Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Cross.bg
√ АИКБ подкрепя насърчаването на индустриализацията
"Подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор има
най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието". Това бе един от основните акценти в речта на д-р
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Групата на
работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема
„Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог за устойчиво икономическо и социално развитие", която се
проведе на 20 септември 2013 г. в Рига. Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишният юбилей
на социалния диалог в Латвия.
Конференцията беше открита от председателя на Парламента на Латвия Солвита Аболтина и от министър-председателя
на Република Латвия Валдис Домбровскис. Участие в нея взеха още министърът на образованието и науката на Латвия
Вячеславс Домбровскис, министърът на социалните грижи Илзе Винкеле, председателят на Европейския икономически и
социален комитет Анри Малос, Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите,
председателите на работодателски организации от 12 страни и много други.
Д-р Ангелова посочи поддържането на стабилна финансова среда като най-важното предварително условие за гладко
работеща икономика. „Съвместните действия на социалните партньори са действен инструмент за подобряване на
социално-икономическата среда в Европа. Основните предизвикателства, за преодоляването на които трябва да
обединят сили социалните партньори, са: запазването на финансова стабилност, осигуряването на заетост,
насърчаването на производителността и конкурентоспособността на фирмите, посредством постигането на действащ
единен европейски пазар, развитието на търговските контакти извън границите на ЕС и осигуряването на благоприятен
бизнес климат. Социалният диалог е успешната формула за намирането на оптимални решения за справяне с тези
проблеми", каза още тя.
Като мярка за борба с безработицата д-р Ангелова предложи, вместо създаването на субсидирани от данъкоплатците
работни места, насърчаване на предприемаческия дух, който да стимулира прилагането на иновативни подходи за
създаване на заетост и растеж. Необходимо е още да се увеличи производителността на фирмите и тяхната
конкурентоспособност, като много важен фактор за това е създаването на благоприятен бизнес климат както на
европейско равнище, така и във всяка държава-членка. Това означава предвидимо данъчно облагане и последователна
икономическа политика, намаляване на административната тежест за бизнеса, справедлив пазар и насърчаване на
конкуренцията.
Д-р Ангелова отбеляза, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени успешно и посредством активни
съвместни действия на социалните партньори. Тя посочи успехите в това отношение, постигнати в България в областта на
ограничаването и превенцията на неформалната икономика, насърчаването на гъвкавата сигурност, унифицирането на
изискванията към трудовите умения по професии и др., в резултат на съвместно изпълняваните проекти, финансирани от
Европейския социален фонд. Тя напомни, че ЕИСК оценява високо подобни действия, които се определят от ЕК като
приоритет и през следващия многогодишен финансов период 2014 - 2020 г.
Мениджър News
√ Реиндустриализацията на Европа е основен приоритет на работодателите
„Ние подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор
има най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието“ - това бе един от основните акценти в речта на
д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и вицепрезидент на
Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция
на тема „Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог за устойчиво икономическо и социално развитие“,
която се проведе на 20 септември 2013 г. в Рига. Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишният
юбилей на социалния диалог в Латвия.
Конференцията беше открита от председателя на Парламента на Латвия Солвита Аболтина и от министър-председателя
на Република Латвия Валдис Домбровскис. Участие в нея взеха още министърът на образованието и науката на Латвия
Вячеславс Домбровскис, министърът на социалните грижи Илзе Винкеле, председателят на Европейския икономически и
социален комитет Анри Малос, Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите,
председателите на работодателски организации от 12 страни и много други.
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Д-р Ангелова посочи поддържането на стабилна финансова среда като най-важното предварително условие за гладко
работеща икономика. „Съвместните действия на социалните партньори са действен инструмент за подобряване на
социално-икономическата среда в Европа. Основните предизвикателства, за преодоляването на които трябва да
обединят сили социалните партньори, са: запазването на финансова стабилност, осигуряването на заетост,
насърчаването на производителността и конкурентоспособността на фирмите, посредством постигането на действащ
единен европейски пазар, развитието на търговските контакти извън границите на ЕС и осигуряването на благоприятен
бизнес климат. Социалният диалог е успешната формула за намирането на оптимални решения за справяне с тези
проблеми“, каза още тя.
Като мярка за борба с безработицата д-р Ангелова предложи, вместо създаването на субсидирани от данъкоплатците
работни места, насърчаване на предприемаческия дух, който да стимулира прилагането на иновативни подходи за
създаване на заетост и растеж. Необходимо е още да се увеличи производителността на фирмите и тяхната
конкурентоспособност, като много важен фактор за това е създаването на благоприятен бизнес климат както на
европейско равнище, така и във всяка държава-членка. Това означава предвидимо данъчно облагане и последователна
икономическа политика, намаляване на административната тежест за бизнеса, справедлив пазар и насърчаване на
конкуренцията.
Д-р Ангелова отбеляза, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени успешно и посредством активни
съвместни действия на социалните партньори. Тя посочи успехите в това отношение, постигнати в България в областта
на ограничаването и превенцията на неформалната икономика, насърчаването на гъвкавата сигурност, унифицирането
на изискванията към трудовите умения по професии и др., в резултат на съвместно изпълняваните проекти, финансирани
от Европейския социален фонд. Тя напомни, че ЕИСК оценява високо подобни действия, които се определят от ЕК като
приоритет и през следващия многогодишен финансов период 2014 – 2020 г.
За АИКБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се
представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови
и инвестиционни дружества, над 59 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на
повече от 335 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 88 общини в
страната. Асоциацията на индустриалния капитал в България защитава интересите на своите членове пред
изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху
разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за
повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и
стимулиране на българската икономика като цяло.
novini.bg-joker.com
√ АИКБ подкрепя насърчаването на индустриализацията
"Подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията защото именно реалният сектор има
най-сериозен принос към икономически растеж и благосъстоянието Това бе един от основните акценти в речта на д-р
Милена Ангелова главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Групата на
работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема
„Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог за устойчиво икономическо и социално развитие", която се
проведе на 20 септември 2013 г. в Рига. Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишният юбилей
на социалния диалог в Латвия беше открита от председателя на Парламента на Латвия Солвита Аболтина и от министърпредседателя на Република Латвия Валдис Домбровскис Участие в нея взеха още министърът на образованието и науката
на Латвия Вячеславс Домбровскис, министърът на социалните грижи Илзе Винкеле, председателят на Европейския
икономически и социален комитет Анри Малос, Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на
профсъюзите, председателите на работодателски организации от 12 страни и много други. Д-р Ангелова посочи
поддържането на стабилна финансова среда като най-важното предварително условие за гладко работеща икономика
bulbox.net
√ АИКБ подкрепя насърчаването на индустриализацията
„Подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор има
най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието". Това бе един от основните акценти в речта на д-р
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Групата на
работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема
„Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог“
prinbulgaria.com
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√ Реиндустриализацията на Европа, заедно с коректното интерпретиране и прилагане на стратегията Европа 2020, са
основните приоритети за работодателите
„Ние подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор
има най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието“ - това бе един от основните акценти в речта на
д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Групата
на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема
„Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог за устойчиво икономическо и социално развитие“, която се
проведе на 20 септември 2013 г. в Рига. Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишният юбилей
на социалния диалог в Латвия.
Конференцията беше открита от председателя на Парламента на Латвия Солвита Аболтина и от министър-председателя
на Република Латвия Валдис Домбровскис. Участие в нея взеха още министърът на образованието и науката на Латвия
Вячеславс Домбровскис, министърът на социалните грижи Илзе Винкеле, председателят на Европейския икономически и
социален комитет Анри Малос, Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите,
председателите на работодателски организации от 12 страни и много други.
Д-р Ангелова посочи поддържането на стабилна финансова среда като най-важното предварително условие за гладко
работеща икономика. „Съвместните действия на социалните партньори са действен инструмент за подобряване на
социално-икономическата среда в Европа. Основните предизвикателства, за преодоляването на които трябва да
обединят сили социалните партньори, са: запазването на финансова стабилност, осигуряването на заетост,
насърчаването на производителността и конкурентоспособността на фирмите, посредством постигането на действащ
единен европейски пазар, развитието на търговските контакти извън границите на ЕС и осигуряването на благоприятен
бизнес климат. Социалният диалог е успешната формула за намирането на оптимални решения за справяне с тези
проблеми“, каза още тя.
Като мярка за борба с безработицата д-р Ангелова предложи, вместо създаването на субсидирани от данъкоплатците
работни места, насърчаване на предприемаческия дух, който да стимулира прилагането на иновативни подходи за
създаване на заетост и растеж. Необходимо е още да се увеличи производителността на фирмите и тяхната
конкурентоспособност, като много важен фактор за това е създаването на благоприятен бизнес климат както на
европейско равнище, така и във всяка държава-членка. Това означава предвидимо данъчно облагане и последователна
икономическа политика, намаляване на административната тежест за бизнеса, справедлив пазар и насърчаване на
конкуренцията.
Д-р Ангелова отбеляза, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени успешно и посредством активни
съвместни действия на социалните партньори. Тя посочи успехите в това отношение, постигнати в България в областта на
ограничаването и превенцията на неформалната икономика, насърчаването на гъвкавата сигурност, унифицирането на
изискванията към трудовите умения по професии и др., в резултат на съвместно изпълняваните проекти, финансирани от
Европейския социален фонд. Тя напомни, че ЕИСК оценява високо подобни действия, които се определят от ЕК като
приоритет и през следващия многогодишен финансов период 2014 – 2020 г.
Вестник Труд
√ С "Труд" по 9 пътя към европарите: Фонд ще помага на фермерите при градушки
Вестник “Труд” организира поредица от дискусии за подготовката на страната за новия програмен период (2014 2020 г.). Фокусът на първата - “Деветте европътя пред България до 2020: предизвикателства пред бизнеса”, бяха
програмите “Конкурентоспособност” и за развитие на селските райони. Дискусията събра представители на
кабинета, работодателските организации и браншовите асоциации в земеделието.
Специален фонд ще подпомага фермери, чиято продукция е пострадала от градушка, природни бедствия или болести.
Инструментът ще е част от новата европейска Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която ще действа от 2014
г. до 2020 г. Засега се предвижда около 100 млн. евро от парите от ЕС да бъдат използвани за първоначалното
капитализиране на фонда.
Създаването на инструмента беше обявено от зам.-министъра на земеделието Явор Гечев по време на дискусията
“Деветте европътя пред България до 2020: Предизвикателства пред бизнеса”, организирана от “Труд” и
представителството на ЕК в България.
Гечев обясни, че целта на фонда за подпомагане на фермери ще е да купува семена, торове и животни за пострадали от
бедствия и болести ферми. Целта е да останат в бизнеса и “да не изпаднат трайно зад борда”.
Самоучастие
Самите стопани обаче ще трябва да участват в набирането на средства за поддържането на фонда. “Колкото и голяма да
е сумата, тя може да бъде използвана само за едно бедствие. Трябва да се намери начин фондът да се захранва”, обясни
Гечев. Той добави, че конкретната схема още не е ясна. Имало различни варианти, сред които доброволни вноски.
Българските производители обаче не били склонни да плащат по собствена воля.
Зам.-министърът добави, че основна цел на новата земеделска европрограма ще е с парите от ЕС да се увеличи брутният
национален доход от земеделие, а продуктите на българските фермери да имат по-голям дял на пазара у нас.
В търсене на работни места
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Бюджетът на ПРСР през следващите седем години ще е около 2 млрд. Според индикативното разпределение на
средствата, с което “Труд” разполага, най-голяма част от сумата ще отиде за опазване на околната среда и ресурсна
ефективност. Агроекологичните мерки ще получат над 841 млн. евро.
Сравнително голяма част от ресурса - 324 млн. евро, засега са предвидени за повишаване на конкурентоспособността на
малките и средните фирми в селското стопанство. Целта е евросредствата да стимулират откриването на нови работни
места в сектора, а с това да се тушира обезлюдяването и бедността в селските райони. По програмата ще се отпускат
средства и за общинска инфраструктура в малките населени места.
Все още окончателен текст на ПРСР няма. Гечев съобщи, че след огромното закъснение при подготовката вече е готова
първата чернова на програмата. Предстои детайлите да бъдат изчистени и след това програмата да бъде изпратена за
оценка в Брюксел. Първите схеми щели да бъдат пуснати най-рано през май догодина.
До етапа на оценка от ЕК вече са достигнали програмите “Транспорт”, “Региони в растеж” и “Околна среда”. Останалите 4
оперативни програми са на по-ранна фаза от подготовката, обясни вицепремиерът Зинаида Златанова и добави: “Дала
съм задача на управляващите органи да приключат час по-скоро.”
Тиймбилдинг
Златанова каза още, че насърчаването на малките и средните фирми, което да доведе до нови работни места, е
основният фокус на всички европрограми след 2014 г. “Еврофондовете са едно упражнение по тиймбилдинг за
българските политици. Там трябва да работим заедно, няма друг начин”, добави тя.
Повече предвидимост и ясен график за обявяването на схемите по всички програми, поискаха представителите на
бизнеса. Според Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) още догодина трябва да е ясно какви схеми за финансиране смята да обявява администрацията за целия период
от 2014 г. до 2020 г. Така фирмите по-добре ще планират подготовката на проектите и инвестициите си. В момента
индикативни графици за новите схеми се публикуват в началото на годината. Според работодателите обаче за бизнеса
това е прекалено късно.
Е-проблем в земеделието
Внедряването на електронно подаване на документи за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони ще
се забави. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. По думите му основната причина е, че
досега нищо не е правено по въпроса и цялата система трябва да се изгради от самото начало.
“Проверка показа, че една трета от документите, които искаме за кандидатстване по програма, ги издаваме всъщност
ние”, отбеляза Гечев. Той допълни, че това ще продължи, докато не бъде изработен електронен земеделски кадастър.
Познавайки ресора обаче, Гечев подчерта, че надали липсата на електронно подаване на документите е толкова голям
проблем, тъй като “повечето от земеделските производители не могат да работят с интернет”.
“Слабост на програмите остава също така липсата на управление на риска”, коментира Ангел Вукодинов, председател на
Националната асоциация на зърнопроизводителите. По думите му проблем за фермерите остават въведеният таван на
субсидиите и липсата на достатъчно източници, с които земеделците да подпомагат участието си в европроектите. 50% от
стойността на всеки одобрен европроект се осигуряват от собствено финансиране.
Вукодинов се обяви срещу въвеждането на обратно начисляване на ДДС в търговията със зърно. По думите му това само
ще измести измамите от една точка в друга.
Глътка въздух за кравефермите
Две години отсрочка ще получат малките кравеферми, за да изпълнят европейските изисквания за качество на млякото.
Това съобщи вчера зам.-министърът на земеделието Явор Гечев.
Първоначално срокът за постигане на санитарно-хигиенните критерии беше краят на годината. Малките стопанства обаче
нямаше как да го спазят. След изтичането му фермите, чиято продукция не отговаря на изискванията, няма да могат да
продават млякото си. Това засяга около 33 000 стопанства, обясни Гечев.
Той добави, че за преструктуриране на фермите може да се използват европари по новата Програма за развитие на
селските райони (2014 - 2020 г.). Щели да се правят и пилотни проекти за общи млекосъбирателни пунктове в
планинските и полупланинските райони.
Фирмите с повече директно еврофинансиране
Повече пари за директни субсидии за фирмите и по-малко средства за т. нар. финансови инструменти известни още като
инициативата JEREMIE. Това планира министерството на икономиката при разпределянето на бюджета на новата
програма “Конкурентоспособност”, която ще действа от догодина.
Разпределението на бюджета от над 1 млрд. евро от ЕС все още се обсъжда. Основно предложение е средствата за
фондове за евтини или по-лесни кредити, както и за финансиране на стартиращи фирми по JEREMIE, да бъдат намалени
до 70 - 80 млн. лв. при 350 млн. лв. сега. Обяснението на министерството е, че парите трудно стигат до бизнеса и въпреки
че се броят за усвоени, на практика от тях няма ефект.
Министър Драгомир Стойнев обясни още, че парите по “Конкурентоспособност” ще са основно за технологична
модернизация и въвеждане на международни стандарти от фирмите. От думите му стана ясно, че иновациите остават на
по-заден план, въпреки че са основен приоритет за ЕС.
Кръпки в новата “Конкурентоспособност” посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев. Според него не е ясно защо се дава предимство на т. нар. творчески индустрии като киното, а не на
информационните технологии или промишлеността. Стойнев отговори, че няма да има сектори, които да се
фаворитизират.
Според Велев не е логично да се дават евросредства и на монополисти като електроразпределителните дружества.
Стойнев обясни, че включването им е “съмнително” и ще бъде преразгледано. Велев направи забележка, че няма
обяснение и за приоритетното подпомагане на туристическите услуги, заложено в програмата. Въпреки липсата на
4

фаворитизиране Стойнев обясни, че все пак е нужна подкрепа за туризма, тъй като е сред най-важните и приоритетни за
икономиката отрасли.
Още 80 млн. лева отиват към бизнеса
Над 80 млн. лева ще бъдат насочени към българския бизнес още тази година, съобщи икономическият министър
Драгомир Стойнев по време на дискусията за европейските фондове, организирана от в. “Труд”.
Парите ще бъдат насочени към една от най-желаните от фирмите мерки за подпомагане - технологична модернизация,
по която се купуват нови машини и оборудване за производството.
Средствата ще бъдат икономисани от изграждането на газовата връзка със Сърбия, за която първоначално бяха заделени
94 млн. лева. В петък, 20 септември т.г., Брюксел е одобрил пренасочването на по-голяма част от средствата към
технологична модернизация. 10 млн. лева все пак ще отидат за предпроектни проучвания за тръбата.
Причината да се прехвърлят парите от проекта за газова връзка към схемата за модернизация е забавянето на
енергийния проект. Сърбия няма достатъчно средства, за да финансира своята част от тръбата.
По време на дискусията Стойнев обясни, че не знае защо газовата междусистемна връзка със Сърбия се финансира от
програма “Конкурентоспособност”. Първоначално проектът беше част от програмата “Регионално развитие”, но беше
прехвърлен към тази за бизнеса преди няколко години, за да се спасят средства. Министърът каза още, че изграждането
на газовата връзка ще бъде довършено, но през следващия програмен период.
С новината за прехвърлянето на парите от изграждането на газовата връзка към нова схема за купуване на машини
Стойнев се опита да успокои представителите на бизнеса, че тази година повече няма да се отделят евросредства за
подобни инвестиции. “Такава опасност наистина имаше, защото толкова бързо усвояваме парите, че те вече свършиха”,
обясни министърът. Наскоро шефът на “Конкурентоспособност” Ели Милушева обясни, че очаква около 1500 фирми да
кандидатстват за евросредства за машини.
Искат стимули за износа
Един от приоритетите на новия програмен период трябва да е стимулирането на износа. Около това се обединиха
представители на бизнес организациите по време на срещата. От Асоциацията на индустриалния капитал дори
предложиха след 2014 г. малките и средните предприятия да получават ваучери за участие в международни панаири.
Засега се предвиждат само ваучери за иновации и консултантски услуги. В момента помощта за участие в панаири и
изложения минава през еврофинансиране за Агенцията за малките и средните предприятия.
Българска национална телевизия
√ Повече директно финансиране на фирмите
По време на дискусията "Деветте европътя пред България до 2020 година" икономическият министър Драгомир Стойнев
съобщи, че ще има пари за технологична модернизация на фирмите по Оперативна програма "Конкурентоспособност".
Средствата идват от проекта за изграждане на газовата връзка със Сърбия, който се отлага за след 2014 година. Брюксел
е дал своето разрешение това да се случи, а желаната от бизнеса мярка ще тръгне до края на годината.
Драгомир Стойнев заяви, че в новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" иска да види изразен
българският национален интерес. Оттам насетне, негова работа било Брюксел да каже своето "да". Бизнесът приветства
подобрения вариант на програмата, както и преразглеждането на приоритета за строителството на нови технопаркове.
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал - БАН, университетите и фирмите имат достатъчно сгради,
за да дават пари за нови тухли и дограма. От бизнеса, обаче, отправиха и конкретни забележки.
"Някак си излиза, че с част от средствата ще се финансират - поне така го разбираме ние, поправете ни ако не е така ЕРП-тата за изграждане на интелигентни мрежи за средно напрежение. Едва ли мястото за финансиране на монополисти
всъщност е в програма "Конкурентоспособност и иновации", коментира Велев.
"За разпределителните мрежи - наистина е доста съмнително това, и какъв ще бъде конкретният ефект. Смятам, че
изцяло трябва да бъде преразгледано", каза министърът на икономиката Драгомир Стойнев.
Многото средства, съсредоточени в т. нар. инструменти за финансов инженеринг - като фондът Jeremie, също не дават
желания резултат у нас и не стигат до реалния сектор, коментира Васил Велев. Jeremie трябва да се редуцира, защото в
сегашния си вид е крайно неефективен, заяви и заместникът на Стойнев Юнал Тасим. По думите му от сегашните 350
млн. евро във фонда трябва да останат около 70-80 млн. евро.
Кратко видео: http://bnt.bg/bg/news/view/108508/novite_evroprogrami_za_bylgarija
mi.government.bg
√ Министър Стойнев: Акцентът на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е директна помощ за
българския бизнес
Мярката за технологична модернизация ще получи финансиране от ЕК
Акцентът на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е директна помощ за българския бизнес. Това
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на дискусия "Деветте пътя пред България
2014-2020: предизвикателствата пред бизнеса". Участие в събитието взеха и вицепремиерът и министър на правосъдието
Зинаида Златанова, зам.-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим, зам.-министърът на земеделието и
храните Явор Гечев, главният директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели
Милушева, както и представители на работодателски и неправителствени организации.
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По време на дискусията министър Стойнев обяви, че благодарение на усилията на екипа на Министерството на
икономиката и енергетиката мярката за технологична модернизация на българските предприятия е получила в петък
"зелена светлина" за финансиране от Европейската комисия. Бизнесът в България се нуждае най-много от технологично
обновление, въвеждане на международни стандарти, сертифициране и интернационализация, подчерта той. По думите
на министър Стойнев договорените средства по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) са над
1 млрд. евро.
Драгомир Стойнев припомни, че новата версия на ОПИК е базирана на активен диалог с бизнеса. Това не е програма
нито на българското правителство, нито на администрацията, а на българския бизнес, допълни още той. "Европа задава
рамката на оперативните програми, която ние ще спазим, но пътят, по който ще минем, ще е на българския бизнес", каза
още Стойнев. Според него администрацията трябва да направи всичко възможно процедурите да са опростени, да има
прозрачност и равнопоставеност.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в първоначалния вариант на
ОПИК не са били отразени грешките от изминалия период. "Вече имаме програма, която е наистина насочена към
бизнеса", каза той. Велев подчерта, че се води постоянен диалог между представителите на бизнеса и министерствата и
управляващите органи, отговорни за съответните оперативни програми. По думите на Камен Колчев, член на
управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, именно благодарение на
добрия диалог с МИЕ, програма "Иновации и конкурентоспособност"е насочена към бизнеса.
Министър Стойнев посочи, че важните решения ще се взимат на база на реални предложения от страна на бизнеса. Той
припомни, че това е бил и основният метод при разработването на новия вариант на оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност". Според него конкретните резултати по програмата ще бъдат постигнати на база на натрупания
опит и поуките от допуснатите грешки.
mediapool.bg
√ Фирмите ще имат повече директно еврофинансиране след 2014 г.
Бизнесът иска ранен старт на "Конкурентоспособност", равнопоставеност на всички отрасли и е-обработване на
документите
Повече директна подкрепа за българския бизнес – това е основната цел на новата оперативна програма "Иновации и
Конкурентоспособност", обяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на дискусия
"Деветте европътя пред България до 2020 г: Предизвикателства пред бизнеса".
Програмата е една от малкото, чийто бюджет беше увеличен с 50 млн. евро спрямо настоящия програмен период. Така
безвъзмездната европейска помощ за вторите седем години възлиза на 1.037 млн. евро и ще отиде за технологична
модернизация на предприятията, стандартизация и интернационализация на бизнеса, ваучери за иновации, каза
министър Стойнев.
Над четири пъти се свиват средствата за финансов инженеринг за сметка на безвъзмездната помощ за малките и
средните предприятия. От 350 млн. евро сега те се редуцират на 70-80 млн. евро след 2014 г., каза зам.-министърът на
икономиката Юнал Тасим, който отговаря за оперативната програма. Аргументът му е, че инструментът "Джеръми" (чрез
който става финансовия инженеринг) е неефективен и неразбираем за българския бизнес. "Само наливаме пари в
банковата система, където и без това има свръхликвидност", каза Тасим. В момента отпускането на средствата през
"Джеръми" става с помощта на банковата система.
Другата новост е, че финансовият инженеринг няма да бъде отделна ос на програмата, както е сега, а ще бъде част от
двата приоритета, като допълваща мярка, посочи Тасим.
Вторият вариант на програма "Иновации и Конкурентоспособност", разработен от екипа на Стойнев, няма нищо общо с
първия, направен от служебното правителство. "В първите дни видях една концепция, която беше изцяло отхвърлена от
българския бизнес, и новата програма е изцяло преработена", каза икономическият министър. Сега му предстои потежката задача програмата да бъде защитена пред Европейската комисия. Тя, заедно с "Човешки ресурси", "Наука и
образование" и "Добро управление" все още не са изпратени в Брюксел за съгласуване, каза вицепремиерът и министър
на правосъдието Зинаида Златанова.
И новият вариант на "Иновации и Конкурентоспособност" обаче не решава основния проблем на бизнеса –
осигуряването на мостово финансиране за фирмите, стана ясно по време на дискусията. В момента около една пета от
компаниите се отказаха от реализацията на проектите, защото не могат да осигурят съфинансирането по тях. "Мостовото
финансиране не може да се случи с европейски средства и инструментът "Джеръми" не може да играе тази роля, защото
това е недопустима помощ", обясни Ели Милушева, новият ръководител на оперативна програма
"Конкурентоспособност".
Два вместо четири приоритета
Последният обсъждан вариант предвижда програмата да има два вместо четири основни приоритета. Единият е
предприемачество и интернационализация на бизнеса, а другият е иновации и енергийно-ефективна икономика, каза
Юнал Тасим пред Mediapool.
По схемата за предприемачество ще се финансира технологичното обновление на фирмите, като за това към момента са
предвидени 458 млн. евро при 450 млн. евро през този програмен период. По схемите за интернационализация се
предвижда не само участие в международни панаири и изложения, но и подпомагане на експорта, каза министър
Стойнев.
Бизнесът поиска да има ваучери за участие в чуждите панаири, вместо сега действащия модел, по който Агенцията за
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малки и средни предприятия да организира и определя в кои изложения и кои браншове ще участват фирмите. Бизнесът
поиска още и помощ при експортното застраховане.
Към момента по програмата са предвидени само ваучери за иновации. Идеята е бизнесът да си поръчва разработката
или закупуването на иновативен продукт срещу определена сума.
Трите кръпки на програмата
Даване на предимство за финансиране на творческите индустрии, туризма и ЕРП-ата беше определено като "трите
кръпки" на новата програма от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Според председателя на асоциацията Васил Велев не трябва да се дава преимущество на една индустрия пред друга.
"Защо творческите, а не информационно-комуникационните технологии", попита Велев. Според него нелогично е да се
дава с предимство безвъзмездни средства на монополисти за изграждане на интелигентни разпределителни
електромрежи.
Няма да има фаворизиране на определена индустрия, обеща министър Стойнев. Той призна, че не е запознат с
възможността ЕРП-ата да участват с предимство за получаване на европейски средства, за да изграждат или подменят
остарялата си мрежа и обеща това да бъде изцяло преразгледано. Застъпи се обаче за отпускане на средства за
повишаване на качеството на туристическите услуги, защото това е индустрия, която има съществен дял от брутния
вътрешен продукт на страната.
Ранен старт и електронно обработване на документите
Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) поиска максимално ранен старт на програмата,
за да не се получи дупка между двата програмни периода.
Ясен график за отварянето на мерките, достатъчно ранно публикуване на насоките, които да не се изменят, както и
електронно кандидатстване и обработване на документите, бяха другите искания на КРИБ.
Министър Стойнев се ангажира графикът със схемите за кандидатстване да бъде публикуван, за да има предвидимост на
мерките за бизнеса. Работи се и по електронното кандидатстване по програмата, като се предвижда да се проведат дори
и обучения, съобщи Мария Димитрова, директор на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от
ЕС" към Министерския съвет.
Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.
мерки

в млн. евро

наука, иновации и развойна дейност

281.47

конкурентоспособност на МСП

458.23

нисковъглеродна икономика

238.47

ресурсна ефективност

27.38

техническа помощ

31.59

общо

1037

stigabe.com
√ Договорихме 1 млрд. евро за технологична модернизация
Мярката за технологична модернизация на българските предприятия е получила в петък “зелена светлина” за
финансиране от Европейската комисия, съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на
дискусия с представители на индустрията.
Бизнесът в България се нуждае най-много от технологично обновление, въвеждане на международни стандарти,
сертифициране и интернационализация, подчерта Стойнев. По неговите думи, договорените средства по оперативна
програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) са над 1 млрд. евро.
Акцентът на програмата е директна помощ за българския бизнес, каза Стойнев. Новата версия на ОПИК е базирана на
активен диалог с бизнеса – това не е програма нито на българското правителство, нито на администрацията, а на
българския бизнес, уточни Стойнев. Според него, администрацията трябва да направи всичко възможно процедурите да
са опростени, да има прозрачност и равнопоставеност.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Васил Велев, в първоначалния вариант на
ОПИК не са били отразени грешките от изминалия период. “Вече имаме програма, която е наистина насочена към
бизнеса”, каза той.
Важните решения ще се взимат на база на реални предложения от страна на бизнеса, посочи Стойчев. Това е бил и
основният метод при разработване на новия вариант на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.
Според министъра, конкретните резултати по програмата ще бъдат постигнати на база на натрупания опит и поуките от
допуснатите грешки.
3e-news.net
√ С 52% ОП "Конкурентноспособност" е лидер по усвояване на средства от ЕС
Страната ще получи отписаните 150 млн. евро по програмата за енергийна ефективност на фирмите
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Оперативна програма "Конкурентоспособност" е лидер по усвояване на средства от европейските фондове с 52%
успеваемост на проектите. Това съобщи пред 3eNews зам.-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим,
позовавайки се на информационната система за еврофондовете ИСУН.
Според него нямало да се загубат европейски пари за първия програмен период по програмата, чийто ресурс бе около
600 млн. евро. За следващите 7 години договорените с ЕК средства ще са около 1 млрд. Евро. Тасим призна, че високата
усвояемост се дължи на схемите за финансов инженеринг "Джеръми". Българският бизнес проявявал изключителен
интерес към проектите за технологично модернизиране и през ноември се очертава още едно отваряне на схемите за
финансово подпомагане от ЕС, посочи още зам.-министърът.
Дори отписаните целеви средства в размер на 150 млн. евро по първия програмен период за енергийно обновяване на
предприятията ще бъдат използвани ефективно. От август насам министерството на икономиката било затрупано от
заявления за кандидатстване по пилотния проект на ЕС за "Енергийна ефективност на предприятията", след като за 2
години желаещи изобщо не е имало. Важното е до края на 2013 г. тези пари да бъдат договорени, а до края на 2015 г. да
бъдат оползотворени за енергоспестяващи мерки. Не всички заявки обаче ще бъдат одобрени заради ограничения
финансов ресурс, обясни Юнал Тасим.
Бизнесът се обяви през следващия програмен период пари от ЕС да се дават целево на фирмите за строителство на
молове. Срещу това се изказа и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Предприятията настояват финансовата помощ от ЕС от структурните фондове да им се дава за технологично и
иновативно обновяване под формата на валчери.
Междувременно още няма решение за започване на строителството на "София Тех парк". На държавното дружество,
регистрирано за целта, е даден допълнителен срок от 1 месец, за да получи разрешение от ЕК за стартиране на проекта.
Той е на стойност 125 млн. лв., като 100 млн. евро са договорени по линия на еврофондовете, а 25 млн. лв. с държавно
финансиране.
Определеният за застрояване терен на "София Тех парк" се намира на "Цариградско шосе" в София на мястото на
бившата спортна школа на ЦСКА, срещу зала "Арена Армеец". По първоначалния проект комплексът трябваше да е готов
до 15 септември 2015 г. Страната няма да изгуби субсидията, ако договорът за изграждане с бъдещия изпълнител бъде
подписан до края на 2013 г. , а парите бъдат усвоени до края на 2015 г.
novini.dir.bg
√ Златев: Пари от ЕС ще бъдат отпускани срещу реформи
Новото в следващия програмен период 2014-2020 г. е, че пари ще бъдат отпускани срещу реформи. Това заяви
представителят на Европейската комисия в България Огнян Златев по време на дискусиятаСедемте европътя пред
България до 2020: предизвикателства пред бизнеса.
Новото в следващия програмен период 2014-2020 г. е, че пари ще бъдат отпускани срещу реформи. Това заяви
представителят на Европейската комисия в България Огнян Златев по време на дискусиятаСедемте европътя пред
България до 2020: предизвикателства пред бизнеса.Дискусията се провежда в сградата на Европейската комисия на
ул.Раковска 124и в нея участват вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, министърът на
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, както и представители на българската администрация и българския
бизнес, предаде репортер на БГНЕС.
Една от характерните новости в новата финансова рамка е, че пари ще бъдат отпускани срещу реформи и се отделя
внимание на постигане на целите на Европа 2020, каза Златев. Особено важен е начинът, по който тези средства ще се
планират и се обръща особено значение на малкия и среден бизнес като фактор за растежа, за дабъдат преодолени
последиците от икономическата криза. На 24 и 25 октомври тази година ще бъде открита Седмицата на малките и средни
предприятия, припомни Златев.
Днешният форум е много полезен, защото слага началото, при което започваме да влизаме в детайлите на новия
програмен период, заяви в словото си вицепремиерът Зинаида Златанова. Публичните инвестиции са важни, но
философията на новия програмен период е насочена към бизнеса и създаването на нови работни места, продължи тя. В
последните месеци дебатът за това ще става все по-интензивен, защото политиката на сближаване на ЕС е вече поразлична - към стимулирането на реформи в политиката на държавите–членки. Няма държава, която да е пощадена от
бюджетни ограничения.
При подготовката на следващия програмен период България прилага принципите на кохезионнатаполитика и днес
разполагаме с нашите научени уроци, припомни Златанова. Този опит ще ни помогне да осигурим ранния старт на този
период. Подобренията при нас са в няколко направления - в анализа и стратегическата част, в ключови отрасли:
транспорт, съдебна система, интегрирания подход в други области като включването на ромската общност в тези
процеси и др. ЕК ще иска да види и качество на реформите, а не просто някакви идеи, подчерта Златанова. За мен е
важно,че стартираме тази дискусия за двете оперативни програми, които имат значение за частния бизнес, заключи тя.
Тези разговори вече сме започнали, за да подобрим диалога с българския бизнес, посочи министърът на икономиката
Драгомир Стойнев. За съжаление, ситуацията в икономиката не е от най-добрите, затова всички заедно трябва да
идентифицираме проблемите и данамерим решенията като подобрим бизнес климата, продължи той. Сега вече имаме
като правителство конкретни стъпки, около 100 режима, но това не е всичко - идеите трябва да дойдат и от бизнеса,
подчерта министърът. Това се отнася и за ОП за иновации, вярно че тази програма е първата, но тук е моментът да не се
уповаваме на база грешки, а да направим програма, която да ни доведе до реалните резултати и да не изпускаме
националния интерес, смята Стойнев.
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Трябва заедно да работим за просперитета на българската икономика, призова той. А българският бизнес има нужда
преди всичко от технологична модернизация, но трябва да видим как нашите нужди се вписват в европейските
приоритети и ние вече направихме такава концепция.
Тази оперативна програма за иновации е точно в подкрепа на нашия бизнес, подчерта Стойнев. Договорихме наистина
повече средства в сферите, където имаме най-голяма нужда, добави той. Мяркататехнологична модернизацияще тръгне,
от петък са ни дали от ЕКзелена светлина,средства за нея са намерени, обяви Стойнев.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал зададе няколко въпроса към министерството на
икономиката, които засягат някои пропуски в ОПКонкурентноспособност.Защо са изкарани пред скоби творческите
индустрии и за разпределителните мрежи - излиза, че с част от средствата ще се финансират ЕРП-тата, дали точно тук е
мястото да се финансират монополите, запита той. Велев предложи да се въведат ваучери за консултации и за участие в
наши и международни панаири и изложения, за да се стимулира износът.
Дискусията продължава – редица представители на бизнеса изразяват мнение и задават въпроси към министъра на
икономиката и към представители на други министерства, свързани с обсъжданите днес оперативни програми за
следващия програмен период.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Отварят поръчките и за малки и средни фирми
Офертите за участие в търгове ще могат да се подават и в електронни каталози, така че да се избегне трупането
на огромна книжна документация.
Облекчаване на достъпа на малките, средните и новосъздадените предприятия при участието в обществени поръчки е
една от основните промени, които са записани в новите текстове на закона. В петък депутатите приеха на първо четене
проектозакона 2 седмици след като беше внесен в парламента - документът е в програмата на правителството в групата
“За бизнеса” като една от най-неотложните стабилизационни мерки.
Изискването фирмите да имат оборот три пъти от прогнозната стойност на обществената поръчка отпада от закона. Това
ще отвори път за участие на малки и средни фирми, обяви вицепремиерът Даниела Бобева.
Изискването за оборот на кандидатите се заменя с възможността възложителят да изисква при определени поръчки, за
които е нужен ресурс, наличие на до 50% от сумата. Според експертите в Министерския съвет пример за такава дейност е
изграждането на път, за който кандидатът трябва да има средства за строителни
материали, гориво или заплати на работниците Изискването за оборот не дава такава информация, а ограничава броя на
кандидатите.
Създават се гаранции и за прилагането на принципа на пропорционалността. Въвежда се задължението при обявяване на
поръчки за строителство над 2,640 млн. лв. възложителят да определя дела, който участниците трябва да дадат на
подизпълнители. Работата за тях може да е поне 30 и не повече от 70%.
Отпада изискването подизпълнителите да доказват наличието на финансови, технически възможности и професионална
квалификация.
Тази пилотна промяна с конкретен регламент за отношенията изпълнител-подизпълнител в строителния сектор ще
покаже дали механизмът е добър, за да се приложи и за други сектори.
Често срещаната практика да се изисква опит от фирмите-участнички в търговете, също се предлага да отпадне от закона,
защото се оказва, че това ограничава достъпа на други.
Второ сериозно облекчение е в процедурата на кандидатстване. В частта на т.нар. мерки за намаляване на
бюрократичната тежест се въвежда принцип, който забранява на администрациите да изискват от кандидатите
доказването на обстоятелства, които са записани в публични регистри. Това ще спести отпечатването на документи.
Тръжната документация по процедурите и самите оферти се внасят в кашони. Освен това отпада задължението за
закупуване на документацията за участие. Така се създават и реални предпоставки за преминаване към електронни
обществени поръчки.
Възложителите могат да поискат техническите предложения да бъдат представени под формата на електронен каталог,
когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани. Електронният каталог е онлайн платформа,
която ще се прилага и за доставки, при които могат да се разработят или утвърдят собствени стандарти.
Важен елемент от новите правила за кандидатите е, че ако участник в процедурата има към държавата и общините
задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, не са отсрочени или разсрочени, ще се отстранява от
участие.
В частта от ангажиментите на правителството за публичност и прозрачност администрациите, които обявяват
обществените поръчки, се задължават да водят
на интернет страницата си профил на купувача.
В него се качва информацията от обявяването на търга с приетите правила за възлагане на поръчки до самите договори и
допълнителните споразумения към тях, както и документите за извършване на плащане.
За министерства и общини, които не публикуват документ или информация в профила на купувача, е предвидена
имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. или глоба от 1500 до 3000 лв.
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Въвежда се изискването едновременно с решението за класирането на участниците и определяне на изпълнителя
възложителят да изпраща на останалите копия от протокола на комисията.
Предлагат се промени и в обжалването. Всеки гражданин или организация в 14-дневен срок след публикуването на
обявление в регистъра ще има право да поиска възложителят доброволно да промени изискване, ако то е в нарушение
на закона. Сега това могат да правят само заинтересованите страни.
От 30 на 15 дни се намалява срокът за произнасяне на КЗК за малките поръчки. Жалбите ще се пращат и по електронна
поща, а не само с призовка, която позволява получателят да се крие и да бави процедурата. Дават се възможности за
изпълнение на поръчки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
При обсъжданията на проекта в комисиите в парламента идеи дадоха и браншови организации. Арх. Владимир Дамянов
от Камарата на архитектите отбеляза, че промените трябва да отчетат спецификата при поръчки с интелектуален продукт
като инвестиционните проекти в устройственото и архитектурно-инженерното проектиране.
Светослав Глосов от Камарата на строителите се усъмни във възможността юридически точно да се регламентират
отношенията между главния изпълнител и подизпълнителите.
Подизпълнителите могат да вземат парите си директно от държавата
В частта от закона, която пилотно въвежда регламент за наемането на подизпълнители в строителството, е специален
раздел “Договор за подизпълнение”, с който се уреждат отношенията.
Това се налага, защото в много от случаите се оказва, че възложителят се е разплатил с главния изпълнител, но неговите
подизпълнители остават, без да си получат парите за свършена работа, а и законът не ги защитава.Такъв пример имаше
при строежа на последната отсечка на магистрала “Тракия”, когато държавата в лицето на пътната агенция заяви, че е
изпълнила финансовите си ангажименти към строителя, т.е. платила е сертификатите за дадени дейности по обекта.
Въпреки желанието за съдействие държавата заяви, че не може да търси отговорност от главния изпълнител за помалките фирми, защото това са “междуфирмени взаимоотношения, в които тя не може да се меси”. Докато се уредят
споровете, имаше блокади и протести на магистралата, а проектът и пускът на “Тракия” се забави и по тези причини.
Затова е предвиден защитен механизъм и при плащанията. Когато възложителят е приел дейност по договора за
поръчка, за която фирмата е сключила договор за подизпълнение, той заплаща тази дейност на изпълнителя, като
информира подизпълнителя.
При искане от страна на подизпълнителя възложителят може да му преведе дължимите средства директно, но в този
случай предварително информира главната компания по поръчката.
Тогава изпълнителят ще може да оспори пред направено плащане, само ако договорът за подизпълнение е прекратен.
Или ако работата не е свършена, но за това изпълнителят трябва да уведоми писмено възложителя до приемането на
съответната дейност.
√ Обучават предприемачи как сами да пишат европроекти
Отделни схеми за бизнеса, по които предприемачите да бъдат обучавани как сами да подготвят европроектите си,
предвижда министерството на икономиката през новия програмен период 2014-2020 г. Това съобщи Ели Милушева, шеф
на програма “Конкурентоспособност” във ведомството, на дискусия за пътищата на България до 2020 г. и
предизвикателствата пред бизнеса при еврофинансирането, организирана от вестник “Труд”.
Новината тя обяви в отговор на критика от страна на бизнеса. “Почти няма бенефициент, който да е подготвил проекта си
сам, а не с консултант. Това показва, че не стигаме до хората. Нужно е обучение”, каза Камен Колев, зам.-шеф на БСК.
За кражба на средства по определени мерки в програмите за земеделието пък алармира Ангел Вукодинов от
Националната асоциация на зърнопроизводителите. “Няма изискване за резултат, има редица случаи на европейско
финансиране за изграждане на псевдопроизводство, което след 1-2 години изчезва”, каза той и апелира за управление
на риска в програмите.
Акцент на дискусията бяха бъдещите програми “Конкурентоспособност” и Развитие на селските райони.
По първата икономическият министър Драгомир Стойнев заяви, че средствата са над 1 млрд. евро, които ще бъдат
насочени повече към директна подкрепа за бизнеса. Другите приоритети са технологично обновление, въвеждане на
международни стандарти и помощ при износа.
Целта през новия програмен период е опростяване на административните процедури, прозрачност и конкуренция между
проектите, каза министърът.
Той успокои бизнеса, че през следващите години няма да се предвидят европари за покупка на машини с това, че
България е получила разрешение от Брюксел да пренасочи парите за изграждане на сръбско-българската газова връзка
към проекти за технологична модернизация в предприятията. Газовият проект щял да се довърши със средства от 20142020 г.
“Разчитам на диалог през идните 7 години, еврофондовете са упражнение по тиймбилдинг за българските политици”,
напомни вицепремиерът и министър на еврофондовете Зинаида Златанова.
Поне малко трябва да изравним стандарта на живот в селските и градските райони, а не да откриваме училища в София
за сметка на закриването им в Родопите, обясни зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. Според него целта на
програмата за развитие на селските райони през следващите години е да се повиши делът на БВП от земеделие, защото
в него били инвестирани много евросредства, но ефектът в тази посока не се виждал.
Правят фонд със 100 млн. евро за щети от градушки
Предвижда се създаването на гаранционен фонд от 100 млн. евро, с който да се покриват щети от природни бедствия на
земеделските производители. Това е в плановете на бъдещата програма за развитие на селските райони.
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Ще се въведе още един финансов инструмент с бюджет от 250 млн. евро, с който да се осигури съфинансиране на
проектите на фермерите.
Всички институции трябва да приемем общо становище за забраната за купуването на земя от чужденци, смята зам.министърът на земеделието Явор Гечев. Защото поземлената реформа още не е приключила, но в сектора се работи по
това да се отпуши земята като собственост, за да влиза в поземлени отношения и да се произвеждат блага.
Вестник Труд
√ Данъчните искат връщане на бонусите
Данъчните настояват за връщане на стария модел за допълнително материално стимулиране (ДМС) отпреди промените,
въведени от бившия финансов министър Симеон Дянков.
“Представили сме предложения за връщане на стария модел на заплащане с ДМС. Създадена е междуведомствена
група, която да обсъди възможностите и се надяваме през октомври - ноември да имаме резултат, така че да е възможно
от 1 януари 2014 г. да се върне старият модел”, заяви пред “Труд” шефът на НАП Бойко Атанасов.
Новият модел на заплащане в администрацията беше въведен в средата на м. г. Според него бонусите във ведомствата
бяха отвързани от събираните от бизнеса глоби, данъци и такси. Отделно от това бе разписано, че 70% от фонда за
възнагражденията отиват за основни заплати, а само 30% за бонуси.
Бойко Атанасов обясни, че моделът “Дянков” е довел до уравниловка чрез покачване на основните заплати за сметка на
допълнителното материално стимулиране. “Реално по този начин преките разкриватели на средствата, на базата на
които се формира ДМС, са демотивирани да го правят”, посочи Атанасов.
Резултатите от въвеждането на новия модел на заплащане в администрацията не са еднозначни. В някои звена наистина
има изравняване на заплатите или пък размествания, които не са непременно в полза на по-работливите. В трети
ведомства пък няма никаква промяна. Служители от по-ниските нива в НАП твърдят, че моделът “Дянков” е ограничил
бонусите на шефовете в централното управление на агенцията и затова те настояват за връщането му. По неофициална
информация ръководството на НАП до юли 2012 г. вземаше по 10 000 - 15 000 лв. на тримесечие над заплатата. Бойко
Атанасов обаче твърди, че предложението за промяна в заплащането се подкрепя и от синдикатите в агенцията.
На този етап не е ясно дали искането на НАП ще срещне подкрепа в правителството. Инициативата идва на фона на
справка, изнесена от БСП, според която през 2010 г. и 2011 г. 9 министерства са раздали 30 млн. лв. като бонуси. Сред тях
най-много пари са разпределени именно във финансовото министерство - 14 млн. лв.
Вестник Стандарт
√ Договаряме пари от ЕС за храна за бедни
Очаква се бюджетът на новата програма да е близо 20 млн. евро годишно
Нова програма "Храна за бедни" договаря правителството с Брюксел, съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова на
форума "Деветте европътя пред България до 2020: предизвикателствата пред бизнеса". Целта е новият финансов
инструмент да залегне за периода 2014-2020 г. В момента най-бедните и нуждаещите се наши сънародници получават
средства по линия на земеделските програми. През следващия период обаче тези европари са включени в обхвата на
Европейския социален фонд. Страната ни ще преговаря за максимално голям обем на европомощта и правителството ще
положи усилия те да са повече от индикативно заложените, каза вицепремиерът. Тази година бюджетът, който ползва
страната ни по европейската програмата "Благотворителност", е малко над 19 млн. евро. Чрез нея се разпределят храни
за най-нуждаещите се, като обикновено това са социално слабите хора, които отговарят и на критериите за получаване
на помощи за отопление. Златанова е категорична, че в областта на еврофинансирането няма място за политически
дразги. Вицепремиерът определи еврофондовете като упражнение по тиймбилдинг за българските политици и обясни,
че там трябва да се работи заедно. Подготовката на новите оперативни програми е изключително напреднала, като част
от тях вече са изпратени и в Брюксел за предварителни консултации. Това са оперативните програми с предвидено найголямо финансиране "Региони в растеж", "Транспорт" и "Околна среда".
Вестник Сега
√ Безработните младежи с ниско образование се увеличават
Нивото на безработица сред младежите с ниско образование и преждевременно напусналите училище е тревожно
високо в сравнение с данните за Европа, алармираха от Икономическия и социален съвет. При младите на възраст от 15
до 24 години, които не са завършили средно образование, безработицата е с 50% по-висока от тази за същата категория в
ЕС, съобщи председателят на съвета проф. Лалко Дулевски. Според него заетостта сред младежите с основно и по-ниско
образование е 4-5%, докато делът й за съюза е 5 пъти по-висок. След 10-15 години проблемът ще има и политически
аспект, защото ранно отпадналите деца ще представляват немалък процент от избирателите, които ще влияят върху
характера на политическата система, предупреди проф. Дулевски.
През първото тримесечие на годината безработицата при младежите без образование се е повишила с близо 8 на сто,
съобщи Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на ИСС. В по-голямата си част това са
неграмотни хора, с липса на социални умения, с ниско ниво на образование и квалификация - основните качества,
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търсени на пазара на труда, посочи Такева. Според нея хората с по-ниско образование имат значителни трудности при
намирането на работа, получават много по-ниско заплащане за труда си, което довежда до по-нисък стандарт на живот.
Много често те слабо познават трудовите си права и приемат да работят без трудов договор, без да осъзнават, че така се
лишават от осигуряване.
Една от мерките, които съветът предлага, е да се въведе "единен образователен номер" за всяко дете, който ще позволи
да се проследява развитието му от детската градина до завършването на различните степени на образование. Това ще
даде възможност да се отчетат спецификата на социалните, икономическите и демографските проблеми, свързани с
образованието в отделните региони на страната, мотивират идеята от ИСС.
economynews.bg
√ Къде може да се преотстъпва корпоративен данък?
Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва до 100 процента корпоративния данък поради
висок процент на безработица в общината. Това предвиждат промените в Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО), публикувани на сайта на Министерството на финансите.
Изменението на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ се прави заради
изтичане действието на настоящите Насоки за регионална помощ за програмен период 2007-2013 г. и приетите от ЕК
нови Насоки за периода 2014-2020 г.
Предвижда се като община с висока безработица да се разглежда община, в която за предходната година преди
текущата има безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Досегашният режим
обхващаше общини, в които безработицата е над 35 на сто по-висока от средната за страната за предходната година,
посочват от МФ. Едновременно с тази промяна се въвеждат и нови условия за поддържане на средномесечна численост
на персонала не по-малко от 30 работни места, от които 70 на сто да бъдат заети пряко в извършваната производствена
дейност, както и 30 на сто от средномесечна численост на персонала да бъдат лица с постоянен адрес в съответната
община.
С тези промени се цели освен насърчаване на инвестициите в по-голям брой общини, така и намаляване на
безработицата в тези общини, чрез осигуряване на заетост, посочват от МФ. Данъчното облекчение ще влезе в сила след
постановяване на положително решение от ЕК относно съответствието му с Насоки за националната регионална помощ
за 2014 - 2020 г.
В законопроекта е предвидено действието на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски
производители, да бъде удължено и за 2014 г., което означава да
бъде приложено преотстъпване на корпоративен данък, който се дължи за 2014 година. Прилагането на данъчното
облекчение за 2014 г. ще бъде възможно след постановяване на положително решение от ЕК.
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