Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Капитал daily
√ Северозападна България може да има план за развитие
Смолян ще бъде пътеводната светлина за развитие на Северозападна България. Планинската община в Родопите, която
до края на тази година трябва да има интегриран план за развитие, ще бъде използвана като пилотен проект, по който
България ще иска от Европейската комисия да позволи финансирането на такъв проект за съживяване и на
Северозапада. Това съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова по време на обсъждане на Споразумението с ЕК със
Икономическия и социален съвет. "Смолян е малка, планинска община с висока безработица", обясни Златанова, като
това според нея я прави добро поле, върху което да се тества подобен проект в по-голям мащаб. Изборът на Смолян
като тестов град, чието развитие да се последва от Северозапада, е интересен, тъй като градът има висока безработица,
но също така има и добри перспективи за развитие - близо е до Гърция, наличието на развити зимни курорти, добра
кредитна култура на домакинствата.
Какво включва проектът
Проектът ще включва кросфинансиране от различни фондове, за да се субсидира заетост, икономическо и социално
развитие на най-бедния регион в ЕС, и трябва да бъде реализиран през периода 2014 - 2020 г. Не стана ясно дали
предварителни разговори по въпроса са водени с комисията, но от Брюксел отдавна са принципно против да има
специално внимание, отделено на Северозапада.
Вариантът, на който държи комисията, е големи общини от Северозападна България да са част от програмата "Региони в
растеж", но не да имат отделно финансиране специално за тях. Друго предложение на Брюксел е да има по-високо ниво
на съфинансиране за региона, както и допълнителни бонус точки, когато се състезават проекти от различни райони.
Като цяло според Златанова ЕК е доволна от последния вариант на споразумение, изпратено миналия месец, и
вниманието трябва да се фокусира върху различните програми. На общественото изслушване Добринка Кръстева, която
ръководи звеното за програмиране на средствата от ЕС, обясни, че България е свела приоритетите до четири:
Образование и квалификация; Иновации; Свързаност и зелена икономика; Добро управление. От Икономическия и
социален съвет, който обхваща различни работодателски и браншови организации, както и синдикатите, имаха доста
забележки към правителството относно новия програмен период.
Според Милена Ангелова един от най-важните проблеми от този период е "неопределеността на финансовите
корекции", които одитиращите органи налагат на различни проекти в изпълнение. Тя спомена, че бенефициентите не
могат да обжалват корекциите, тъй като съдът не ги разглежда като административен акт.
И проблемите
Друг от проблемите са печално известните банкови гаранции, които се искат за обезпечаване на авансовите плащания.
Според Ангелова това обезсмисля аванса, а по-късно председателят на "Подкрепа" Константин Тренчев даде пример за
държавни научни институти, които са изправени пред същия проблем, тъй като не могат да залагат нищо пред банки
като обезпечение. Министърът на околната среда Искра Михайлова отговори, че в момента се търси решение на
проблема, вероятно чрез създаването на специален гаранционен фонд. "Навремето проблем бяха общините, затова
създадохме фонд ФЛАГ, сега проблемът е друг, ще направим следващата крачка", обясни тя. Михайлова се ангажира
също така да има ясни правила за корекциите, въпреки че поне за общините и към момента горе-долу е ясно кои
процедури подлежат на корекция - предимно неправилно проведени обществени поръчки.
Вестник Стандарт
√ Социалните партньори искат агенция за евросредствата
Икономическият и социален съвет предлага създаването на специална агенция за управление на евросредствата,
съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му тя трябва да е на подчинение на ресорния вицепремиер. От
работодателската Асоциация на индустриалния капитал в България пък настояват за създаването на гаранционен фонд,
тъй като често има разминаване при крайната сума, която бенефициентите получават.
Предложенията бяха направени по време на форум, на който вицепремиерът за еврофондовете Зинаида Златанова
представи приоритетите за следващия програмен период и споразумението с Европейската комисия. То беше прието от
правителството през август и изпратено в Брюксел. Тогава Златанова съобщи, че има намаление по средствата по почти
всички оперативни програми.
„Бреме за бенефициентите е неопределеността от налагането на финансови корекции от последващи одити.
Когато един бенефициент изпълнява един проект, никога не знае накрая каква точно сума ще получи. Предлагаме да
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се създаде един гаранционен фонд, който да управлява тези процеса. Липсва бърз и ефективен съдебен ред.
Административният съд отказва да гледа жалби за финансови корекции", каза Милена Ангелова от АИКБ.
От своя страна вицепремиерът Зинаида Златанова съобщи, че още има шанс България да договори оперативна програма
за образование. Миналия месец тя беше отхвърлена от Брюксел поради липса на аргументи.
„Има всички шансове България да се пребори за съществуването на оперативна програма за образование. С
предизборна цел в началото на годината единственото министерство, което качи на сайта си конкретна цифра за
бъдеща оперативна програма, която дори не беше сигурно, че ще съществува, беше Министерството на
образованието и науката. Никой друг от бившите министри не си позволи това и подходиха много попрофесионално. Това беше предизборна цел, напълно нереалистична и без никакво съгласуване. Призовавам да спрем
да говорим за намаляване на средства, а да започнем да говорим за това, че има всички шансове България да се
пребори за съществуването на тази оперативна програма и за това образованието, науката и изследванията да
имат свой собствен източник на финансиране, без да разчитат на други институции", заяви Златанова.
По думите й има техническо решение, което е съгласувано с Европейския съюз, за интегриран модел за финансиране на
Северозападен регион. Предвижда се пилотно да се въведе териториален подход и за Смолян - планински регион,
където има висока безработица, обясни вицепремиерът. По думите й има шанс ако тези проекти са успешни, те да бъдат
приложени и за други планинси региони.
Според директора на Дирекция „Програмиране на средства от ЕС" към Министерски съвет Добринка Кръстева
приоритетите на споразумението са четири: Образование и квалификация; Иновации; Свързаност и зелена икономика;
както и Добро управление.
Лидерът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев обаче разкритикува липсата на ангажимент на държавата в сектора с
иновациите.
„Много пари ще се дават за обучение, прекрасно. Но дали просто няма да обучим още по-добре потенциалните
емигранти? Не че не трябва да се дават пари, но помислете - ще обучим тези хора, поне да направят нещо за
България. На Запад интелектуалната собственост е около 70% от активите на малкия и средния бизнес. В
България е около 1%", заяви Тренчев.
Георги Райчевски от БАН заяви, че само в академията има над 100 „изобретения в чекмеджета". Той предложи да се
създаде Фонд за подкрепа на създаването и реализирането на интелектуалната собственост. Да се подкрепят
разработки, които са перспективни.
√ Бизнесът: Повече за по-малките
Предприемачи се оплакват, че не им признават разходи
Повече пари да бъдат отделени за малкия и средния бизнес през следващия програмен период, поискаха от
Асоциацията на индустриалния капитал (АИК). В момента в България има едва 670 големи предприятия, а останалите са
в графата малки и средни. За повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни може да помогнат повече
грантови схеми към частно-правни бенефициенти като фирми и неправителствени организации. Като пропуск през този
програмен период те посочиха, че една част от стредствата са били пренасочвани по други оси, за да не загубим
еврофинансиране. Затова от бизнеса предлагат да има гарантирани средства, които да са насочени към частния сектор.
Според Икономическия и социален съвет (ИСС) е нужна и по-добра администрация на процеса от страна на
чиновниците. Голямо бреме за бенефициентите е и неопределеността за това какви средства ще получат при
изпълнение на проекта. "Въпреки че следваме писмени указания, понякога одитиращите органи отказват да признаят
направените разходи. Тогава единственият ход на фирмите е да заведат иск по Гражданско-процесуалния кодекс, а
делата се точат 5-7 г.", обясниха от фирмите. Те поискаха и по-облекчени правила при получаване на авансови средства
по европроектите. В момента тези суми се дават срещу банкова гаранция и така получаваме пари за сметка на други,
които са блокирани. Трябва да се помисли за облекчаване на процеса чрез приемане на запис на заповеди, застраховки
или други подобни гаранции, поискаха от бизнеса. От Икономическия и социален съвет са категорични, че социалните
партньори трябва да имат по-голяма роля и при обсъждане на програмите, по които са бенефициенти. Бизнесът дори
настроя за право на блокиране при обсъждането им, ако не е съгласен с правилата, по които ще се провеждат търговете
и ще се осъществяват проектите. Броят на комитетите за наблюдение пък да се увеличи от два на четири годишно за
всяка програма.
√ Ваучери за иновации вместо мегапаркове
Модифициране на част от програма "Конкурентоспособност" иска бизнесът. Вече са водени разговори с кабинета и
предприемачите смятат, че успешно са се споразумели за промени. Постигната е и договорка за намаляване на
средствата към инструментите за финансов инженеринг. Това заяви Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията
на индустриалния капитал. Така например ще бъдат намалени средствата, предвидени за създаване на технологични
паркове. Тези проекти не са подходящи за България, трябва да се простираме според чергата си, достатъчно сме си
патили заради мегаломании, категорични са бизнесмените. Не са ни нужни сгради и бетонни конструкции, каквито има
и сега навсякъде из страната, и пустеят, каза Ангелова. Много по-голяма работа ще свършат иновационните ваучери,
които всяка компания може да използва според капацитета и нуждите си. Идеята беше лансирана преди година от
бившия министър на икономиката Делян Добрев за по-бързо усвояване на парите от програма "Конкурентоспособност".
Според него е по-добре фирмите да кандидатстват за определени суми, които са предназначени за иновации и
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високотехнологично развитие. С тези ваучери те ще си поръчват и заплащат необходимите им разработки и автоматика
от БАН, университетите или други научни звена. Така хем предприемачите ще получат разработка по своята мярка, хем
българските учени ще бъдат полезни и добре заплатени, обясни тогава ексминистър Добрев.
investor.bg
√ Изоставащите региони ще бъдат с привилегии при усвояването на евросредствата
Изоставащите региони в България ще получат специално отношение при усвояването на еврофондовете през новия
финансов период на ЕС. Това съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова при представянето на Споразумението за
партньорство на България с ЕС за следващия програмен период - основният документ, в който е разписано как ще се
управляват евросредствата от 2014 до 2020 г.
Златанова посочи, че с привилегии ще ползват област Смолян и Северозападна България. Ще се приложи пилотен модел
за водено общността местно развитие, уточни тя, но отказа да посочи дали към тези райони ще бъдат насочени
определени суми от евросредствата.
Преди седмици от областният управител на Смолян предложи на Министерски съвет районът да бъдат включени в
модела, който позволява проектите в изостаналите области да получават повече точки при оценяването на проектите по
различните програми. За да има интегрирани териториални инвестиции, трябва да се изготви стратегически документ за
тях и да има орган за управление, стана ясно на дискусията.
Златанова коментира, че Споразумението трябва да осигури ефективност на инвестициите, като областите за
интервенция са обосновани с икономически анализ. Планират се по-облекчени процедури, които ще позволяват
изпълнението на комплексни проекти.
Кохезионната политика вече не е само инструмент за преодоляване на различията, а и инструмент за солидарност.
"Трябва да се осигури синергия между еврофондовете още на етап програмиране, защото през новия период ЕС е силно
ориентиран към резултатите и ефекта от направените инвестиции", обясни тя.
Вицепремиерът уточни, че е късно да се направи една държавна агенция за управление на европейските средства,
както предлагат от КНСБ, тъй като при смяната на правителства и временната липса на парламент е било изгубено
времето за подготвяне на съответното законодателство.
До май 2014 г. трябва да бъде приета Стратегията за висшето образование, а здравеопазването ще ползва
еврофондовете, само ако започне оптимизация. За целта трябва да има план до края на годината, стана ясно на
дискусията.
България като цяло ще бъде най-бедната страна в ЕС по отношение на БВП и покупателната способност на населението и
през 2020 г., изчисли Димитър Бранков от БСК.
Изпълнителите на проекти се затрудняват от неопределеността, която произтича от налагането на финансови корекции
след одити от различни органи. Така един бенефициент никога не знае каква част от средствата ще получи реално, заяви
на дискусията Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал.
Тя допълни, че за общините това води до риск от фалит, същото е положението и бизнеса. Затова от работодателската
организация предлагат да се създаде гаранционен фонд за финансовите корекции. От АИКБ настояват и за бърз и
ефективен съдебен ред, по който да си търсят правата бенефициентите. Сега административният съд не разглежда
корекциите, а едно гражданско производство продължава с години, припомни Ангелова.
Работодателите предлагат още през следващия програмен период да не се допуска преразпределение на средствата
между различни направления на оперативните програми.
Последният вариант на Споразумението е изпратен в Брюксел след приемането му от МС през август, уточни Златанова.
България ще преговаря с ЕС, за да може от европрограмите да бъде заделена „някаква сума” при извънредна вълна
от бежанци, съобщи още вицепремиерът.
dnes.bg
√ Смолян и Северозападна България с привилегии при еврофондовете
Изоставащите региони в България ще получат специално отношение при усвояването на еврофондовете през новия
финансов период на ЕС. Това съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова при представянето на Споразумението за
партньорство на България с ЕС за следващия програмен период - основният документ, в който е разписано как ще се
управляват евросредствата от 2014 до 2020 г.
Златанова посочи, че с привилегии ще ползват област Смолян и Северозападна България. Ще се приложи пилотен модел
за водено общността местно развитие, уточни тя, но отказа да посочи дали към тези райони ще бъдат насочени
определени суми от евросредствата.
Преди седмици от областният управител на Смолян предложи на Министерски съвет районът да бъдат включени в
модела, който позволява проектите в изостаналите области да получават повече точки при оценяването на проектите по
различните програми. За да има интегрирани териториални инвестиции, трябва да се изготви стратегически документ за
тях и да има орган за управление, стана ясно на дискусията.
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Златанова коментира, че Споразумението трябва да осигури ефективност на инвестициите, като областите за
интервенция са обосновани с икономически анализ. Планират се по-облекчени процедури, които ще позволяват
изпълнението на комплексни проекти.
Кохезионната политика вече не е само инструмент за преодоляване на различията, а и инструмент за солидарност.
"Трябва да се осигури синергия между еврофондовете още на етап програмиране, защото през новия период ЕС е силно
ориентиран към резултатите и ефекта от направените инвестиции", обясни тя.
Вицепремиерът уточни, че е късно да се направи една държавна агенция за управление на европейските средства, както
предлагат от КНСБ, тъй като при смяната на правителства и временната липса на парламент е било изгубено времето за
подготвяне на съответното законодателство.
До май 2014 г. трябва да бъде приета Стратегията за висшето образование, а здравеопазването ще ползва
еврофондовете, само ако започне оптимизация. За целта трябва да има план до края на годината, стана ясно на
дискусията.
България като цяло ще бъде най-бедната страна в ЕС по отношение на БВП и покупателната способност на населението и
през 2020 г., изчисли Димитър Бранков от БСК.
Изпълнителите на проекти се затрудняват от неопределеността, която произтича от налагането на финансови корекции
след одити от различни органи. Така един бенефициент никога не знае каква част от средствата ще получи реално, заяви
на дискусията Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал.
Тя допълни, че за общините това води до риск от фалит, същото е положението и бизнеса. Затова от работодателската
организация предлагат да се създаде гаранционен фонд за финансовите корекции. От АИКБ настояват и за бърз и
ефективен съдебен ред, по който да си търсят правата бенефициентите. Сега административният съд не разглежда
корекциите, а едно гражданско производство продължава с години, припомни Ангелова.
Работодателите предлагат още през следващия програмен период да не се допуска преразпределение на средствата
между различни направления на оперативните програми.
Последният вариант на Споразумението е изпратен в Брюксел след приемането му от МС през август, уточни Златанова.
България ще преговаря с ЕС, за да може от европрограмите да бъде заделена „някаква сума” при извънредна вълна
от бежанци, съобщи още вицепремиерът.
bia-bg.com
√ Бизнес и синдикати искат агенция да управлява евросредствата
Работодателски организации препоръчват по-широка обществена дискусия на споразумението за сътрудничество
с ЕК
19-те млрд. евро, които ще получим от ЕС през новия програмен период от 2014 до 2020 г., трябва да се управляват
централизирано - от държавна агенция под контрола на вицепремиеира Зинаида Златанова. Необходимо е и създаване
на гаранционен фонд, който да замени непосилните банкови гаранции по кредити, от които първоначално се нуждаят
българските бенефициенти по европроекти.
За това настояха бизнесорганизации и синдикати по време на втората национална дискусия в Икономическия и
социален съвет на проектоспоразумението за партньорство с ЕК, което ще заложи стратегическите цели за европейско и
държавно финансиране на страната през следващите 7 години. Според лидера на КНСБ Пламен Димитров
централизираното разпределяне на европомощите ще гарантира усвояването им и ще сведе до минимум корупцията.
Вицепремиерът Зинаида Златанова пък обясни, че създаването на такъв орган по евросредствата е било абсолютно
невъзможно при отсъствието на работещ парламент цели три месеца. За целта е трябвало навреме на бъде приет закон
и съответните подзаконови актове, които да регламентират новата структура. За съжаление обаче правителството
нямало такова технологично време до 1 януари догодина и управлението на средствата ще се извършва, както досега,
посочи вицепремиерът.
България се съгласува с Брюксел за прилагане на специален териториален подход за усвояване на парите от ЕС за
Северозападна България и Смолян, които са доказано най-бедните общини в целия Европейски съюз. Към Смолянски
регион ще се приложи пилотен проект с предварително калкулирани целеви мерки за осигуряване на икономическо
развитие, стана ясно още. Ако подходът се окаже успешен, ще бъде приложен в другите бедни планински и
полупланински райони, останали без поминък.
Бизнес и синдикати бяха единодушни, че проектоспоразумението е претърпяло позитивно развитие в сравнение с преди
2-3 месеца, преди да бъдат взети под внимание техните предложения. Въпреки това обаче имало какво още да се иска в
документа. Според Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал в България не бил решен въпросът за
финансовите корекции от проектите, които създават несигурност за общини и фирми, които до последно нямат яснота за
сумата, която ще им бъде преведена от ЕС. Причината за това били последващите одити, които признавали направените
разходи и променяли размера на еврофинансирането. Според Ангелова това можело да се регулира от гаранционен
фонд, който можел да реши проблемът и с банковите гаранции, които в момента обезсмислят авансовото отпускане на
средства от ЕС.
Бенефициентите се нуждаят и от по-бързо и ефективно разглеждане на жалбите си за финансови корекции, тъй като в
момента се бавели между 2 и 7 години от Административния съд. Парите по европроекти след 2014 г. да не могат да се
пренасочват към други програми, искат още работодатели. За целта да бъдат приети защитени квоти по оперативни

4

програми, които да не се преразпределят към други сектори. Бизнесът иска повече грандови схеми, което макар и потрудно за администриране, давало повече прозрачност и по-малко възможности за корупция.
"България все още може да договори Оперативна програма "Образование", след като преди месец ЕК я отхвърли
поради липса на аргументи, каза още вицепремиерът. Тя обясни, че в началото на годината министерството на
образованието си е позволило предизборно да огласи конкретна цифра за еврофинансиране по ОП "Образование" за
новия програмен период на ЕС, която дори не била сигурна. Златанова определи действието като "крайно
непрофесионално, което другите министри не си позволиха". Тя увери, че България ще се пребори за това
образованието, науката и изследванията да имат вече източници на финансиране, без да разчитат само на институциите.
Само през последните три месеца сертифицираните разходи по Оперативна програма "Околна среда" са се удвоили – от
8 на 14%, допълни Зинаида Златанова.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пък обобщи, че споразумението е претърпяло
положително развитие, но до окончателното му представяне в Брюксел трябва да се подложи на най-широка
обществена дискусия, за да се избегнат старите грешки и през следващите 7 години.
Зам.-шефът на БСК Димитър Бранков обаче изрази неодобрението си от продължаващата тенденция на изоставане на
страната ни и през новия период на членство в ЕС. При заложения икономически растеж от около 2% годишно и
темповете на обезлюдяване през 2020 г. България ще достигне едва 55% равнище на БВП спрямо този в другите страни
членки и отново ще сме на опашката в ЕС, коментира Брайков. Той препоръча на министъра на околната среда и водите
Искра Михайлова да отстоява икономическите интереси на страната като не си поставяме по-амбициозни цели от
другите страни в ЕС за намаляване на вредните емисии във въздуха.
profit.bg
√ Наливат европари в Родопите и Северозапада
Европейски пари срещу бедността в два от най-закъсалите региони в България - Родопите и Северозапада. Това е
записано в проекта за споразумение с еврокомисията за следващия програмен период, който вчера бе представен за
публично обсъждане. Пилотен интегриран подход за икономически ръст на област Смолян и Северозападния регион ще
стартира след юли 2014 г. с еврофинансирането за периода 2014-2020 г. Целта е средствата от Брюксел да се използват
така, че да има максимален икономически ефект и най-висока добавена стойност на вложенията. В проекта се съдържат
подробности какво искаме да постигнем, определят се интервенциите и как ще бъдат управлявани средствата. Това
обясни вицепремиерът Зинаида Златанова по време на обсъждането, организирано от Икономическия социален съвет.
Документът е изпратен за последно съгласуване в Брюксел и ако всичко в графика върви по план, се очаква да бъде
приет през ноември и одобрен през декември 2013 г. Новият подход при усвояване на европарите ще е за свързаност
между проектите, а не за работа на парче. "Да, наистина има взето такова техническо решение, в момента го
съгласуваме с Европейската комисия. Повече подробности в момента не мога да ви кажа, тепърва ще ги уточняваме."
Така вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова коментира идеята за специалната програма за
бедстващи региони в България, която правителството очаква да бъде одобрена от Европа. Северозападна България е
най-бедният и изостанал регион в Европейския съюз и смисълът на този подход е да се предприемат мерки,
предназначени специално за този край, който да бъде управляван по специален начин, така че да се ускори неговото
развитие. Смолян пък е отдалечен планински край, също изостанал, с висока безработица и там ще се опитаме също
пилотно да подходим, имайки предвид териториалните особености, каза Златанова. Ако проектът е успешен, това може
да се приложи и за други планински райони и общини, добави тя. Предвидени са и цялостни реформи в секторите на
икономиката и обществения живот, които са обвързани с предварителни условия от страна на Брюксел, пише вестник
"Стандарт". Основните цели, които трябва да изпълним в усвояването на предвидените общо около 6.2 млрд. евро по
оперативните програми, плюс средствата по програмите за развитие на селските райони и за рибарство, са подобряване
на образованието, въвеждане на иновации, зелена икономика, добро управление и териториално измерение на
реформите. Предпочитанията са да се инвестира в реформирани сектори, за да имат ефект инвестициите, каза
Златанова.
news.ibox.bg
√ Европарите там, където ще има ефект от тях
Цел на евросредствата за следващия програмен период е да се постигне социално-икономическа кохезия и
инвестициите да се насочат там, където може да има най-голям ефект от тях.
Тази позиция изрази вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова при публичното обсъждане на
проекта на споразумение за партньорство на България за програмния период 2014-2020.
Това е поредно публично обсъждане, доволна е министър Златанова.
Планира се включване на облекчени процедури, които ще се ползват от бенефициентите изтъкна още тя. Акцент на
програмния период до 2020 са здравеопазването, образованието, екологията, икономиката, както и ефективността на
администрацията. „Дай Боже, да заработим с пълна пара по конкретни проекти" пожела си още министър Златанова.
По късно пред медиите, тя обясни и каква е идеята на въвеждане на интегрирания модел на финансиране на
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северозападна България и Смолян, като обясни, че тази идея в момента се съгласува с ЕК.
„Смисълът на този подход е да се вземат целеви мерки специално за дадения регион, които да бъдат управлявани по
особен начин, така че да се ускори развитието на въпросния регион", изтъкна Златанова.
Пилотният териториален подход ще се приложи в Смолян, който е планински, отдалечен и изостанал регион с висока
безработица. При успех там, той ще се приложи и в други изостанали региони.
По повод разочарованието в научните среди от бъдещия размер на финансиране по Оперативна програма „Наука и
образование", вицепремиерът Златанова каза - „С предизборна цел, в началото на годината, единственото
министерство, което качи на сайта си конкретна цифра за бъдеща Оперативна програма, която дори не беше сигурно, че
ще съществува беше МОН".
Приоритетни области за следващия програмен период за страната ни са модернизация, интермодален транспорт,
управление на трафика и подобряване на безопасността по пътищата. В Околната среда, приоритетни остават водите,
отпадъците, биологичното разнообразие, разширение на културното и природно наследство.
По отношение на заетостта, акцентът е върху мерките за създаване на заетост, повишаване качеството и мобилността на
работната ръка.
В сектор образование, приоритетите са подобряване достъпа до образование, намаляване на отпадащите ученици,
учене през целия живот.
За здраве, парите ще отидат за модернизация на болниците, подобряване на достъпа до здравни услуги, подобряване
на достъпа до спешна помощ.
В икономиката, приоритет са иновациите в предприятията, инвестициите в научна и развойна дейност и насърчаване на
предприемачеството.
При електронното управление, акцентът е върху е-здравеопазване, е-образование и е-управление.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояха да се реши проблемът с неопределеността при налагане
на финансови корекции, което се оказва бреме за бизнеса. Освен това, трябва да се реши и липсата на бърз съдебен
ред, по който бенефициентите си търсят правата. В момента, те защитават правата си по реда на гражданското
производство, което отнема години.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя Законът за обществените поръчки да бъде развит. Той предложи да има
агенция за средствата от ЕС, която да е на подчинение на ресорния вицепремиер. Според него, също така е нужно да
имаспециални, целеви, многофондови инвестиции, като акцентът да е върху специални младежки и ромски пакети.
Президента на КТ Подкрепа, Константин Тренчев постави въпроса за това инвестициите от ОП Наука да остават в
България и по някакъв начин страната да е сигурна, че обучените ще остават тук и ще развиват добавена стойност в
България. „Дали няма да обучим още по-добре потенциални имигранти" попита Тренчев.
blitz.bg
√ Бизнесът иска повече за по-малките
Повече пари да бъдат отделени за малкия и средния бизнес през следващия програмен период, поискаха от
Асоциацията на индустриалния капитал (АИК). В момента в България има едва 670 големи предприятия, а
останалите са в графата малки и средни, пише в. "Стандарт".
За повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни може да помогнат повече грантови схеми към частноправни бенефициенти като фирми и неправителствени организации. Като пропуск през този програмен период те
посочиха, че една част от стредствата са били пренасочвани по други оси, за да не загубим еврофинансиране. Затова от
бизнеса предлагат да има гарантирани средства, които да са насочени към частния сектор.
Според Икономическия и социален съвет (ИСС) е нужна и по-добра администрация на процеса от страна на
чиновниците. Голямо бреме за бенефициентите е и неопределеността за това какви средства ще получат при
изпълнение на проекта. "Въпреки че следваме писмени указания, понякога одитиращите органи отказват да признаят
направените разходи. Тогава единственият ход на фирмите е да заведат иск по Гражданско-процесуалния кодекс, а
делата се точат 5-7 г.", обясниха от фирмите.
Те поискаха и по-облекчени правила при получаване на авансови средства по европроектите. В момента тези суми се
дават срещу банкова гаранция и така получаваме пари за сметка на други, които са блокирани. Трябва да се помисли за
облекчаване на процеса чрез приемане на запис на заповеди, застраховки или други подобни гаранции, поискаха от
бизнеса.
От Икономическия и социален съвет са категорични, че социалните партньори трябва да имат по-голяма роля и при
обсъждане на програмите, по които са бенефициенти. Бизнесът дори настроя за право на блокиране при обсъждането
им, ако не е съгласен с правилата, по които ще се провеждат търговете и ще се осъществяват проектите. Броят на
комитетите за наблюдение пък да се увеличи от два на четири годишно за всяка програма.
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bnews.bg
√ 4 приоритета при усвояване на европарите
Няколко са стратегическите цели, които ще залегнат в Споразумението за партньорство с ЕК за следващия програмен
период 2014 – 2020 г., заяви Добринка Кръстева, директор Дирекция „Програмиране на средства от ЕС” към
Министерски съвет, на дискусия между социалните партньори и гражданското общество.
Целта е инвестициите да се насочат към сектори, където ще имат най-висока добавена стойност и устойчив растеж.
Това са образование, квалификация, иновации, зелена икономика и добро управление.
В сектор транспорт отново приоритет ще е модернизация и изграждане на липсващи железопътни отсечки по
направленията на TEN-T мрежата, както и управление на трафика и подобряване на безопасността.
До 2016 г. трябва да се изгради интермодален пристанищен терминал в Русе и да се довърши софийското метро.
Основните цели в сектор околна среда са изграждане на пречиствателни станции и разширяване на водната и
канализационната инфраструктура.
Ясни са приоритетите в заетостта, където най-голямото предизвикателство мерките за създаване на работни места и
инвестиции в човешки капитал, както и мобилност на пазара на труда.
Акцент в образованието ще бъде
да се повиши качеството на образователната система, достъпа до образование и да се инвестира в образователна
инфраструктура.
В сектор здравеопазване се акцентира върху изграждане на здравна инфраструктура.
В образователното и икономическото министерство работят добре за допълване на мерките, но срокът е до май 2014 г.,
предупреди Кръстева.
Най-драматична е ситуацията в здравеопазването, където ако не се реформира секторът евросредствата ще секнат.
Трябва да докажем, че има промени и реформи и едва тогава да се планират инвестиции, посочи Кръстева.
Според Милена Ангелова от Асоциация на индустриалния капитал в България
бреме за бенефициентите остава неопределеността от налагането на финансови корекции от последващи одити.
Когато един бенефициент изпълнява един проект, никога не знае накрая каква точно сума ще получи.
Тези затруднения се отнасят и да общините и бизнеса, уточни тя.
„Предлагаме да се създаде гаранционен фонд, който да управлява тези процеси”, заяви Ангелова. „Липсва бърз и
ефективен съдебен ред.
Административният съд отказва да гледа жалби за финансови корекции, каза още тя.
Според лидера на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев държавата не предвижда никакви средства за насърчаване на
изобретателската дейност и хората дори не могат да си платят таксата в Патентно ведомство.
„Много пари ще се дават за обучение, но дали просто няма да обучим още по-добре потенциалните емигранти,
риторично запита той.
„На запад интелектуалната собственост е около 70% от активите на малкия и средния бизнес.
В България е около 1%”, заяви Тренчев.
„В държавата Бермуда с население от 67 000 души има един колеж.
Ние сме 7 милиона и имаме 54 института и селски факултети, плюс БАН.
Заявките в Международното патентно бюро в Женева от България са две за 2010 г., за 2011 г. са 7, за 2012 г. – 5.
Държавата Бермуда има 37 заявки за 2012 г.
Това би трябвало да размърда нечии мозъци”, категоричен е д-р Тренчев.
„Дори великият правешки овчар беше загрял, че трябва по някакъв начин да подпомага този процес и имаше
организация ТНТМ и т.н.
Георги Райчевски от БАН заяви, че само в академията има над 100 „изобретения в чекмеджета”.
Той предложи да се създаде Фонд за подкрепа на създаването и реализирането на интелектуалната собственост.
Да се подкрепят разработки, които са перспективни.
По думите на Димитър Бранков от Българската стопанска камара според предишното споразумение е трябвало да се
надхвърлят 60% от средноевропейските доходи на глава от населението, но се оказва , че при 2% ръст на икономиката
до 2020 г.
България ще се доближи до 55% по паритет до средната покупателна способност на европееца и в края на програмния
период отново ще бъдем на последно място, призова за реализъм при изготвяне на споразумението Бранков.
Икономическият и социален съвет предлага създаване на
агенция за управление на средства от Европейския съюз, която да е на подчинение на ресорния вицепремиер,
заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на публичната дискусия за Споразумението за партньорство между
България и Европейската комисия за следващия програмен период.
Има напредък по подготовката на споразумението, заяви Димитров.
По думите му, оперативната програма за образование е значително подобрена, но има какво да се желае още.
Имаше интензивна работа по инициатива за промяна на Закона за обществените поръчки, отбеляза той.
„Много е важен не само интегрирания интегрален подход, но и да изведен пред скоби младежкия и ромския пакет.
Може би не само Северозападният регион ще има нужда от целеви средства”, посочи той.
По линия на оперативните програми страната ни трябва да получи от Европейската комисия през следващия програмен
период общо 6,257 милиарда евро.
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Както вече е известно, през периода 2014-2020 година в страната ще действат ОП "Добро управление", ОП "Транспорт и
транспортна инфраструктура", ОП "Региони в растеж", ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Иновации и
конкурентоспособност", ОП "Околна среда", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".
banker.bg
√ Обсъдиха Споразумението за партньорство с ЕК
"Основната цел на европейските средства е постигане на икономическа и социална кохезия в различните региони.
Споразумението за партньорство трябва да осигури необходимата ефективност на инвестициите за устойчив растеж.
Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на публичната дискусия за споразумението
между България и Европейската комисия за следващия програмен период – 2014 – 2020 година, организирана от
Икономическия и социален съвет.
Тя поясни, че в края на август е изпратен първият вариант до ЕК след приемането му от правителството. Министърът
припомни, че документът е преминал през 2 кръга на обсъждане от юли досега.
Да бъде създадена агенция за управление на средства от Европейския съюз, която да е на подчинение на ресорния
вицепремиер. Това е предложението на Икономическия и социален съвет, заяви по време на дискусията президентът на
КНСБ Пламен Димитров. Той призова за интегриран подход при определяне на приоритетите и отпускането на целеви
средства за различните региони на страната.
„За бенефициентите е тежко бреме неопределеността от налагането на финансови корекции от последващи одити".
Това заяви от своя страна Милена Ангелова от АИКБ. "Предлагаме да се създаде един гаранционен фонд, който да
управлява тези процеси”, заяви още Ангелова.
Според лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев в България изобретателската дейност е изключително потисната,
а държавата не предвижда никакви средства за насърчаване учените. "Те дори не могат да си платят таксата в Патентно
ведомство", възкликна Тренчев. Според него твърде много се говори, че акцентът в новия програмен период ще са
иновациите и изобретенията, а в същото време няма пари за научна и развойна дейност в България.
"Прекрасно е, че много пари ще се дават за обучение. Но дали просто няма да обучим още по-добре потенциалните
емигранти?", попита лидерът на КТ "Подкрепа". Той даде за пример развитите западни страни, където интелектуалната
собственост е около 70% от активите на малкия и средния бизнес, а в България е около 1 на сто. "В държавата Бермуда с
население от 67 000 души има един колеж. Ние сме 7 милиона и имаме 54 института и селски факултети, плюс БАН",
каза още Тренчев. Според статистиката България има само две заявки в Международното патентно бюро в Женева за
2010 г., за 2011 г. те са 7, а за 2012 г. са 5. "Бермуда има 37 заявки за 2012 г. Това би трябвало да размърда нечии
мозъци”, каза още Тренчев.
"Вие сте тези, които взимате решенията, ние сме потърпевши от решенията. Ще сме потърпевши, докато решим, че ни е
писнало", каза още Тренчев.
Вестник Дума
√ ИСС предлага да се създаде агенция за управление на европарите
Да се създаде агенция за управление на средствата от Европейския съюз, която да е на подчинение на ресорния
вицепремиер, предлага Икономическият и социален съвет (ИСС). Това съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров
на публичната дискусия за Споразумението за партньорство на България за следващия програмен период 2014-2020 г.,
която се проведе вчера. Според Димитров има напредък по подготовката на споразумението. Той допълни, че
оперативната програма за образование е значително подобрена, но има какво да се желае още. Имаше интензивна
работа по промяната на Закона за обществените поръчки, отбеляза Димитров.
"Бреме за бенефициентите е неопределеността от налагането на финансови корекции от последващи одити. Когато един
бенефициент изпълнява един проект, никога не знае накрая каква точно сума ще получи. Предлагаме да се създаде
гаранционен фонд, който да управлява тези процеси", заяви Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
От своя страна вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова съобщи, че през последните месеци
работата по споразумението е била ускорена. "В края на август беше изпратен първи зрял вариант до Европейската
комисия след приемането му от Министерския съвет. Два кръга на обсъждане премина вариантът на споразумението от
юли досега. Бяха отразени бележките на ЕКФ", обясни Златанова.
Споразумението за партньорство трябва да осигури необходимата ефективност на инвестициите за устойчив растеж,
категорична бе тя.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Стандарт
√ Наливат европари в Родопите и Северозапада
Европейски пари срещу бедността в два от най-закъсалите региони в България - Родопите и Северозапада. Това е
записано в проекта за споразумение с Еврокомисията за следващия програмен период, който бе представен за публично
обсъждане.
Пилотен интегриран подход за икономически ръст на област Смолян и Северозападния регион ще стартира след юли
2014 г. с еврофинансирането за периода 2014-2020 г. Целта е средствата от Брюксел да се използват така, че да има
максимален икономически ефект и най-висока добавена стойност на вложенията. В проекта се съдържат подробности
какво искаме да постигнем, определят се интервенциите и как ще бъдат управлявани средствата. Това обясни
вицепремиерът Зинаида Златанова по време на обсъждането, организирано от Икономическия социален съвет.
Документът е изпратен за последно съгласуване в Брюксел и ако всичко в графика върви по план, се очаква да бъде
приет през ноември и одобрен през декември 2013 г.
Новият подход при усвояване на европарите ще е за свързаност между проектите, а не за работа на парче. "Да, наистина
има взето такова техническо решение, в момента го съгласуваме с Европейската комисия. Повече подробности в
момента не мога да ви кажа, тепърва ще ги уточняваме." Така вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида
Златанова коментира идеята за специалната програма за бедстващи региони в България, която правителството очаква да
бъде одобрена от Европа. Северозападна България е най-бедният и изостанал регион в Европейския съюз и смисълът на
този подход е да се предприемат мерки, предназначени специално за този край, който да бъде управляван по
специален начин, така че да се ускори неговото развитие. Смолян пък е отдалечен планински край, също изостанал, с
висока безработица и там ще се опитаме също пилотно да подходим, имайки предвид териториалните особености, каза
Златанова. Ако проектът е успешен, това може да се приложи и за други планински райони и общини, добави тя.
Предвидени са и цялостни реформи в секторите на икономиката и обществения живот, които са обвързани с
предварителни условия от страна на Брюксел. Основните цели, които трябва да изпълним в усвояването на
предвидените общо около 6,2 млрд. евро по оперативните програми, плюс средствата по програмите за развитие на
селските райони и за рибарство, са подобряване на образованието, въвеждане на иновации, зелена икономика, добро
управление и териториално измерение на реформите. Предпочитанията са да се инвестира в реформирани сектори, за
да имат ефект инвестициите, каза Златанова.
Ваучери за иновации вместо мегапаркове
Модифициране на част от програма "Конкурентоспособност" иска бизнесът. Вече са водени разговори с кабинета и
предприемачите смятат, че успешно са се споразумели за промени. Постигната е и договорка за намаляване на
средствата към инструментите за финансов инженеринг. Това заяви Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията
на индустриалния капитал. Така например ще бъдат намалени средствата, предвидени за създаване на технологични
паркове. Тези проекти не са подходящи за България, трябва да се простираме според чергата си, достатъчно сме си
патили заради мегаломании, категорични са бизнесмените. Не са ни нужни сгради и бетонни конструкции, каквито има
и сега навсякъде из страната, и пустеят, каза Ангелова. Много по-голяма работа ще свършат иновационните ваучери,
които всяка компания може да използва според капацитета и нуждите си. Идеята беше лансирана преди година от
бившия министър на икономиката Делян Добрев за по-бързо усвояване на парите от програма "Конкурентоспособност".
Според него е по-добре фирмите да кандидатстват за определени суми, които са предназначени за иновации и
високотехнологично развитие. С тези ваучери те ще си поръчват и заплащат необходимите им разработки и автоматика
от БАН, университетите или други научни звена. Така хем предприемачите ще получат разработка по своята мярка, хем
българските учени ще бъдат полезни и добре заплатени, обясни тогава ексминистър Добрев.
И селата искат от фондовете
Селата към областните градове да могат да кандидатстват за пари по еврофондовете, настоя вчера председателят на
Управителния съвет на Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ) Тодор Попов. В момента
1180 малки населени места са без възможност за финансиране от ЕС. Това ще бъде променено чрез предефиниране на
определението "селски райони", стана ясно още от думите на Попов. По негови изчисления са засегнати около 600 000
души. "Сред тях се развива и евроскептицизъм, тъй като не виждат ползите от членството ни в ЕС", заяви Попов.
Междувременно стана ясно, че в четвъртък ще се проведе и първата среща на Съвета за децентрализация. "За тази
промяна в начина, по който функционират общините, се говори от 15 г., но реално тя не влиза в сила", посочи Попов.
Сред другите искания на общините е увеличаване на средствата, нужни за съфинансиране на европейски проекти.
Повече пари Попов ще иска и за капиталови разходи, тъй като пътищата са в окаяно състояние. Все още не са правени
точни разчети, но увеличението "не трябва да е символично".
Брюксел иска инвестиции в екология и образование
До 2016 г. страната ни трябва да изпълни редица предварителни условия за реформи и секторни политики, за да
получим цялостното предварително финансиране от Брюксел.
1. Транспорт
До ноември 2013 г. трябва да бъде приета стратегията за пътна инфраструктура, а до декември 2015 г. да бъде
модернизирана стратегията за развитие на транспортната система. Все още страната ни преговаря за средства за
обновяване на по-ниските класове пътища, които са част от европейските транспортни коридори. Засега е сигурно, че
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средства ще има за жп и пътна инфраструктура, интермодални терминали, управление на трафика и безопасност на
движението.
2. Околна среда
През периода 2014-2015 г. трябва да бъдат приети промени в Закона за водите и в секторните стратегии в сектора на
водоснабдяването и канализацията. Това ще гарантира и средствата ни за ВиК, управление на отпадъци, но не и строеж
на депа, системата за разделна преработка и защита на биоразнообразието.
3. Заетост и социално включване
В секторите заетост и социално включване пред страната ни има най-малко предизвикателства, които да попречат за
усвояването на средства и след 2016 г., обясни Добринка Кръстева, шеф на дирекция "Програмиране на средствата от
ЕС" в МС. Така страната ни разчита на финансиране за мерки за създаване на заетост, инвестиции в човешки капацитет
според търсенето на пазара, повишаване качеството на работната сила, мобилност на труда и насърчаване на заетостта
сред младежите и възрастните.
4. Образование и наука
За да не загуби средства по новата ОП за образование и наука, е нужна цялостна оптимизация на системата, заяви
Кръстева. Приоритети са повишаване качеството на образование, стимулиране на ученето през целия живот, достъпност
на образователната инфраструктура и обвързване на учението с пазара на труда.
5. Здравеопазване
Най-изостанали сме по отношение на изпълнението на предварителните условия в сектора на здравеопазването, обясни
Кръстева. До края на 2013 г. трябва да стане ясна реформата в системата за финансиране и оптимизиране на болничната
помощ и чак тогава ще се мисли за подходящите инвестиции в сектора, допълни тя.
6. Иновации и IT
През т.г. трябва да е готова и стратегията за насърчаване на иновациите. До декември 2013 г. трябва да е завършена и
общата стратегия за електронно управление. Предстои да се изготви и стратегия за държавната администрация, тъй като
сред целите на страната ни за следващия програмен период е и подобряване ефективността и ефикасността на
съдебната система и публичната администрация.
√ Малките фирми дават ДДС, ако получат парите
Малките и средните фирми у нас ще трябва да превеждат ДДС на държавата, само след като са получили плащане от
своите клиенти. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, които са подготвени от Министерството на финансите. Така
ще се даде рамо на малкия бизнес в страната. Сега фирмите са длъжни да внасят ДДС в хазната при получаване на
фактурата или предаване на стоката, дори парите по сделката да не са получени. Новият режим представлява отчитане
на ДДС на касова основа. Този режим няма да бъде задължителен за фирмите, т.е. те ще имат право да го прилагат или
не. Този режим обаче ще може да се прилага само от фирмите с годишен оборот до 50 000 евро или тяхната
равностойност в национална валута. Освен това ще се изисква доставките по режима да са на територията на страната.
Променят се и правилата за определяне на данъчната основа при внос. ДДС ще се плаща върху митническата стойност
на стоките, увеличена с разходите, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.
Вестник Труд
√ Бизнесът иска отделна сметка за осигуровките
Бизнесът настоява единната сметка за плащане към бюджета да се раздели на две, като данъците и осигуровките се
плащат отделно.
Това стана ясно след съвместно заседание в Министерството на финансите на комисиите по бюджетна политика и по
осигурителни отношения към тристранния съвет. Причината е, че в момента възникват куп проблеми, когато фирма или
самоосигуряващ се преведат парите си за социални и здравни осигуровки, но забравят да подадат съответните
декларации - образец 1 и 6, или ги пратят на НАП с грешки.
“По този начин дори хората да си платят осигуровките навреме, системата не ги отчита, а ги приема за надвнесени суми,
тъй като не могат да бъдат обвързани със задължението по декларацията”, обясни зам.-министърът на финансите
Людмила Петкова. Другият проблем е, че внесените за осигуровки суми могат да отидат за плащане на по-стари дългове
към хазната, защото от тази година с приоритет се погасяват задълженията с най-стар падеж.
“Няма да се допусне хора, които не са подали осигурителни декларации, а са внесли сумите, да бъдат лишени от
осигурителни права и медицинска помощ”, успокои Людмила Петкова. Данъчните са започнали да уведомяват всички
фирми и граждани, които не са подали справки - декларации 1 и 6, с цел проблемът да се изчисти и надвнесените суми,
които са между 100 и 200 млн. лв., да се отчетат правилно.
От пресцентъра на НАП също обясниха, че преведените осигурителни вноски не се губят, а в най-лошия случай остават
като надвнесени по сметката на съответното лице. Проблемът е предимно при самоосигуряващите се, защото
работодателите по-рядко имат пропуски с подадените справки.
Обратното начисляване на ДДС за зърното и техническите култури ще се отложи с около месец и най-вероятно ще
стартира от ноември, а не от 1 октомври, както беше обявено по-рано, съобщи още зам.-министър Людмила Петкова.
Причината е, че законодателният процес изисква време, а промените все още не са гласувани дори на заседание на
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Министерски съвет. Засега финансовото министерство твърдо стои зад въвеждането на механизма, въпреки че
зърнопроизводителите се противопоставят.
√ 23 млн. лв. от актуализацията отиват за "Майкрософт"
Финансовият министър Петър Чобанов удържа на обещанието си за прозрачност и публикува пълна разбивка на
допълнителните харчове, които ще се направят с парите от актуализацията на бюджета за 2013 г. На сайта на
ведомството бе публикуван проект на постановление на Министерския съвет за разпределяне на средствата.
Общата сума на актуализацията беше 286 млн. лв., като с постановлението ще се разпределят към 250 млн. лв., а
останалите под 40 млн. лв. ще останат в резерва.
Вместо обещаните 160 млн. лв. за разплащания с бизнеса реално с такава цел са не повече от 60-70 млн. лв., става ясно
от постановлението.
По пера извън социалните плащания, които възлизат на 40 млн. лв., най-много пари ще се дадат за освобождаване на
радиочестотния спектър във връзка с цифровизацията и за комуникациите по жп линията Пловдив - Свиленград - общо
30 млн. лева.
Третото по приоритет перо е договорът с “Майкрософт” за лиценза на софтуера, ползван от държавната администрация.
По контракта, подписан от правителството на ГЕРБ, кабинетът “Орешарски” ще плати 23,3 млн. лв. За оптично-кабелни
трасета до няколко града ще отидат още 3 млн. лева.
В МВР 10 млн. лева ще отидат за плащания към доставчици и 15 млн. лв. - за горива и облекло. В Министерството на
правосъдието 8,5 млн. лв. са за изплащане на дългове на затворите, а други 1,5 млн. лв. - за оказване на правна помощ.
Нито лев не се предвижда за уреждане дълговете на болниците. Първоначално се твърдеше, че няколко десетки
милиона ще отидат за просрочията на Военномедицинска академия, но такива средства не са предвидени.
Министерството на здравеопазването ще получи 8 млн. лева, но те са за спешни ремонти на болници.
Още 4 министерства ще получат по-дребни суми - външните работи 1,3 млн. лева за данъците на посолството в Берлин,
спортното ведомство - 3,6 млн. за европейското и спортното първенство по мотокрос, екологията - 3,3 млн. лева по
европроекти и образованието - 0,5 млн. лева за библиотеката на БАН.
ЩЕДРОСТ
Кабинетът “Орешарски” ще бъде щедър към земеделците. Първо към тях ще се насочат 15 млн. лв. от актуализацията на
бюджет 2013, като 11,5 млн. лв. са предназначени за тютюнопроизводителите, а други 3,5 млн. лв. - за производителите
на плодове и зеленчуци.
По-големият жест към сектора обаче е връщането на отстъпката в акциза за горивото, ползвано за земеделски дейности.
От догодина се предвижда земеделците да получават ваучери, с които да могат да си възстановяват налога върху
горивото. За целта са им обещани 70 млн. лв. Все още финансовото министерство очаква Европейската комисия да
разреши държавната помощ. При тройната коалиция имаше зелена светлина за мярката и надеждите са, че
разрешението ще бъде удължено до края на 2014 г.
Вестник Сега
√ Кабинетът иска минималната заплата да се увеличи на 340 лв. от 1 януари 2014 г.
От 1 януари 2014 г. минималната заплата най-вероятно ще се увеличи с 30 лв. до 340 лв. Това става ясно от процеса на
договаряне на минималните осигурителни прагове между синдикати и работодатели. Препоръката на социалното
министерство е била партньорите да водят преговори, като се съобразяват с този размер на най-ниското
възнаграждение. Договорките в 44 икономически дейности от 85 обаче са сключени при 310 лв. минимална заплата.
Това означава, че промени в праговете може да се наложат и след окончателното им договаряне. Сега средният им ръст
е 4.1%, но той не включва евентуалния нов ръст на минималната заплата.
От указанията излиза, че управляващите вероятно се отказват от намерението си да вдигнат два пъти най-ниското
възнаграждение - от 1 октомври и от 1 януари. За октомври те се застраховаха, че ще има увеличение само ако се
разберат социалните партньори, но те от години не намират допирни точки в позициите си.
Бизнесът твърди, че всяко административно увеличение на доходите без икономическа обосновка води до фалити и
сривове на пазара на труда. При ръст на минималната заплата автоматично с нея се изравняват и най-ниските прагове,
на които се осигуряват нискоквалифицирани работници с ниска производителност на труда. Така според работодателите
техните заплати се изравняват с тези на по-квалифицираните служители, на които няма възможност да се увеличат
парите. Това ги демотивира да работят по-добре и по-качествено.
Синдикатите обаче настояват, че административното увеличение на доходите изсветлява икономиката, тъй като се вадят
на светло пари, които иначе се дават под масата. Те искат минималната заплата да стане 330 лв. или 340 лв. още сега, а
догодина да има нова крачка за увеличение. Профсъюзите са съгласни да се изработи механизъм за вдигането й, за да
не става това административно, но искат в него да влизат и социални показатели. Бизнесът държи само на
икономически. Социалният министър Хасан Адемов все още не отрича напълно възможността за увеличение на
минималната заплата от 1 октомври, но дава да се разбере, че по-вероятно е да се направи малка крачка догодина.
Според него без такава няма как правителството да изпълни ангажимента си до края на мандата работещите у нас да
получават най-малко 450 лв.
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Междувременно продължават споровете и около договорените споразумения. Най-скандален е огромният ръст от над
13% в няколко сектора в здравеопазването. Под него няма подпис на асоциацията на директорите в здравеопазването,
които ще бъдат най-засегнати от промяната. Увеличението е на фона на над 350 млн. лв. дългове на болниците, от които
90 млн. лв. просрочени. Механизмът на договаряне обаче позволява споразуменията да се легализират дори от една
работодателска или синдикална организация в даден сектор. Ръстът в здравеопазването е подписан от БТПП и КРИБ.
Днес комисията по договарянето трябва да се събере за последен път за изчистване на различията, макар че
процедурата трябваше да е приключила на 2 септември. Без увеличението на праговете в здравеопазването средният
ръст е под 2%.
ИЗЧАКВАНЕ
Не е ясно дали Хасан Адемов ще вдигне административно минималните осигурителни доходи в останалите 41 сектора
без споразумения със средния ръст, както искат синдикатите, или те ще се запазят по настояване на бизнеса. Адемов ще
вземе решение след разговор със социалните партньори. Без минималните прагове не може да се прави бюджетът на
социалното осигуряване, защото от тях зависят доходите от вноски.
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