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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
news7.bg 
 
√ Работодатели и синдикати със съвети към кабинета 
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1
%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_l.n_i.10421_c.19.html 
Минути преди гласуването на кабинета "Орешарски", с конкретни конструктивни предложения към бъдещия парламент, 
гости в "Добро утро, България!" по TV7 бяха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев и вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков. 
Една от основните теми на предизборните кампании беше минималната работна заплата. Според АИКБ в момента няма 
условия за увеличаването й, особено след последната й корекция на 310 лв., въпреки желанието на синдикатите. Васил 
Велев добави, че от бранша предлагат минималната работна заплата да е различна спрямо сектора, защото в някои тя е 
много под минимална, а в други е близка до средната.  
Предложението на синдикатите е коренно различно, те искат увеличение на 340 лв. от 1 юли и постепенно тя да 
достигне до 50% от средната работна заплата.  
Велев поясни, че с увеличаването й хората няма да станат по-богати, а ще бъдат по-бедни, защото ще останат без работа. 
Създаването на толкова висок праг ще попречи на наемането на нискоквалифицирани работници в провинцията и ще 
коства много както на бизнеса, така и на хората. Такова повишение ще засегне главно работещите в сферите на текстила, 
търговията и селското стопанство, прогнозира Велев.  
От АИКБ са на мнение, че възможно най-бързо новото правителство трябва да се справи с регулирането и разграждането 
на изкуствено създадените монополи. Важно е и да се промени образованието, добави Велев, защото не е нормално то 
да продължава да бълва безработни. Той посъветва бъдещото правителство сериозно да подходи към текущите и 
бъдещите оперативни програми, за да не се загубят милиони, които са жизнено важни за страната.  
И работодатели, и синдикати са на мнение, че трябва възможно най-бързо да се възстанови бизнес средата у нас, за да 
се прекрати изчезването на средната класа. Те постигнаха консенсус и спрямо спорния закон, известен като "Яне Янев", 
който задължаваше участниците в тристранния съвет да декларират имуществото си. Според тях той е бил поръчков и 
трябва възможно най-бързо да бъде премахнат. 
 
bgnews.me 
 
√ Държавата си прави оглушки за връщане на ДДС с лихва 
http://bgnews.me/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5/ 
Още през 2009 г. е направена съответната поправка в Закона за ДДС. Мярката е влязла в сила от 1 януари на 
следващата година. Според законовия текст „подлежащ на възстановяване, но невъзстановен без основание в срок 
данък се изплаща плюс законната лихва (10%+основния лихвен процент). 
От три години държавата е длъжна да плаща лихва, ако бави неправомерно ДДС на фирмите. Данъчните обаче си 
правят оглушки. Това показва справка на „Преса“.Преди ден Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
обяви, че номинираният за премиер Пламен Орешарски е представил на работодателските организации план със 
спешни мерки за подобряване на бизнес средата. В него била заложена именно такава идея – държавата да бъде 
санкционирана с лихва, ако не възстановява данъчния кредит в срок. 
Изискването го има и сега, друг е въпросът дали данъчните го спазват. Още през 2009 г. е направена съответната 
поправка в Закона за ДДС. Мярката е влязла в сила от 1 януари на следващата година. Според законовия текст 
„подлежащ на възстановяване, но невъзстановен без основание в срок данък се изплаща плюс законната лихва 
(10%+основния лихвен процент). В момента ОЛП е 0,02 на сто. 
За въвеждане на мярката са ни посъветвали и експертите от Международния валутен фонд. През април 2009 г. от 
фонда са обявили, че държавата следва да плаща лихви за забавени плащания по ДДС, реципрочно на санкциите, които 
се налагат на неизрядните длъжници на бюджета. 
От приходната агенция обявиха пред „Преса“, че от 2010 г. насам е имало случаи, в които държавата си е плащала за 
забавяне. Става обаче въпрос за изключения. 
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По закон държавата трябва да връща ДДС до 30 дни. „В по-малките населени места ДДС се връща за 10 дни, но в 
големите градове като София срокът е средно 40 дни. Не съм чувал на някого да му платят лихва, защото винаги се 
правят и допълнителни проверки“, обяви пред „Преса“ Георги Чернев, шеф на Софийската търговско-промишлена 
камара. 
 
БНР 
 
√ Европейска младежка седмица 26 май – 2 юни  
http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/europe_bez_granici/Pages/130529bez_granici.aspx 
• Насърчаването на младежката заетост – водеща инициатива в Европа. Интервю с д-р Милена Ангелова, заместник-
председседател на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие, за срещата й в Брюксел 
с представители на Европейския съвет и на Европейската конфедерация на профсъюзите.  
• Варна, кандидат за Европейска младежка столица 2016 – как Варна стигна до втория кръг при подбора за тази титла – 
разговор с представители на младежки организации от града.  
• Български филм на младежка тема участва във Виенския фестивал за независими кратки филми VIS, който се провежда 
от 28 май до 2 юни – разговор с Ирина Симова, ръководител на Бюрото на община Виена в София. 
Чуйте предаването от 29 май 2013 г. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
  
Вестник Капитал daily 
 
√ Завръщане към дъното 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/05/29/2071029_zavrushtane_kum_dunoto/ 
България изглежда обречена да гравитира около най-неконкурентните държави в света. Това показва класация на 
швейцарския Институт за развитие на управлението (IMD) за 2013 г. След като в продължение на две години страната се 
представяше сравнително добре, като държеше позиции малко под средното ниво, от 2010 г. тя пое по низходяща 
крива, прекъсната за кратко през миналата година от покачване с една стъпка до 54-то място. Сега обаче България 
отново подновява потъване към дъното, като достига 57-а позиция от общо 60 класирани държави. По-зле се представят 
единствено Хърватия, Аржентина и Венецуела. 
Критериите, по които е оценена конкурентоспособността на отделните страни, показват как се развива икономиката, 
колко ефективно работят, каква среда създават правителството и бизнесът и какво е качеството на инфраструктурата. От 
всичките четири наблюдавани групи България има най-лоши показатели за бизнес ефективност. Особено притеснително 
е, че основните предизвикателства, които бяха очертани в миналогодишния доклад, остават нерешени и досега. 
Повече слаби и по-малко силни страни 
Почти по всички показатели за бизнес ефективност България отчита крайно лоши резултати. В проучването на IMD като 
слаби са оценени счетоводните практики, финансовите умения, компетентността на висшите мениджъри и 
международния опит на компаниите. Страната е на дъното също по обучение на персонала, както и по привличане и 
задържане на таланти и изтичане на мозъци. Ниски оценки получава и за етичните практики, корпоративните ценности и 
социалната отговорност на бизнеса. Положителните страни са свързани главно с възнагражденията, компенсациите и 
работещите жени. 
По отношение на ефективността на управлението България отстъпва с три позиции до 47-о място. Като най-големи 
проблеми се посочват застаряването на населението, корупцията и съдебната система. Значителен е и рискът от 
политическа нестабилност, показват резултатите. Добре се оценяват ниските данъци и неголемият държавен дълг. 
В икономическото представяне няма промяна от миналата година, като страната запазва 49-ата си позиция. Проблемни 
остават устойчивостта на икономиката, ниският брутен вътрешен продукт на глава от населението, безработицата и др. 
България обаче е отличник по ниски разходи за живот. 
Инфраструктурата е единствената група показатели, по които България продължава да подобрява позицията си втора 
поредна година, с което достига 51-во място за 2013 г. Терминът инфраструктура в изследването е много широк, а 
представянето на страната е доста разнообразно по отделните индикатори. Страната ни е на дъното по образование, 
качество на живот, научно-развойно законодателство и капацитет за иновации. Добри са резултатите за развитието и 
инвестициите в областта на телекомуникациите. 
Предизвикателствата остават 
Както и през миналата година, основните предизвикателства пред страната са свързани с неефективната 
администрация, корупцията и нереформирания енергиен сектор, показва анализът на Центъра за изследване на 
демокрацията, който е партньор на IMD в частта за България. Публичната администрация трябва да се модернизира, за 
да се подобри ефективността и качеството на работа, се препоръчва в изследването. Необходимо е укрепване на 
съдебната система, за да се преодолее корупцията, да се ускорят процедурите по фалит и да се намали несигурността за 
бизнеса като цяло. Все проблеми, за които на местно ниво се говори отдавна. 
Запазването на предимствата на страната зависи и от реформирането на енергийния сектор, диверсифицирането на 
газовите доставки и подобряването на енергийната ефективност. Предизвикателство остава и сивата икономика. 
 

http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/europe_bez_granici/Pages/130529bez_granici.aspx
ftp://adminbnr.dev.bsh.bg/HristoBotev/bez granici/130529_bez_granici.mp3
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/05/29/2071029_zavrushtane_kum_dunoto/
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√ Още една пропусната година 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/29/2071023_oshte_edna_propusnata_godina/ 
България е пропуснала още една година, в която е могла да подобри качеството на държавното управление и 
публичните услуги. Такива изводи могат да се направят от отправените от Европейската комисия (ЕК) препоръки към 
Националната програма за реформи на България, които бяха обявени в сряда заедно с тези за всички страни членки. В 
тях за втора поредна година открояват едни и същи проблемни области с леки нюанси. 
В работен документ, с който "Капитал Daily" разполага, директно се казва, че има само бавен напредък по повечето 
препоръки, като публичните финанси са основното положително развитие. 
Отрицателните коментари обаче са залегнали и в новите специфични препоръки към страната. Те са насочени към 
конвергентната програма, която служебното правителство изпрати в Брюксел през април, а оценката за изпълнението на 
миналогодишите препоръки е критична по всички области и се изразява с квалификациите "частично изпълнение" или 
"много ограничен напредък". 
Големите проблеми 
Областите, където положението е най-тежко според експертите на Европейската комисия са пазара на труда и 
социалната несигурност, бизнес климатът и енергийният сектор. 
"Българските граждани са изложени на най-голям риск от бедност или социално изключване в ЕС", коментира 
Европейската комисия. Причината за това е голямата младежка безработица и продължителната безработица, от която 
страдат нискоквалифицираните Българи. ЕК предупреждава, че в България равнището на заетостта е под средното за 
Европейския съюз и продължава да се понижава. 
Обръща се внимание и на факта, че в България липсва както образователна реформа, която да подготвя квалифицирани 
и образовани българи, така и система за подпомагане на нови иновативни компании. 
Неофициалният коментар на Брюксел е, че през миналата година не е направено почти нищо, за да се стимулират 
финансираните от Брюксел инвестиции в дялов капитал и подкрепата за новостартиращи иновативни предприятия. 
"Те са на много ниско равнище и има риск да се загубят средствата, които структурните фондове предоставят за тези 
цели. Програма JEREMIE функционира, но реалните плащания изостават сериозно", се казва по този повод в 
неофициалния коментар на Европейската комисия. 
Възможните решения 
Брюксел запазва препоръките си към същите седем области, както и в миналогодишния документ, като на места леко се 
променя тонът и се добавят нови акценти. 
По отношение на бюджета и финансите остава фокусът върху стабилност, но се добавя и нотка за растеж, което е и 
общото послание на смяна на посоката в политиката за справяне с кризата към всички страни от ЕС. Според експертите 
на ЕК има големи резерви в приходната част на бюджета, а България е посочена като държавата с най-висок дял на 
сивата икономика – 31.9%. Затова се препоръчва по-ефективна работа на институциите, както и въвеждането на 
електронни услуги, които да улеснят коректните компании в плащането на данъци. 
За пръв път се препоръчва и създаването на независима институция, която да контролира бюджетната политика. 
Нейната задача трябва да е да изготвя макроикономически анализи и прогнози и те да не се редактират от 
правителството или управляващата партия, а да служат като реален коректив на политиките, които правителството 
провежда. 
Възможните решения по отношение на политиката по заетостта също остават без съществени промени, но с по-детайлно 
разписани мерки. По-конкретно е описано как трябва да се реформира Агенцията по заетостта, така че да предлага по-
добри услуги и консултации. Специално се препоръчва преразглеждане на минималните осигурителни прагове, за да не 
се допусне по изкуствен път да се повишава цената на нискоквалифицирания труд. 
Предложенията по адрес на пенсионната система остават почти без промяна - унифициране на пенсионната възраст за 
мъже и жени, активни мерки по заетостта, ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране (с които в България 
се ползват категорийните работници, полицаи и военослужещи), както и на злоупотребите с инвалидни пенсии. По 
отношение на образованието няма качествено нови предложения, може би донякъде и защото там се отчита най-нисък 
напредък по миналогодишните предложения. Същото важи в известна степен и за мерките по отношение на бизнес 
средата, където са изброени отдавна предъвкани проблеми - бюрокрацията, корупцията, съдебната система, достъпът 
на малкия и средния бизнес до финансиране. 
Изцяло нови моменти са изричното споменаване на ускореното усвояване на еврофоновете, а също така и на нуждата от 
укрепване на независимостта на регулаторите. Неофициалното мнение на комисията е, че независимостта на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране бе поставена под въпрос през февруари, когато имаше две 
оставки на председатели на комисията, а премиерът Бойко Борисов поиска комисията да отнеме лиценза на 
електроразпределителното дружество ЧЕЗ. 
Всъщност обяснимо доста активно е дописана частта за енергетиката.Брюксел настоява да се премахнат пречките за 
навлизане на енергийния пазар (става въпрос за малки производители), квотите, териториалните ограничения и 
регулираните цени и да приключи изграждането на пазарната структура, като създаде прозрачен пазар на едро за 
електричество и природен газ. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/29/2071023_oshte_edna_propusnata_godina/
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√ ОИСР отново понижи прогнозата за растежа на световната икономика 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/05/29/2070861_oisr_otnovo_poniji_prognozata_za_rasteja_na_svetovnata/ 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) понижи прогнозата си за икономическия растеж в 
световен мащаб въпреки обнадеждаващите данни от САЩ и предупреди, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще 
трябва да се намеси по-смело, за да изведе еврозоната от рецесията. 
Отново влошаване  
Според новите прогнози световната икономика ще нарасне с 3.1% през тази и с 4% през следващата година. В 
предишния си доклад от ноември ОИСР очакваше ръст от 3.4% през 2013 и 4.2% за 2014 г. Понижените прогнози идват 
на фона на най-големия ръст на цените на жилищата и подобреното потребителско доверие в САЩ, които подхранват 
надеждите за по-бързо възстановяване на най-голямата икономика в света. Въпреки това ОИСР понижи леко прогнозата 
си за ръста на БВП на САЩ през тази година от 2 до 1.9%, а през 2014 г. се очаква да достигне 2.8%. 
Понижението се дължи основно на влезлите в сила автоматични съкращения на бюджетните разходи. ОИСР все пак 
приветства сигналите за възстановяване в САЩ и най-вече в Япония, където правителството предприе смели мерки за 
справяне с дефлацията. Организацията обаче предупреди еврозоната, че икономиката й все още е изправена пред 
сериозни предизвикателства и ще се свие с още 0.6% през тази година вместо прогнозираните преди половин година 
0.1%. За следващата година ОИСР очаква валутният съюз да се върне към растеж от 1.1%. 
Печатане на пари и за Европа  
Организацията призова ЕЦБ да предприеме повече неконвенционални мерки по примера на Федералния резерв на 
САЩ и заяви, че политиците трябва да побързат с изграждането на напълно функциониращ банков съюз. "Еврозоната е в 
тежка ситуация. Според нас еврозоната трябва да обмисли по-агресивни възможности, нещо като местен вариант на 
количественото облекчаване", коментира пред Reuters главният икономист на ОИСР Пиер Карло Падоан. САЩ, 
Великобритания и Япония вече предприеха такива програми, включващи печатане на пари и изкупуване на активи, с цел 
стимулиране на икономиката. Организацията същевременно обръща внимание на Фед, че вече трябва да мисли за 
ограничаване на количественото облекчаване, чието прекомерно използване може да превърне позитивите в негативи. 
Грандиозно подобрение в Япония  
В доклада на ОИСР се изтъква, че на еврозоната са нужни по-широки мерки за окончателно разрешаване на финансовата 
и банкова криза, за да се осигури "по-бърз, силен и устойчив растеж", защото в противен случай продължаващата 
слабост ще прерасне в стагнация с негативен ефект върху глобалната икономика. ОИСР отчита "грандиозно" подобрение 
в Япония, като повишава двойно прогнозата си за растежа през тази година от 0.7 до 1.6%. През 2014 г. растежът ще се 
забави до 1.4%, което пак надвишава предишната прогноза за 0.8%. Същевременно се очаква втората най-голяма 
икономика в света, Китай, да забави растежа си до 7.8% спрямо предишната прогноза за 8.5%. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Спират вдигането на годините за пенсия 
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/spirat_vdiganeto_na_godinite_za_pensiya-190346.html 
Плавното вдигане на възрастта за пенсиониране и на осигурителния стаж с по 4 месеца на година се спира. Това става 
ясно от актуализирания вариант на плана "Орешарски", който е внесен в парламента на 28 май. Така новите 
управляващи се отказват от пенсионната реформа на ГЕРБ, с която от 2012 г. започна постепенно увеличаване на 
годините за пенсия заради големите дефицити във фондовете на НОИ. 
Златното швейцарско правило, с което всяка година ще се осъвременяват пенсиите у нас, пък ще започне да действа от 1 
юли 2014 г., става ясно още от плана "Орешарски". Индексирането на парите за старост по това правило бе замразено от 
2010 г. заради недостиг на средства в бюджета. 
Социалното министерство няма да раздава пари на калпак. Хората на социални помощи ще ги получават само ако ходят 
на курсове по ограмотяване и квалификация. Тази заявка направи новият министър на труда д-р Хасан Адемов, който 
вече няколко мандата бе депутат от ДПС. Според него сегашното условие хората на социално подпомагане да вършат по 
14 дни в месеца някаква работа към общината не е достатъчно. 
По думите му само с получаване на образование и квалификация тези хора, които масово са неграмотни, имат шанс да 
се реализират на пазара на труда. "Ще следваме принципа - парите на данъкоплатците да попаднат при най-
нуждаещите се, които не могат да се справят сами", каза още Адемов. 
Първото спешно нещо, което той ще предприеме, е изпълнението на пакета стабилизиращи мерки, обявени вече в 
плана "Орешарски". Те са насочени към подпомагане на хората в неравностойно положение да изкарат по-леко зимата. 
Предстои да бъдат разработени нови критерии за достъп до енергийни помощи, така че повече хора да се възползват от 
тях. За 1 септември първолаците, в чиито семейства доходите са под 350 лв. на човек, ще получат еднократна помощ от 
310 лв. вместо 150 лв. Друга мярка е вдигането на обезщетението за гледане на дете от 1 до 2-годишна възраст също да 
стане 310 лв. при 240 лв. сега. 
Приоритет на новия социален министър е и връщането на работодателите в тристранката. Те я напуснаха преди месец в 
знак на несъгласие с законови промени, които ги задължиха да си декларират имотното състояние. Ще въведем и 
повече стимули за предприемачите, така че по-гъвкаво да се наемат работници, каза още Хасан Адемов. 
 
 
 

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/05/29/2070861_oisr_otnovo_poniji_prognozata_za_rasteja_na_svetovnata/
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Вестник 24 часа 
 
√ ЕС иска от нас стабилен бюджет и реформи 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2019033 
Европейската комисия прие пакет от препоръки за бюджетни мерки и икономически реформи за всяка от 27-те страни 
членки за преодоляване на кризата и стимулиране на растежа в съюза. Те бяха представени в Брюксел вчера лично от 
председателя на Еврокомисията Жозе Барозу. 
Ето седемте препоръки за действия към България: 
1. Запазване на стабилния бюджет 
България трябва да запази стабилния бюджет, като гарантира спазването на средносрочната бюджетна цел. Да 
провежда бюджетна политика, благоприятна за растежа, както е предвидено в Конвергентната програма. Страната ни се 
очаква да въведе цялостна стратегия за укрепване на всички аспекти на данъчното законодателство и на процедурите за 
събиране, за да бъдат увеличени приходите. Препоръчва се подобряване на събирането на данъците, борба със 
сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията. Страната трябва да създаде независима 
институция, която да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети. 
2. Постепенно отпадане на ранното пенсиониране 
Страната ни трябва постепенно да премахне възможностите за такова пенсиониране и да въведе една и съща законово 
установена пенсионна възраст за мъжете и за жените. Да прилага активни политики по заетостта, които да позволят на 
по-възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда. България трябва да въведе и по-строги критерии и 
механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, така че да се ограничат ефективно злоупотребите. 
3. Гаранции за младежка заетост 
България да ускори националната Инициатива за младежка заетост, например чрез схеми за гаранции за младежта, 
препоръчва Еврокомисията. Очаква се страната да реформира Агенцията по заетостта, за да предоставя тя ефикасни 
консултации за търсещите работа и да разработи капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от 
квалификации. 
България трябва да засили активните политики за заетостта. Необходимо е да се преразгледат минималните 
осигурителни прагове, за да се гарантира, че системата не оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицираните 
работещи. Очаква се България да постигне конкретни резултати по стратегиите за интегриране на ромите и за борба с 
бедността. 
4. Закон за училищното образование 
България трябва да приеме закона за училищното образование и да продължи реформата във висшето образование, 
като подобри съответствието между резултатите от него и нуждите на пазара на труда. Трябва също да се засили 
сътрудничеството между образованието, научноизследователските институти и предприятията. България се очаква да 
подобри достъпа до образование на децата в неравностойно положение, в частност ромите. Да осигури ефективен 
достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на здравните услуги, като обвърже финансирането на 
болниците с постигнатите резултати и развие извънболничното лечение. 
5. Подобряване на бизнес средата 
София да предприеме допълнителни мерки за подобряване на бизнес средата, като намали бюрокрацията, изпълнява 
стратегия за електронно управление и прилага законодателството за просрочените плащания. Страната ни трябва да 
подобри качеството и независимостта на съдебната система и да се бори по-успешно с корупцията. Да подобри достъпа 
на малките и средните предприятия и на новосъздадените предприятия до финансиране. 
6. Ускорено усвояване на фондовете на ЕС 
България да ускори усвояването на еврофондовете, като гарантира прилагане на законодателството за обществените 
поръчки. Трябва да се разшири контролът, упражняван от Агенцията по обществени поръчки, за да се предотвратят 
нередности. 
7. Независими регулаторни органи 
Да укрепи независимостта на националните регулаторни органи и административния капацитет, по-специално в 
енергетиката и транспорта, както и в управлението на водите и на отпадъците. Да премахне пречките за навлизане на 
пазара, квотите, териториалните ограничения и регулираните цени и да приключи изграждането на пазарната структура, 
като създаде прозрачен пазар на едро за електричество и природен газ. 
Да ускори проектите за междусистемни електро- и газопроводи и да укрепи капацитета за справяне с прекъсванията на 
доставките. Да положи повече усилия за подобряване на енергийната ефективност. 
Глътка въздух за Париж и Лисабон в борба с дефицита 
Европейската комисия даде глътка въздух на страните от еврозоната с проблеми с дефицита, като им позволи в 
препоръките си да забавят темпото на борбата с вътрешната задлъжнялост и да се фокусират върху реформиране на 
трудовия пазар и на пазара на услугите. Това е тенденция за отдалечаване от курса на прекалено строги икономии, 
коментира Ройтерс. 
ЕК удължи срока за намаляване на бюджетния дефицит под границата от 3% от брутния вътрешен продукт за редица 
държави, включително Франция, Испания, Холандия, Португалия, Полша и Словения, стана ясно на пресконференцията в 
Брюксел вчера. На нея освен Жозе Барозу участва и заместник-председателят на Еврокомисията Оли Рен, отговарящ за 
икономическите и финансовите въпроси. 
Брюксел препоръча вчера смекчаване на режима за строги икономии, предназначени за борба с прекомерния 
бюджетен дефицит и държавния дълг, за пет страни членки - Италия, Латвия, Литва, Унгария и Румъния. Еврокомисията 
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обаче твърди, че не се отказва от фискалната дисциплина, като допълва, че Франция и Испания ще трябва да 
предприемат допълнителни мерки, за да поставят под контрол разширяващите се дефицити. 


