отидат във фискалния резерв. Ако промяната бъде приета, събраните целево пари за
здраве няма да могат да се пренасочват.
Депутатите гласуваха вчера окончателно промените в Закона за здравното осигуряване, с които се гарантира плащането
на ин витрото, интензивните грижи, ваксините и ПЕТ скенера за тази година. Поправката се наложи, след като
лекарският съюз отказа да подпише новия рамков договор. В него се предвиждаше НЗОК да поеме разходите за 4-те
дейности, за които досега плащаше МЗ. "С поправките обаче здравноосигурителната система се дисбалансира, защото
новите плащания ще са за сметка на вноските на осигурените и на работодателите, тъй като делът на държавата в
бюджета на НЗОК от години е един и същ - точно 941 млн. лв.", коментира д-р Хасан Адемов (ДПС).
Касата ще покрива от тази година за първи път ехография на млечните жлези, в пакета "Клинична лаборатория" влиза и
ново изследване - "скрининг за Хашимото", а към клиничната пътека №197 се предвижда плащане за поставянето на
порт-а-кат (система, която облекчава вливанията при химиотерапия, с нея болните не се бодат постоянно и не се
увреждат вените им).
Вестник Стандарт
√ Бг жителство на промоция
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-11&article=437174
Вложенията да се определят и от процента безработни, иска Делян Добрев
Намаляват наполовина изискването за инвестиции в бедните региони
Законът за инвестициите и размерът, срещу който чужденците получават родни визи, предизвика бурни дебати сред
бизнеса и депутатите. Едната част от тях настояват праговете да се свалят, за да дойдат свежи пари. Другата част обаче са
противници чужденци да стават българи само срещу вложения в бизнес или имоти.
Бг жителство на промоция се готви да дава ГЕРБ на чужденци. Инвестицията, нужна за получаване на статут на
постоянно пребиваващ в България, може и да е с различен размер в зависимост от района, в който е направена. Тази
идея на президента Росен Плевнелиев ще бъде обсъдена от депутатите на ГЕРБ в сряда, научи "Стандарт". Още
следващата седмица икономическата комисия на парламента ще покани на среща и представители на бизнеса, за да
сондират мнения. "Районирането още не е обсъждано в партията, но в него има икономическа и социална логика",
коментира за "Стандарт" Диан Червенкондев, зам.-шеф на икономическата комисия. Негови колеги ще настояват в
София, Пловдив, Бургас и Варна да се изисква инвестиция от 1 млн. лв. А в районите с голяма безработица като Враца,
Монтана, Видин и пр. тя да бъде наполовина по-ниска.
"4 млн. лв. както бе досега наистина е прекалено висока сума за инвестиция, срещу която чужд гражданин да получава
право на постоянно пребиваване в България. Тази сума е много по-висока от средната в ЕС", коментира за "Стандарт" и

министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той допълни, че в Европа за инвестиция,
разкриваща работни места, тя е около 136 хил. евро, а за закупуване на имот достига до 300-350 хил. евро. "Такова
разделение трябва да бъде направено и в България. Тези суми може да бъдат взети като някаква база и у нас, но трябва
да се има предвид, че в региона на Източна Европа, където се намираме и ние, праговете са по-ниски", обясни още
Добрев. Освен това според него трябва да има разграничаване и според това къде се прави инвестицията - в големите
градове или в малките населени места. "От значение за размера на инвестицията трябва да бъде и по-висока или пониска е безработицата в региона", каза още Добрев.
Днес парламентът ще приеме ветото на президента върху закона за насърчаване на инвестициите, а през февруари
законът отново ще влезе на второ четене в пленарната зала. Очаква се управляващите да се съобразят с мотивите на
държавния глава и да бъде занижена сумата, нужна за получаване на статут на постоянно пребиваващ. Тя вероятно ще
падне от 4 млн. лв. на 1 млн. лв., а от 50 на поне 10 ще бъде намален броят на работните места, които инвеститорът
трябва да отвори.
Депутатите обясниха още, че статутът на постоянно пребиваващ е важен за бизнесмени извън ЕС - като например от
Турция, Русия или държави от по-далечния Изток, за да могат да пътуват без визи в Европа, което много улеснява
работата им. Именно с такива съображения и по настояване на вицепремиера Симеон Дянков се очаква депутатите да
позволят и такъв статут да получават хора, купили имот у нас за поне 500 000 лева.
Йова АПОСТОЛОВА
Кристиан КОСТУРКОВ
√ Евтини заеми за фермери
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-11&article=437207
Седем банки подписаха с Националния гаранционен фонд (НГФ), благодарение на който фермерите ще получават поевтини заеми. На церемонията присъстваха шефът на ББР Асен Ягодин (вдясно) и зам.-министърът на земеделието
Светлана Боянова
Седем банки - Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, Райфайзенбанк, СИБанк, ЦКБ и Българо-американска кредитна банка,
ще получат 607 млн. лв. по инициативата на Националния гарнционен фонд (НГФ), част от Българската банка за
развитие, за гарантиране на финансирането на проекти по Програмата за развитие на селските региони. Гаранциите ще
покриват до 80% от риска по отпусканите кредити. Лихвата ще бъде между 7 и 8%. Средствата ще отидат за одобрени
проекти по мерки 121 (за модернизиране на земеделски стопанства), 122 (подобряване на икономическата стойност на
горите) и 123 (добавяне на стойност към земеделските и горските продукти).
√ Станахме държава на колцентрове и молове
http://www.standartnews.com/interviews/stanahme_darzhava_na_koltsentrove_i_molove-173961.html
Приоритет номер 1 на правителството в оставащите 6 месеца от мандата му ще е борбата с безработицата, обяви
финансовият министър Симеон Дянков. Има ли условия през тази година да се увеличи заетостта в страната и какво
трябва да се направи за това, попитахме председателя на БСК Божидар Данев.
- Господин Данев, какво трябва да се направи, за да се намали безработицата?
- Докато не започнат да растат инвестициите, не може да се очаква да се повиши заетостта. Имам предвид качествени
инвестиции, които създават устойчиви работни места и се основават на знанията на човешкия ресурс. А не такива, които
са на базата на привилегии.
Години наред държавата стимулира инвеститори в трудоемки производства или услуги, с които се засмукват
специалисти от другите сектори на икономиката. Превърнахме се в държава на колцентровете и моловете. Тази луда
политика продължава - създават се привилегии за тези, които разкриват много на брой работни места в производства с
ниска добавена стойност. Затова доходите в страната ни са ниски. Според новия Закон за инвестиции, ако някой
пожелае да инвестира в производство на велосипеди, например, което е една трудоемка дейност, той ще засмуче
специалисти от други български предприятия с добра позиция в световната търговия, защото няма да плаща осигуровки
и така ще може да дава по-високи заплати. Ако обаче един инвеститор направи напълно автоматизиран завод, което е
огромно капиталовложение, и разкрие 10 работни места за инженери, няма да получи никаква привилегия.
Подобна политика е търсене на бързо решение на гигантския проблем, който излиза пред властта - безработицата и
закриването на работни места, за сметка на дългосрочното развитие на страната. В същото време държавата наблюдава
безучастно износа на добавена стойност и закриването на всички наукоемки дейности в страната - развойната,
инженеринговата, проектирането. Те се изнасят изцяло навън. Някой правил ли е сметка къде в приватизираните
предприятия е прекратена развойната, търговската дейност, проектирането? У нас е оставена само тази част от
дейностите, които са с най-ниска добавена стойност. И тази тенденция се задълбочава.
- Спадът в заетостта и оттам - обедняването на хората, не е само проблем на България. Последният доклад на
Еврокомисията показва, че това е проблем номер 1 и в целия ЕС.
- Проблемът у нас е, че трябва да създадем работни места за хора с лошо или с неподходящо образование. Защото 22
години замърсявахме трудовия пазар чрез неадекватна образователна система и с неглижиране на проблема с
нискограмотното население. Строителният бум обхващаше тази работна ръка с ниска квалификация, но това време
отмина и сега са нужни нов тип мерки. Трябва да търсим къде икономиката има потенциал да обхване тази
нискоквалифицирана работна ръка. Такъв сектор е селското стопанство, където впрочем вече също изискванията към
човешките ресурси нарастват. Там драматично е паднало производството в подсектори, в които сме били водещи
износители - зеленчукопроизводство, овощарство, скотовъдство, биоземеделие. В момента над 85% от храните у нас са

от внос. И този дял е нараснал с 12 пункта през последните три години. Там обаче трябва да се привлекат инженерите,
които да организират управлението. Така както зърнопроизводителите организираха зърнопроизводството.
- Откъде може да се очакват инвестициите, които да доведат до по-голяма заетост?
- Отвсякъде! Парите са мобилни. Първо трябва да видим ефективно ли се разходват нашите бюджетни средства,
предназначени за инвестиции. Да вземем и факта, че имаме 34 млрд. лв. спестявания. Защо те не се влагат, а стоят в
банките? Защото няма сигурност за инвестициите. Ние сме рискова страна. Тук огромна е ролята на управлението за
промяна на оценката на риска. Нормативната среда е нестабилна, има възможност за търговия с влияние, а срещу
предприемача и работодателя непрекъснато се създават настроения, че той е мошеник, измамник и т.н. Падението на
успелите хора е най-голямото удоволствие за останалите. Това е част от зрелището. И то се подклажда от политиците. С
катаджийски подходи искаме да управляваме икономиката - колкото може повече санкции и дори затвор за укрити
осигуровки. Непрекъснато се мъчим да произвеждаме престъпници.
- Какво предлагате, за да се подобри бързо бизнес средата?
- Преди всичко необходима е нормативна стабилност. Не може държавата да променя непрекъснато законодателството.
Ще дойде ли вече инвеститор в соларните централи например? Трябва да се въведе парламентарен борд - да не се
променят закони, които не се изискват от европейското законодателство. У нас непрекъснатите промени в законите не
почиват на принципи, а в тях се целеполагат интереси. Другото наше предложение, което непрекъснато повтаряме, е да
се въведе най-после електронното правителство. Да се поръча на външен изпълнител да го направи "до ключ", вместо
да чакаме с години. Например можем да поканим хората, изградили естонското електронно правителство. Това веднага
ще доведе до минимизиране на корупцията и оптимизиране на състава на администрацията, оттам - на
административните разходи и такси.
- Защо толкова време се отлага това електронно правителство?
- Защото политиците ни са безпомощни да решат редица проблеми и прехвърлят отговорността върху бизнеса и
населението. Да вземем например Закона за управление на отпадъците. Понеже държавата е безпомощна да реши
проблема с разделното събиране, прехвърля тази отговорност на икономиката и цялото общество. Въпреки че има
примера на 26 европейски страни, които са решили проблема. Или пък защо трябва да се провежда референдум за
ядрената енергетика, вместо политиците да вземат решение? Нямат доблест и знания, изглежда, и затова прехвърлят
отговорността на народа. В същото време се заемат с неща, които не са тяхна работа. Министър Найденов се опитва да
регулира цените на храните, премиерът укротява пазара на горивата, взимат се решения за инвестиции или за спиране
на инвестиции и т.н. Държавата трябва да се оттегли от търговските операции. Тя трябва да провежда политики, да
създава условия, а не да се държи като търговски субект. Стигнахме дотам премиерът да решава проблемите в
Кърджали, да плаща заплати, да дава пари за спорта. В обкръжението на Месията всички стават угодници, а
непокорните се изхвърлят отвъд властта.
- Казвате, че има страх да се инвестира у нас. Не е ли важна за инвеститорите финансовата стабилност на страната, с
която толкова се гордее управлението на ГЕРБ?
- Тази фискална стабилност е нещо много положително, но в никакъв случай не трябва да става самоцел за сметка на
забавени плащания или плащания с дисконт, рестрикции и санкции по бизнеса. Това води основно до съкращаване на
работни места. Негативите на икономическата криза у нас бяха прехвърлени върху бизнеса и населението. Индикатор за
това е фактът, че България е страната с най-нисък държавен дълг в Европа - 17% от БВП, а в същото време има висок
корпоративен дълг от 250% спрямо БВП. Подобни дисбаланси няма в нито една европейска страна, а това спира
икономическия растеж и блокира инвестиционната активност.
Вестник Преса
√ Депутатите върнаха за ново обсъждане Закона за инвестициите
http://pressadaily.bg/publication/8499%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5/
Законът въвел необосновано завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване в
България
Със 3 гласа "за", 26 "против" и 95 "въздържал се" парламентът без дискусия отхвърли промените в Закона за
насърчаване на инвестициите и така подкрепи президентското вето върху измененията. Препоръка за подкрепа на
ветото имаше и в доклада на икономическата комисия. В мотивите си за връщането на закона президентът Росен
Плевнелиев посочва, че се въвеждат необосновано завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно
пребиваване на територията на България. Президентът критикува и текстовете, предоставящи възможност за българско
гражданство на чужденци, обвързано с инвестициите.
Третият текст, който държавният глава не одобрява, е свързан с инвестициите в интелектуална собственост. Според
президента се въвеждат необосновано завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване
на територията на България /кандидатите трябва да са "внесли в капитала на българско търговско дружество не помалко от 4 милиона лева като съдружници или акционери с поименни акции и притежаващи не по-малко от 50 на сто от
капитала на дружеството, в резултат на което са извършени инвестиции за придобиване на нови дълготрайни

материални и нематериални активи в размер не по-малък от 4 милиона лева и са разкрити най-малко 50 работни места
за български граждани, поддържани за срока на пребиваването/.
Новите условия създават допълнителна пречка пред чуждестранните инвеститори. Анализът на подобни разпоредби в
страните-членки на Европейския с ъюз показва, че те са несравнимо по-облекчени по отношения на изисквания, при
които се получава право на пребиваване срещу инвестиция, посочва държавният глава. По отношение на българското
гражданство подходът следва да бъде различен, доколкото институтът на гражданството по своята природа е коренно
различен от правото на пребиваване, смята президентът.
Единствените разлики в двата статуса са в правото да се заемат определени публични длъжности и в част от
политическите права, които остават резервирани за български граждани. Тези минимални различия водят до извода, че
по отношение на възможността да се инвестира в България, статусът на постоянно пребиваващ в страната осигурява
необходимите условия, права и гаранции, отбелязва Росен Плевнелиев.
Вестник Класа
√ Т. Дончев: Договорихме 12 млрд. лева по оперативните програми на ЕС
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221177_%D0%A2.+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9
4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5+12+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%
B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%
B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B
0+%D0%95%D0%A1
Стремежът за 2013 г. е усвояване на поне 65% от парите
България договори целия финансов ресурс по оперативните програми в размер на над 12 милиарда лева. Това каза
министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев при представянето на анализ на
финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012 г.
Плащанията досега са общо за над 5,4 милиарда лева, което според министъра е много добър резултат. „Очевидни са
добрите резултати на оперативна програма „Транспорт” с плащания от 45% от целия разполагаем бюджет на
програмата”, добави Дончев.
Минималната цел за 2013 г. е удвояване спрямо 2012 г. на сумата на плащанията по изпълнените проекти, като
плащанията достигнат не по-малко от 65% от общия ресурс на програмите, заяви Дончев.
По думите му, до края на 2013 г. трябва да има готов договор за партньорство с ЕК и одобрени оперативни програми.
„Преди февруари разчитам да имаме и одобрена многогодишна финансова рамка и пълна яснота за ресурса, на който
ще разчитаме през следващия програмен период до 2020 г.“, каза Дончев. Той посочи още, че очаква да приключим с
договарянето на всички големи проекти преди средата на годината. Според него приоритет за 2013 година е приемането
на Закона за управление на средствата от Европейския съюз.
През 2012 г. България няма загуба на средства по нито една от оперативните програми, отчете заместник-министърът на
финансите Карина Караиванова. Тя посочи, че страната ни е успяла да получи цялата дължима сума от Европейската
комисия, независимо от финансовите затруднения на ЕС. Сертифициращият орган в Министерство на финансите
изпраща „чисти“ заявки за разплащане. „Дори и да има грешки, ние ги откриваме и не чакаме да ни бъдат посочвани от
Европейската комисия“, каза Караиванова. Като успех тя определи и удвоеният размер на поисканите за възстановяване
от Европейската комисия средства. „Към края на 2012 г. ЕК възстанови на България 1,65 млрд. лв., което е равно на
възстановените от комисията средства през 2010 и 2011 години заедно“, уточни Карина Караиванова.
Премиерът Бойко Борисов заяви от своя страна, че постиженията през 2012 година „не трябва да ни задоволяват“. „През
2013 г. моите амбиции са да постигнем 70-75% усвояване на ресурса, макар че дори и 65% са огромен финансов ресурс,
който влиза в държавата“, коментира министър председателя.

