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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Нова Телевизия 
 
√ Правителството замразява детските и помощите за раждане 
Намерението на управляващите е тези плащания да останат без промяна до 2016 година 
Правителството замразява основни социални плащания като майчински, детски и помощи за раждане. Намерението на 
управляващите е всички те да останат без никаква промяна до 2016-та включително.  
В момента семействата с деца получават по 35 лева месечно. Правителството планира това да не се променя. Така 
майчинските за втората година ще си останат 340 лева.  
Еднократната помощ при раждане на дете също ще остане замразена, помощите и добавките за деца с увреждания 
остават на сегашното ниво.  
И все пак светлина в тунела има. Увеличение можем да очакваме при минималната работна заплата. Тя ще се повишава с 
по 40 лева на година, за да стане  420 лева през 2016 година. 
Пенсиите също ще растат всяко лято в зависимост от поскъпването на живота. Максималната пенсия ще се увеличава с по 
70 лева годишно, като след две години ще стане близо 1000 лева (980). Логично ще расте и максималният осигурителен 
доход. 
Добрата новина е при данъците и осигуровките. След като държавата няма да дава повече, не възнамерява и да взима. 
Размерът на удръжките и за здраве, и за пенсия се запазват. Данък доход и данък печалба също остават 10%, а ДДС – 
20%.  
Заради европейските изисквания се залага единствено увеличение на акциза върху цигарите. Те категорично ще 
поскъпнат, засега не е ясно с колко. 
Срещу плановете на държавата се обявиха синдикатите.  
„Ние сме против запазване на статуквото. За 3 години едни и същи числа се повтарят, което не е нормално”, заяви 
Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ. 
Бизнесът обаче е на друго мнение. 
„Достатъчно много се увеличиха тези социални помощи през тази година”, заяви Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал.  
Несъгласие между работодатели и синдикати има и по друга тема – замразяването на данъците и осигуровките. 
 „Одобряваме данъчната стабилност и предвидимост в данъчните закони”, заяви Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
„Ще искаме разширяване на този диапазон и ще искаме въвеждането на семейното подоходно облагане”, заяви Николай 
Ненков от КНСБ. 
Заради спорната прогноза от КНСБ ще настояват за спешно свикване на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. От бизнеса пък категорично ще бойкотират увеличението на минималната работна заплата, защото 
предвижданият скок бил прекалено голям. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Отлична седмица за европейските пазари 
Индексът SOFIX нарасна с над 6% и се задържа на петгодишен връх 
Изключително добра за европейските акции - така може да се обобщи изминалата борсова седмица, като в петък някои 
индекси достигнаха петгодишни върхове благодарение на добрите корпоративни резултати. Общоевропейският индекс 
FTSEurofirst 300 затвори с ръст от 0.4% до 1321.16 пункта, като по време на търговията достигна 1328.31, най-високото 
ниво от средата на 2008 г. Националните индекси постигнаха ръст в почти всички европейски пазари, като германският 
DAX напредна с 0.4%, а френският CAC 40 и британският  FTSE 100 – с по 0.1%.  Най-големият печеливш в Западна Европа 
беше испанската борса, чийто основен показател IBEX 35 поскъпна с 5% и достигна най-високата си стойност от юли 2011 
г. 
Добра седмица за БФБ 
Оптимизмът не подмина и Българската фондова борса, като седмицата беше белязана с първия ръст на индекса SOFIX 
над 500 пункта от пет години. Нивото на търговията се запази стабилно през цялата седмица и показателят завърши 
петъчната търговия на 523.87 пункта. Седмичният ръст на показателя достигна 6.14%, а обемът на търговията надхвърли 
10.6 млн. лв. Най-търгуваните акции бяха тези на "Софарма", "Химимпорт" и ЦКБ. 
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В последния ден на седмицата единственото притеснение за пазарите дойде от неочаквания спад на новите работни 
места в САЩ, но ефектът върху търговията бе ограничен. Статистиката показа, че най-голямата световна икономика в 
света е добавила едва 74 хил. работни места през декември - с една трета под дори най-песимистичните прогнози. 
Търговците обаче отдадоха този спад на лошите атмосферни условия в страната, освен това подобни сигнали за 
икономическа слабост вероятно ще накарат Федералния резерв да не бърза с по-нататъшното свиване на финансовите 
стимули. 
Ръст на авиокомпаниите 
Сред европейските компании най-големи печеливши бяха Air France-KLM и Lufthansa, чиито акции поскъпнаха с 16 и 13%, 
след като авиопревозвачите отчетоха ръст на пасажерите през декември. Акциите на Swatch напреднаха с 3.9%, след като 
производителят на часовници излезе с прогноза за двуцифрен ръст на продажбите през 2014 г. Седмицата беше 
печеливша и за банковия сектор, чийто подиндекс в рамките на The Stoxx 600 отбеляза най-силния си ръст от осем 
месеца. През миналата седмица също така беше осъществено връщането на финансовите пазари на Ирландия, която 
проведе успешен търг на 10-годишни ДЦК на стойност 3.75 млрд. долара. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Качват чиновниците на въртележка 
ТЕСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
Спасяват ги от скуката с ротации, пресичат и корупцията 
Чиновниците започват преселение от кабинет в кабинет, за да се извъртят на различни позиции в 
администрацията. Това предвижда механизъм за ротация на служителите, който е одобрен от Съвета за 
административна реформа към кабинета, оглавяван от вицепремиера по икономическото развитие Даниела 
Бобева. 
Своеобразната въртележка няма нищо общо с плана на финансовия министър в кабинета „Борисов“ Симеон Дянков, 
който искаше да „разхвърли“ цели ведомства в различни точки на страната. В случая предлаганата ротация 
няма да променя цялостната структура 
на администрацията и ще се осъществява по два метода – или двама служители ще си сменят позициите един с друг, или 
отделните чиновници самостоятелно ще преминават през няколко длъжности, като процесът може да продължи с 
години. Разместванията ще стават както между различни структури на властта, така и в рамките на отделните ведомства. 
Сред примерите в одобрения механизъм е посочено преминаването на началник на отдел „Финанси“ през всички 
функции, които се изпълняват в звеното, за да може впоследствие да ги ръководи ефективно. 
Експертите от съвета все пак са направили свои бележки по механизма при разглеждането му и през отминалия уикенд 
ударно са работили по него, за да може тази седмицата документът да бъде публикуван в окончателния му вариант, 
обясниха за „Монитор“ от екипа на Бобева. 
Като цяло обаче на ротацията се възлагат големи надежди, включително като едно от средствата за пресичане на 
възможностите за корупционни практики, а подобен извод вече бил посочен и в доклад на Световната банка. В 
първоначалния проект на механизма, публикуван на Strategy.bg, се посочват и някои от високорисковите позиции за 
прибиране на рушвети - управление на държавната и общинската собственост, прилагане на данъчното законодателство, 
работа с обществени поръчки, а също и в митниците и общинските служби по земеделие. 
„Ротацията на длъжностите може да се използва и за предотвратяване на физическия и психическия стрес от работата на 
една и съща позиция в продължение на повече години. В други случаи това може да бъде и средство за намаляване на 
отегчеността и монотонността, с което да провокира по-голямата ангажираност при изпълнение на задачите“, изрично е 
записано в проекта на механизма. Като очакван резултат от разместванията се отбелязва още и повишаването на 
гъвкавостта и адаптивността на държавните служители. 
Чрез ротациите администрацията може да намали числеността си,  посочва се още в документа. Това можело да стане 
при процеса на взаимно обучение, наречен cross-training, чрез който човешкият ресурс можел да бъде използван по-
ефективно. Освен това с „внасянето на нов поглед и идеи“ щяла да се подобри и работата в различните отдели. 
В документа са разписани и евентуалните спънки, които може да се появят в процеса на разместване. Сред тях са 
нежеланието на по-опитни експерти да изпълняват 
нови функции, както и страх сред чиновниците, които не се справят на новото място, че може въобще да загубят работата 
си. Освен това имало опасност и от логистични проблеми, като например неудобство при придвижването до новото 
работно място. 
Тепърва обаче ще се изготвя екшън план, на базата на който ще се проведе самата ротация на чиновниците в държавната 
администрация. Първо ще се набележат длъжностите, подходящи за това, след което  ще се изготви и списък с 
конкретните служители от всяка структура, които ще бъдат размествани. В механизма се дава препоръка да се стартира с 
пилотни ротации, в рамките на които да се идентифицират слабостите. 
Идеята за ротация пък ще се популяризира сред чиновниците и шефовете им чрез организиране на срещи с презентации. 
Служителите ще попълват и въпросници за нагласите, желанията и нуждите от ротация. След това самата реализация на 
процеса ще бъде подложена на мониторинг, ще има и обратна връзка с преместваните, колегите им и дори с 
потребителите на съответната административна услуга, както и оценка на резултатите. 
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√ Данъчни разясняват обратното начисляване на ДДС 
В СРЯДА 
Експерти от Териториалната дирекция на НАП във Велико Търново ще разясняват новия механизъм за начисляване на 
ДДС при търговията със зърно на работен форум. Той ще се проведе на 15 януари в Гербовата зала на Областната 
администрация. Освен механизма за обратно начисляване на ДДС данъчните ще разяснят и новия режим за касова 
отчетност, съобщи Fermer.bg. „Искаме да запознаем хората с новостите“, коментира Стефан Михайлов, директор на 
Териториалната дирекция на НАП във Велико Търново. Сред обсъжданите теми ще бъде и въвеждането на нови 
дневници по ДДС, които влизат в сила от 1 февруари и старите бланки няма да важат. Това налага промяна в софтуерните 
продукти, която фирмите трябва да направят навреме. От НАП припомнят още, че фирмите, които подадат данъчни 
декларации онлайн, получават 1% отстъпка, но не повече от 1000 лв. 
 
√ Плащаме 19% ДДС в Кипър 
От днес стандартната ставка по ДДС в Кипър се увеличава от 17% на 19%, съобщават от Националната агенция за 
приходите (НАП). Намаленото облагане от 8 на сто за група стоки също се увеличава на 9%. Така много продукти и услуги, 
предлагани в островната държава ще поскъпнат. ДДС за храните и лекарствата в Кипър е 5% и за сега там не се 
предвиждат промени. 
Стандартната ставка по ДДС обхваща близо 80 на сто от стоките и услугите в островната страна, припомнят от БНР. 
Супермаркети обаче вече обявиха, че заради тежката икономическа криза, те ще поемат разликата в налога и няма да 
натоварват с нея клиентите си. Поскъпване обаче ще има на дрехите, обувките, козметиката, почистващите препарати, 
горивото, електричеството, телефонните услуги и др. Цената на бензина и дизела в Кипър вече се повиши веднъж от 1 
януари, когато акцизът бе увеличен с 5 цента на литър. Ще поскъпнат и услугите в хотелите, ресторантите и кафенетата. 
Увеличението на ДДС е в изпълнение на споразумението между правителството на Кипър и тройката международни 
кредитори за финансова стабилизация и възстановяване на страната. Въпреки това Кипър остава в групата на страните - 
членки на Европейския съюз, с ниска ставка на ДДС, припомнят от Министерството на финансите на островната страна. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Клисарова: Догодина стартира проект за дуално обучение 
София. "Ако искаме да намалим младежката безработица и да осигурим по-добра реализация на младите хора на 
трудовия пазар, трябва да въведем дуалната система", заяви министърът на образованието и науката Анелия 
Клисарова в предаването „Брюксел 1" по България он еър. 
Според нея цялото общество трябва да се включи във въвеждането на системата, за да стане тя реалност. Министър 
Клисарова се позова на социологически данни, според които 88% от учениците предпочитат да завършват средното си 
образование с професионална квалификация. „Учениците искат да работят и да получават практически умения. 
Задължително е да засилим практиката, а това може да стане само в условията на труд", подчерта г-жа Клисарова. 
За ролята на бизнеса министърът изтъкна, че той не само ще участва в плащането на образованието, но ще бъде включен 
в учебните планове и програми по практика. „Задали сме проучване за нуждите в различните райони на страната. Важно 
е и с какви умения иска бизнесът да завършат учениците – както в средното, така и във висшето образование, кои са 
практическите знания и умения, които са необходими, за да започне младият човек бързо работа", каза министър 
Клисарова. 
Министърът на образованието и науката обясни, че ще се стартира с няколко пилотни проекта, които се планират за 
2015г - 2016г. и ще бъдат включени по оперативни програми. „В следващи бюджети, когато имаме известен опит, ще 
разчетем до каква степен ще участва бизнесът и до каква степен държавата", отбеляза г-жа Клисарова. Тя обърна 
внимание, че има различен опит в страните, прилагащи дуалната система. Тя даде пример с Германия, където бизнесът 
плаща около 50% в обучението, а в Швейцария - 70%. В скандинавските страни от друга страна има пул, в който бизнесът 
събира средства и ги дава за професионално образование. Друг момент е начинът на участие на бизнеса по отношение 
на наставниците, които обучават. 
Министър Клисарова изтъкна, че много често на младежи от професионалните гимназии, които са свързани с бизнеса, се 
дават и допълнителни стипендии за висше образование. „Много важен е и социалният момент. Родители спират децата 
си, защото нямат възможност да плащат за образованието. Ако направим така, че детето в условия на работна среда 
получава съответното възнаграждение и същевременно изучава общообразователните предмети и професионалната 
квалификация, аз съм убедена, че родителите ще бъдат мотивирани да пратят детето си на училище", категорична беше 
министър Клисарова. Според нея така ще се минимизира социалният фактор като причина за отпадане на учениците от 
училище от една страна, а от друга – ще се върнат в системата вече отпаднали ученици. 
Министър Клисарова изтъкна, че в момента специалисти работят по необходимите промени в законодателството, за да 
може дуалната система да заработи на практика. Промените ще бъдат обсъдени в рамките на Обществения съвет към 
министерството и ще бъдат публикувани в интернет. 
По отношение на стратегията за учене през целия живот министърът отбеляза, че една от целите й е преквалификацията, 
която е много необходима особено при новите технологии. 
 
√ Студентите ни едни от най-слабо мобилните в ЕС 
Брюксел. България, редом с Гърция, Словения и Кипър, е страната с най-нисък индекс на мобилност на студентите в 
ЕС. 
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Най-добрите държавни системи за насърчаване и подпомагане на студентите да учат и да се обучават в чужбина са в 
Германия, Белгия, Испания, Франция и Италия. 
Това сочи първият публикуван доклад за „Индекс на мобилността", изготвен от мрежата „Евридика". Индексът е част от 
отговора на Европейската комисия на призива на държавите членки за улесняване на образованието и стажовете в 
чужбина като част от общите усилия за осигуряване на младите хора на уменията и опита, от които се нуждаят, за да 
подобрят шансовете си за намиране на работа. 
Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: 
„Образованието и обучението в чужбина са отличен начин за получаване на ценни умения и опит, поради което ЕС 
увеличи значително финансирането за мобилност в рамките на новата програма „Еразъм+". Индексът на мобилността ни 
позволява да видим за пръв път до каква степен страните създават среда, благоприятстваща мобилността на студентите, 
и какво още може да се направи." 
Индексът на мобилността е съсредоточен върху пет ключови фактора, влияещи върху мотивацията и способността на 
младите хора да учат или да се обучават в чужбина. От него става ясно, че тези фактори се различават значително в 
държавите от ЕС и че нито една държава не е усъвършенствала докрай всички аспекти на своята „среда за мобилност". 
Информация и насоки относно възможностите за мобилност: Германия, Белгия, Испания, Франция и Италия предоставят 
най-всеобхватна подкрепа. Структурите за информация и насоки са най-слабо развити в България, Гърция, Словения и 
Кипър. 
Преносимостта на студентските помощи позволява на студентите да получават държавни стипендии и заеми в друга 
страна при същите условия като у дома. Студентските стипендии и заеми са преносими във фламандскоговорящата и 
немскоговорящата част от Белгия, както и в Кипър, Люксембург, Словения, Финландия и Швеция. За разлика от това 
системите за финансово подпомагане на студентите са най-ограничаващи във френскоговорящата част на Белгия, както и 
в България, Чешката република, Гърция, Хърватия, Литва, Румъния и Словакия. 
Владеенето на чужди езици често е важен фактор при вземането на решение за учене в чужбина. В Кипър, Люксембург и 
немскоговорящата част на Белгия се поставя най-силен акцент върху изучаването на чужди езици в училище. В Ирландия 
и Шотландия изучаването на чужди езици в училище не е задължително. 
Признаване на обучението в чужбина (използване на кредити (ECTS) и приложение към дипломата): Германия, Белгия и 
Испания полагат значителни усилия, за да следят използването на европейски инструменти като Европейската система за 
трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и приложението към диплома „Европас", чрез които учениците получават 
признание за обучението си в чужбина, но повечето държави не обръщат особено внимание на този въпрос. 
Подпомагане на ученици в неравностойно положение: Фламандскоговорящата част на Белгия, Германия, Италия и 
Австрия се открояват както с добре развита финансова помощ за студенти от семейства в неравностойно положение, 
които желаят да учат или да се обучават в чужбина, така и със системи за наблюдение на мобилността от гледна точка на 
социалния произход. 
Индексът на мобилността обхваща 28-те държави от ЕС и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Това е първият 
обзор на факторите, посочени в препоръката на Съвета от 2011 г. за мобилността с учебна цел, който ще послужи като 
основа за бъдещ съвместен контрол на равнище ЕС. Следващата актуализация на индекса е насрочена през 2015 г. 
Индексът на мобилността бе разработен от мрежата „Евридика" в тясно сътрудничество с Европейската комисия и с 
консултативна група от експерти от държавите членки. „Евридика" е мрежа от национални звена, координирани от 
европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), която предоставя информация и анализи на 
европейските образователни системи и политики. 
 
Вестник Преса 
 
√ Наши фирми пробиват на нови пазари 
В „Епъл“ се плаща с български устройства 
България може и да не е световна производствена сила, но родни предприемачи успешно заемат специфични пазарни 
ниши. Оказва се, че български фирми се нареждат сред световни производители на малко позната продукция. В целия 
свят магазини на „Епъл“ са оборудвани с машини за безкасово плащане българско производство. Един от 
производителите на устройства за разплащане е „Датекс“, съобщи за „Преса“ изпълнителният председател на 
Българската стопанска камара Божидар Данев. У нас има малки специфични производства, които правят чудеса в 
световен план. Пример дават селскостопански предприятия. Страната ни е мощен износител на патешка и гъша 
продукция. „Произвеждаме най-много в Добруджанския регион, а изнасяме за Франция, където се правят пастети“, 
допълни Данев. Повод за гордост са и фабриките за оптични прибори в Панагюрище. 
Производството на велосипеди също се развива с бързи темпове. Известни родни марки са „Крос“ и „Драг“. Българската 
продукция все повече се търси на европейските пазари.  
Според анализи на стопанската камара България е сред експортните лидери на зърно, използвано за производството на 
мюсли, тъй като у нас цикълът не е завършен и производство на подобни закуски няма. Страната е и сред диктаторите на 
световните пазари на семена от кориандър и слънчоглед. На успех се радват и консервираните ни череши. 
 Според председателя на Асоциацията на банките в България Левон Хампарцумян хората, които успяват у нас, показват 
как всъщност трябва да изглежда икономиката. Той даде за пример компания, която произвежда стени за катерене и 
изнася в целия свят много успешно. Шефката на Банка ДСК Виолина Маринова пък коментира, че отрасълът на 
замразените плодове също показва много добри резултати. 
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√ Ръстът на икономиката е 1,5% 
"Българският бизнес показа, че е почтен, защото парите, които ние наляхме в икономиката, те ги върнаха чрез 
данъци. За първи път имаме еднакъв брой осигурени и заети лица, което не се е случвало никога през годините.'',  
съобщи министърът на икономиката и енергетиката 
''За последното тримесечие на годишна база икономиката расте с 1,5%. Такъв ръст не сме имали от години и той се 
дължи на коректното отношение на правителството към бизнеса.'' Това заяви министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев пред ТВ7. Той изтъкна, че  за последните седем месеца правителството е наляло 2,5 млрд. лв. в 
българската икономика. ''Върнати са близо 550 млн.лв. ДДС, докато за същия период през миналата година са върнати с 
300 млн. лв. по- малко. "Бюджетът беше актуализиран и бяха разплатени всички забравени и изоставени плащания", 
напомни още Стойнев. "Българският бизнес показа, че е почтен, защото парите, които ние наляхме в икономиката, те ги 
върнаха чрез данъци. За първи път имаме еднакъв брой осигурени и заети лица, което не се е случвало никога през 
годините. Това е една добра стъпка за изсветляване на икономиката", подчерта министър Стойнев. Той обърна 
внимание, че се събират и повече данъци. "Бизнесът иска коректно отношение и доверие. Инвеститорите искат сигурност 
и предвидимост. В министерството наложих политика на диалог и винаги когато има проблем, вратата ми е отворена", 
добави министърът на икономиката и енергетиката. 
Стойнев беше категоричен, че правителството е подобрило икономическата ситуация в страната. "Подобрихме бизнес 
климата, не увеличихме данъците, фискалният резерв е над законовия минимум. Има стабилност и спокойствие, което се 
потвърди вчера и от агенция Фич, която потвърди нашия кредитен рейтинг", каза Стойнев. По отношение на 
инвестициите министърът отбеляза, че германска фирма отваря завод в автомобилостроенето близо до Божурище. 
Освен това японска фирма възнамерява да отвори трета фабрика в България, а друга фирма е обявила, че открива нови 
200 работни места. "Огромен интерес има към нашата индустриална зона във Видин, която е близо до новия мост. 
Очаква се огромна инвестиция", изтъкна министърът. Стойнев отбеляза, че когато един предприемач – български или 
чуждестранен – знае, че държавата е коректна и има министерство, което ще го подкрепи, той е готов да инвестира. 
Според министъра, държавата трябва да подпомага българския бизнес в износа на продукция. Той  напомни, че през 
последните години фокусът е бил главно ЕС, но трябва да се обърне внимание и на държави като Виетнам, Катар, 
Обединените арабски емирства, Азербайджан, Узбекистан и др. За тази цел се пренасочват търговски представители към 
тези държави. Стойнев напомни и за подписаното преди два месеца споразумение за сътрудничество с Ирак, след което 
близо 24 фирми са подписали договори и започват да изнасят продукция. "Статистиката показва, че тази наша политика е 
печеливша, защото износът ни се е увеличил с 5%, стокообменът се е увеличил с 4%, а дефицитът по търговското салдо 
на България от началото на мандата е намалял с 13%", аргументира се министърът на икономиката и енергетиката.  
По отношение на Южен поток министър Стойнев отбеляза, че има съгласие в страните с отношение към проекта, че ЕК 
трябва да бъде водеща в преговорите. Стойнев подчерта, че предишното правителство ''почти не си е мръднало пръста 
за ''Южен поток'', а той е важен за сигурността на доставките, за създаването на работни места, за икономическия 
растеж''. Министърът на икономиката и енергетиката напомни и за подписаното споразумение с ''Газпром''  след 
преговори, съгласно което се даде достъп на трета страна до газопровода. "На територията на България проектът ще 
спазва българското законодателство, което е изцяло хармонизирано с европейското", подчерта министърът. Той беше 
категоричен, че държавата не е дала 191 млн.лв. за ''Южен поток''. "Толкова трябва да внесем, но когато имаме 
конкретния договор за заем, тогава ще бъде внесено и ще изплащаме тези разходи с дивидента, който ще получаваме от 
проект", обясни Стойнев. 
На въпрос за 7-ми блок на АЕЦ ''Козлодуй'' енергийният министър обясни, че трябва да се заместят отиващите си 5 и 6 
реактори, ако искаме да развиваме ядрена енергетика. Той отбеляза, че според специалисти новият блок ще има най-
добрата защитна система. "Със защитата на българските граждани съм заявил, че компромис не трябва да се прави", 
категоричен беше Стойнев. "В сферата на енергетиката 2014 година искам да мине под мотото "Стабилност и 
диверсификация". Моята задача е да гарантирам икономически растеж, работни места, инвестиции, хората да получават 
по- високи доходи. Тук става въпрос за национален интерес", каза Стойнев. Той подчерта, че енергетиката вече е 
започнала да се стабилизира. "Изнасяме 10 пъти повече електроенергия, отколкото заварихме, минъорите работят, ще 
купим два нови багера, разделихме ЕСО и НЕК и прекратихме договор, който ГЕРБ беше сключил с консултантска фирма 
за 4 млн. евро. Облигационната емисия, която БЕХ направи, беше с много добра доходност", каза министърът. За цената 
на тока той отбеляза, че ДКЕВР е излязла с констатация, че намаленията са възможни. Стойнев изтъкна, че се работи и по 
газовите връзки.  
Относно "Ремотекс" в Раднево, Стойнев отново подчерта, че държавата ще помогне на всяко едно предприятие. ''Това 
предприятие е нужно, то е в много тежко състояние, дълговете са огромни, но ние сме готови да ги поемем. Засега 
собствениците искат едни огромни по обем пари. Аз съм обещал на работниците, че това предприятие ще бъде 
държавно, ако постигнем споразумение със собствениците. Те имат една седмица'', каза Стойнев и даде пример със 
ситуацията във ВМЗ-Сопот. ''МИЕ е едно мегаминистретсво, но няма никакви планове и намерения то да се разделя'', 
уточни още веднъж министърът на икономиката и енергетиката. 
 
√ Свободен пазар на тока още догодина 
Спешно се търсят пари за плащане на руския газ 
Цените на тока за населението ще трябва да се определят от пазара, а не от държавата още през 2015 г. Това става ясно 
от плана за рестартиране на енергетиката „16 мерки до 2016“, разработен от експертна група по заповед на 
икономическия министър Драгомир Стойнев. Преди ден министърът отхвърли някои от предложените мерки - 
закриването на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и отделянето на енергийното министерство от икономическото. 
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Ето в резюме мерките, предвидени в екшън плана 16/16. 
1. Отделяне на Министерството на енергетиката от икономическото ведомство в срок до края на март т.г. Назначенията 
на ръководители в енергетиката трябва да стават чрез публични конкурси при прозрачни процедури. 
2. Разработване на дългосрочна прогноза за нуждата от генериращи мощности за периода 2030-2050 г. Срокът е юли 
2014 г. От това зависят големи инвестиционни проекти като АЕЦ „Белене“ и седми блок на АЕЦ „Козлодуй“. 
3. Тежкото финансово състояние на сектора изисква до края на тази година да се изготвят планове за кризисно 
управление на държавните фирми в енергетиката. Ремонтните програми трябва да се актуализират до март. 
4. Приемане на нова Енергийна стратегия на България до 2030 г. с поглед до 2050 г. в срок до края на т.г. Още през 
първото тримесечие обаче трябва да се направи анализ на ценовите вериги и заедно с ДКЕВР да се предложат решения 
за покриване на разходите по дългосрочните договори с ВЕИ и с двете американски ТЕЦ. 
5. Разформироване на БЕХ в срок до края на март 2014 г. Като мотив се посочва, че след като са преминали под шапката 
на БЕХ, държавните фирми в енергетиката са влошили финансовите си резултати. Дивидентите, които плащат, са тежко 
бреме за дружествата. 
6. До края на годината трябва да се приеме и Стратегия за енергийна ефективност до 2030 г. 
7. Социална защита на уязвимите потребители - до октомври т.г. трябва да се осъвременят критериите за отпускане на 
енергийни помощи. Предвижда се и финансиране на програми за енергийна ефективност на сградите. 
8. Голяма цел в периода 2014-2016 г. е да се върне доверието към енергетиката. Затова трябва да се осигури по-висока 
защита на правата на потребителите в сектора. 
9. Анализ на енергийната система и осигуряване на нови базови мощности, след като в периода до 2016 г. ще се наложи 
затваряне на 716 мегавата електроцентрали. В тази точка са и мерките за удължаване живота на пети и шести блок на 
АЕЦ „Козлодуй“. 
10. Либерализация на пазара на електроенергия. До края на т.г. ДКЕВР трябва да разработи пътна карта за отпадане на 
регулираните цени на дребно. Причината е, че европейското законодателство изисква към 1 януари 2015 г. пазарът на 
електроенергия да бъде напълно либерализиран. 
11. Дългосрочните договори на НЕК трябва да се приведат в съответствие с либерализирания пазар до края на 2014 г. 
12. Тази година енергийното министерство трябва да приеме Национална програма за стабилизиране на топлофи-
кационния сектор. 
13. Още през първото полугодие трябва да се утвърди и Национална програма за ускорена газификация на България до 
2020 г. 
14. Въвеждане на балансиращ пазар на газ. Там ще се търгуват количествата, които са в излишък или в недостиг по 
договорите на отделните потребители. 
15. Радикално решаване на проблема с дълговете на топлофикациите към „Булгаргаз“ - срокът за това е септември т.г. 
16. Това е най-спешната от всички мерки - още до края на този месец трябва да се намери трайно финансово решение за 
доставките на природен газ, тъй като „Булгаргаз“ е в тежко състояние, посочват експертите. 
 
investor.bg 
 
√ Р. Масларска: През 2014 ще възстановим изгубеното доверие към капиталовия пазар 
Трябва да излезем от омагьосания кръг - посредниците търсим инвеститори, а инвеститорите - емитенти, твърди 
председателят на СД на ЕЛАНА Трейдинг 
Инвестиционен посредник Елана Трейдинг АД взе втора награда за посредник, сключил най-много сделки на родния 
капиталов пазар през 2013 г. Успешното първично публично предлагане на Елана Агрокредит АД пък отреди на Холдинга 
наградата в категория „Емитенти с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2013 г.“ в годишните 
награди на Българска фондова борса АД, които се провеждат за 13-и път. 
За оптимизма на родния фондов пазар поговорихме с Радослава Масларска. Тя е член на Съвета на директорите на 
ЕЛАНА Финансов Холдинг и председател на Съвета на директорите на ИП ЕЛАНА Трейдинг. Г-жа Масларска сподели и 
своята прогноза за 2014 г. Ето какво каза тя пред Investor.bg. 
- В началото на новата година виждаме оживление на капиталовия пазар. Можем ли да считаме, че тенденцията ще се 
запази или това е просто еуфорично, моментно състояние? 
Определено оживлението не се наблюдава от началото на тази година. Мога смело да потвърдя, че през последните 8 
месеца ясно се наблюдава тази тенденция за засилен интерес от чуждестранни инвеститори към българския пазар. 
Разбира се, това се дължи на много фактори. От една страна все още сме развиващ се пазар или нововъзникващ пазар – 
различните институционални инвеститори ни третират по различен начин.  
Но се вижда големия потенциал на България. Имаме стабилна монетарна и фискална политики. Определено стоим много 
добре на фона на Европа като финансова стабилност. Дори политическата нестабилност от миналата година, която все 
още продължава, не оказа негативно влияние върху инвеститорския интерес към нашата борса. 
Хубавото е, че започнахме да наблюдаваме нови емитенти. Това е изключително важно, защото през последните 5-6 
години изпаднахме в един омагьосан кръг – от една страна ние, като небанкови финансови институции, търсим 
инвеститори, от друга – инвеститорите казват, че няма емитенти, в които да инвестират. Този омагьосан кръг трябва по 
някакъв начин да се разплете. За да дойдат емитентите на борсата, те трябва да видят една благоприятна среда. Никой 
не би искал да търси финансиране чрез борсата, ако в крайна сметка не може да го получи. 
- Очаквате ли нови емитенти през настоящата година? 
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Конкретни имена на компании не мога да ви кажа, но планираме вторично публично предлагане на Елана Агрокредит АД 
на пролет по простата причина, че интересът все още го има и расте. 
- Като имаме предвид отчетения през миналата година ръст на SOFIX от 42%, може ли да смятаме, че все пак ще се появят 
емитенти? Да се върне интересът на компаниите да търсят финансиране чрез капиталовия пазар? 
Тези неща стават постепенно. Смятам, че началото е дадено и то доказа, че е успешно. Вярвам, че през 2014 г. ще видим 
нови дружества на борсата. Вярвам, че през 2014 г. ще възвърнем някаква част от доверието, което за съжаление много 
драстично беше понижено през 2008 г. От една страна България е една стабилна държава, от друга – нашият капиталов 
пазар направи доста. Имам предвид всички институции на капиталовия пазар. Поради тези причини вярвам, че и 2014 г. 
ще бъде по-добра. Както 2013 беше по-добра от 2012. 
- На какво се дължи ръстът, който записа SOFIX през миналата година? Как мислите – наваксва ли той изгубеното след 
срива в началото на кризата или индексите в региона успяха да отчетат доста по-бързо възвръщаемост от тази на родния 
капиталов пазар? 
На графиката, която следим в последните години, ясно се вижда движението на SOFIX като бенчмарков индекс за 
България спрямо индекси на развитите държави като САЩ и Германия, така и на страни от региона. Вижда се колко 
голяма е разликата – колко са възвърнали индексите след кризата и колко сме изостанали. С други думи – има доста да 
наваксваме. 
- В търговията през първата седмица на новата година забелязваме поскъпване на акции на някои емитенти. Как Вие 
оценявате това? 
Най-ликвидните акции отбелязват най-сериозни ръстове. Това винаги е било така. Когато тръгне вълната, когато 
инвеститорският интерес се засили, първите, които възвръщат нивата си, това са тези, които най-много са паднали. 
Защото и при обратното движение – по време на кризата – тези компании изгубиха доста от пазарната си капитализация. 
Аз не виждам нещо необичайно. Интересът е насочен основно към най-ликвидните компании. 
 
√ Безусловният базов доход – икономически абсурд или възможна реалност? 
Синдикалисти продължават да лансират идеята за 400 евро ББД, работодатели прогнозират масови фалити  
Българската икономика не е конкурентоспособна и затова всяко повишение на цената на труда ще доведе до срив в 
икономиката, затваряне на предприятия и сериозна безработица. Това каза Божидар Данев, изпълнителен председател 
на БСК, по повод дискусията дали в Европейския съюз (ЕС) да се въведе безусловен базов доход (ББД) от 400 евро. В 
момента в Евросъюза се събират подписи в подкрепа на идеята, в България КНСБ също събира подписи чрез сайта си. 
Въвеждането на ББД, или на минимална работна заплата от 800 лв., ще доведе до затварянето на всички малки хотели и 
магазини, което означава огромна безработица. Бизнесът освен това ще си изнесе производството – в ЕС или извън него, 
каза още Данев. 
Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ Подкрепа, припомни, че в ЕС в момента се води дебат за въвеждането на ББД, 
който да се получава извън заплатите и социалното подпомагане. Целта била да се намали социалното неравенство. 
Дали ще стане е съвсем друг въпрос. Разбира се, че в България минимална заплата от 400 евро е невъзможна, допълни 
синдикалистът. 
Манолов каза още, че проблемът е дали хора, които не са приучени да работят, няма да се възползват от идеята. 
Според Божидар Данев в България хората, които лансират идеята, са настроени анархистично, а политиците, които 
предлагат ББД, го правят с идеята да влязат в Европейския парламент. 
Данев допълни, че подобни идеи е нормално да се приемат добре, въпросът е дали икономиката може да издържи 
подобно напрежение. Той определи предложението като научна или политическа фантастика, също и като икономически 
абсурди. 
Тази идея трудно може да намери реална и нормална почва за развитие, затова си мисля, че зад нея стои нещо друго, 
каза Димитър Манолов, но отказа да конкретизира какво има предвид. Трябва да си отговорим на въпроса: накъде след 
растежа, допълни той. 
По повод изказване на Корнелия Нинова, че повечето обещания на кабинета са изпълнени по отношение на социалната 
политика, Димитър Манолов обясни, че от гледна точка на икономиката проблемът в България е не безработицата, а 
ниската заетост – заради хората, които трайно не желаят да работят. 
Обезкуражените са около 7,8 на сто от работната ръка, уточни Данев. Той коментира още, че България освен излизане от 
кризата в момента преживява преструктуриране на икономиката. За да открием устойчиви и качествени работни места, 
трябват инвестиции. Един потенциален инвеститор обаче не знае какви решения ще вземат политиците и затова 
инвестиции няма. Политиците диктуват икономиката, не се знае например каква ще е цената на енергията, даде пример 
той. 
Данев твърди още, че цените на кредитите в България са по-високи точно заради политическата неопределеност. Това 
била причината и за намалението на кредитния рейтинг на България. 
Докато няма стабилност, трудно можем да говорим за трайни работни места, каза още Данев. 
Според него парите за временна заетост са използвани напразно и хората трябва да се назначават не в общините, а в 
предприятията, за да получават квалификация. Сега подпомаганите по този начин се използвали като политически 
инструмент. 
Димитър Манолов коментира, че България в следващите години ще има растеж, въпреки политиците. Следователно ще 
се разкриват работни места. Просто се чудя защо политиците не започнат да насърчават определен тип производства и 
така да се създават работни места, попита той. 
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Данев се съгласи, като допълни, че българският износ нараства скромно за изминалата година с 3%, това важи особено за 
машиностроенето, изчислителната техника и IT технологиите. 
Връщането на данъците на хората, които през 2014 г. са минимална работна заплата, ще доведе до увеличение на сивия 
сектор, каза още Данев. Манолов го подкрепи, като посочи, че това е „чудовищна глупост”. 
 
√ Споразумението на България с ЕС: Инвестиции с фокус към регионите 
Стратегическият документ за усвояването на еврофондовете до 2020 г. е публикуван за второ публично обсъждане 
България трудно ще навакса изоставането, защото планирания икономически растеж през 2015 година е 2,9%, а през 
2016 година - 3,4%. В същото време, за да се придвижи икономиката напред, е необходим годишен ръст от поне 5-6%. 
Това е записано в последния вариант на Споразумението за партньорство на България с ЕС за периода 2014-2020 г., 
публикуван за второ публично обсъждане. 
Проектът очертава рамката за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове в България 
през периодa 2014-2020 година. 
Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват 
Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството: 
образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за 
интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; добро управление и достъп до качествени 
обществени услуги. 
Неофициалните преговори с Европейската комисия по Споразумението започнаха през април 2013 г., като в периода 
юли-август се състоя и първото му публично обсъждане. В края на ноември 2013 г. бяха получени коментари на 
Европейската комисия, като основните забележки бяха свързани с това, че инвестициите се насочват в твърде много 
области, че е необходимо засилване на регионалния подход и че следва да бъдат завършени национални стратегии в 
ключови сектори като здравеопазването и административната реформа. 
Проектът, предложен за втори кръг на обществени консултации, е преработен на базата на получените коментари. На 
инвестициите е даден приоритет с цел да се постигне по-осезаем ефект от тях в дългосрочен план. Засилен е акцентът 
върху подхода за постигане на интегрирано териториално развитие, като са описани механизми за целенасочена 
подкрепа за развитието на Северозападния регион, който е най-бедният в ЕС, както и за насърчаване на местното 
развитие чрез инициативи на местните общности на цялата територия на страната. 
Очаква се официалните преговори по документа да започнат до началото на март. 
За създаването на повече предприятия, стъпването на външни пазари и повишаването на ефективността ще се въведат 
мерки, стимулиращи достъпа до финансиране, подобряване на инкубационната среда за бизнеса и въвеждането на нови 
технологии и стандартизация, пише във втория вариант, изпратен до ЕК. Усилията ще се концентрират в създаване на 
повече малки и средни предприятия и в разрастване на съществуващите  от ключовите за страната сектори, както и в 
стимулиране на износа от секторите на високотехнологичната промишленост и интензивните на знание услуги, пише в 
документа. 
В сектор на енергетиката от българска страна са определени три групи електроенергийни проекти за развитие на 
електроенергийната инфраструктура: 
Група България – Румъния и Гърция за увеличаване на капацитета, включваща проекти от общ интерес „Вътрешна линия 
между Ветрен и Благоевград (BG)“ и „Вътрешна линия между Царевец и Пловдив (BG)“; 
Група България – Гърция между Марица Изток 1 и Неа Санта, включваща проекти от общ интерес „Междусистемна 
връзка между Марица изток 1 (BG) и Неа Санта (EL)“, „Вътрешна линия между Марица изток 1 и Пловдив (BG)“, 
„Вътрешна линия между Марица изток 1 и Марица изток 3 (BG)“ и „Вътрешна линия между Марица изток 1 и Бургас 
(BG)“; 
Група България – Румъния за увеличаване на капацитета, включваща проекти от общ интерес „Вътрешна линия между 
Добруджа и Бургас (BG)“, „Вътрешна линия между Видно и Свобода  (BG)“ и „Вътрешна линия между Свобода и точка на 
разкъсване на междусистемен електропровод Варна  (BG) – Ступина (RO) в България (BG)“, както и един проект за 
съхранение на язовир „Яденица” („Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на 
язовир „Яденица”). 
За реализирането на изброените електроенергийни проекти е необходим индикативен финансов ресурс в размер на 
321,16 млн. евро, от които 5,06 млн. евро са за подготовка, както и до 188 млн. евро за проекта за съхранение „Язовир 
Яденица“. 
От българска страна са приоритизирани пет основни газови проекта, в т.ч.: Клъстер „Междусистемна връзка между 
Гърция и България и необходими подобрения в България“ (включва Проект за междусистемна връзка Гърция - България 
(IGB) между Комотини и Стара Загора и Проект за рехабилитация, модернизация и разширение на българската 
газопреносна система); Проект за междусистемна връзка България – Сърбия (IBS); Проект за постоянен двупосочен 
капацитет в съществуващата точка на свързване между Гърция и България – Кула/Сидирокастро; Проект за увеличаване 
преносния капацитет на съществуващия газопровод от България за Гърция; Клъстер, включващ разширяване на 
капацитета за съхранение в Югоизточна Европа (включва един или повече от следните проекти от общ интерес – 
Изграждане на ново хранилище на територията на България и Разширение на ПГХ „Чирен“). 
За реализирането на тези проекти е необходим индикативен финансов ресурс от над 877 млн. евро. 
Допълнително е приоритизирано предложението за проект от общ интерес за Междусистемна газова връзка между 
Турция и България (ITB), с очаквана стойност на инвестицията до около 100 млн. евро. 
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Основен приоритет за финансиране в селското стопанство ще бъдат инвестициите за ефективно използване на водните 
ресурси, инфраструктура за напояване, които целят да предотвратят прекомерните загуби на поливна вода. Ще се 
насърчава изграждането и придобиването на енергийно-ефективни сгради и оборудване в селското стопанство и 
преработвателната промишленост, както и производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление от 
предприемачите или за енергийно захранване на обектите стопанисване от местните власти. 
В допълнение ще бъдат подпомагани инвестиции за въвеждане на нисковъглеродни технологии и решения и 
увеличаване на енергийната ефективност на дейностите в секторите на рибарството и аквакултурите, включително 
риболовни кораби, стопанства за аквакултури и преработка на продукти от рибарство. 
В Споразумението се предвижда да бъде създаден публичен информационен портал, обслужващ кандидатите по 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Ще бъде осигурена възможност за обработка и обмен на данни със 
системата за администриране на земеделските проекти ИСАК към фонд „Земеделие“. Допълнително се предвижда 
изграждане на модули и поддръжка на софтуерна система за обработка и наблюдение на проекти по Оперативна 
програма „Морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 г. 
Предимно селските райони очевидно изостават в производителността на труда и добавянето на стойност, тъй като дават 
работа на 33% от заетите, а генерират под 25% от БДС. Това, заедно с по-високите нива на безработица, обяснява по-
ниската покупателна способност на населението в селските райони и по-високите нива на застрашеност от бедност, тъй 
като икономиката на селските райони е слабо диверсифцирана. 
По отношение на транспорта се акцентира главно върху развитието на железопътната мрежа. Според данните в 
документа електрифицираните жп линии у нас са 68,4% от цялата жп мрежа, което е незадоволително в сравнение с 
останалите европейски държави. 
Значителна част от жп линиите са изградени преди повече от 50 години, с конструкция, подходяща за скорост до 100 
км./ч., а на места дори с почти изчерпани възможности за задържане на скоростта и гарантиране на безопасността на 
движение. 
От реконструкция и основен ремонт спешно се нуждаят над 32 км автомагистрали, 599 км пътища І-ви клас, 1 212 км 
пътища ІІ-ри клас и 5 014 км третокласни пътища. Особено важно за подобряване на състоянието на сектора е 
увеличаването на товароносимостта на пътната настилка по основните международни транспортни коридори и по 
второкласните и третокласни пътища, която да се приведе в съответствие с евроизискванията. 
Ключови компоненти за развитието на интермодалността, които предоставят възможност за преодоляване на 
нарастващата претовареност на пътната и жп инфраструктура и за ограничаване на замърсяването на въздуха, са 
морският транспорт и транспортът по вътрешните водни пътища, се посочва в Споразумението. 
В сферата на човешките ресурси се смята за неотложно внедряването на добри практики. С подкрепата на Европейският 
социален фонд предстои да се изгради единна информационна система за управление на човешките ресурси, както и да 
се въведе изцяло електронна комуникация между отделните звена и административни структури. Информационната 
система ще предоставя непосредствен достъп до всички необходими данни, както и на предвижданите тенденции в 
тяхното развитие, което ще подобри значително възможностите за изготвяне на анализи и вземане на информирани 
решения. 
Трябва да се стимулира развитието на мобилността и да се развиват менторските и наставническите програми, пише в 
документа. Необходимо е продължаване на целенасочените усилия за повишаване на експертния капацитет на 
служителите в администрацията чрез обучения, насочени към развитието на ключови компетентности. 
Важен акцент ще бъдат и мерките за намаляване на несъответствието между търсене и предлагане на работната сила, 
включително чрез повишаване на институционалния капацитет и осигуряването на по-ефективни обществени услуги в 
областта на заетостта. Важни задачи в тази посока ще бъдат действията за по-добро прогнозиране на потребностите на 
бизнеса от работна сила с определени знания и умения като ключ за подобряване съответствието между образование, 
обучение и бизнес, от една страна, и укрепване взаимодействието между институциите на пазара на труда, 
образователните, обучителните системи и работодателите, от друга. 
В документа се акцентира върху работата по няколко важни проблема за пазара на труда - подобряване на гъвкавостта и 
сигурността на труда, намаляването на несъответствията между търсенето и предлагането на пазара на труда, както и 
постигането на националната цел от 76% ниво на заетост, а също и постигането на целта пред България в контекста на 
Стратегия „Европа 2020“ броят на живеещите в бедност да намалее с 260 хил. души. 
За преодоляване на проблемите в сектора на здравеопазването ще бъдат извършени ключови промени, пише в 
Споразумението. Заложено е изграждане на капацитет за въвеждане но нов модел на финансиране на болничната 
система, модернизиране на системата на спешна медицинска помощ с акцент върху изграждане и оборудване на спешни 
болнични комплекси и спешни приемни отделения с цел обхващане на цялото население от навременна и качествена 
спешна медицинска помощ, включително в отдалечените и труднодостъпни региони на страната; изграждане на 
центрове за рискови групи от населението. Ще се инвестира във въвеждането на интегрирана информационна система и 
система за оценка на здравните технологии, както и в осигуряване на стандартизация на мерките за информационна 
сигурност. 
Фокусът във водния сектор ще бъде насочен към инвестициите за изграждане на инфраструктура, с цел постигане на 
добро състояние на пресните и морски води. От Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) ще се финансират 
проучвания и оценки, необходими за разработването на  Планове за управление на речните басейни за периодите  2015-
2021 и  2021-2027 г. 
В изработените планове ще трябва да бъдат описани мерките за пречистването на отпадъчните води от населените 
места. Изграждането на канализационни системи ще се подпомага финансово от ОПОС 2014-2020 г. за всички 
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агломерации с над 2 000 жители. Приоритет отново ще бъдат агломерациите с над 10 000 жители. ПРСР ще  финансира 
тези мерки в агломерации с под 2 000 жители, попадащи в селските райони. 
Друг приоритет е осигуряването на чиста и безопасна питейна вода за населението. Ще се изграждат съоръжения за 
пречистване на питейните води, ще се инвестира в модернизация на водопроводна мрежа или - ако е икономически по-
ефективно - изграждането на нови водовземни съоръжения. Изпълнението на тези мерки ще се финансира основно от 
ОПОС – фокусът ще са водоснабдителни мрежи и съоръжения. 
Съществен ресурс ще бъде насочен към интервенции за по-добро управление на отпадъците. Инвестициите ще бъдат 
насочени към дейности по разширяване на системите за събиране на битови отпадъци, като приоритет са общинските 
системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Ще се финансира и изграждането на инсталации за 
оползотворяване на биогаза в регионални депа за битови отпадъци. 
Чрез европейските структурни и инвестиционни фондове ще се подкрепят мерки от Националната рамка за НАТУРА 2000, 
както и мерки за опазване на биологичното разнообразие. Ще продължат дейностите по проучване и картиране на 
видове и местообитания в защитените зони от НАТУРА 2000 в акваторията на Черно море, както и мерки за тяхното 
опазване, за да се завърши изграждането на мрежата НАТУРА 2000. 
Развитието на туризма се оценява като съществен неоползотворен потенциал на българските региони. Към момента 
националният туристически продукт се доминира от масовия туризъм (морски и планински), в които има нужда от 
преодоляване на вредните въздействия от туристическа експанзия. 
Крайбрежният и речният туризъм играят важна роля за развитието на туристическия сектор и в частност за икономиката 
на Черноморския и Дунавския регион, като допринасят за увеличаването на броя на международните туристи и в много 
случаи те са основен източник на доходи и заетост за местното население. 
Според ЕК се очаква растеж на този сектор с до 2-3% годишно до 2020 г. От друга страна, обаче развитието на 
туристическите дестинации в българската част на Черноморския и Дунавския регион не е възможно без съответните 
инвестиции в транспортната и техническата инфраструктура. В документа се посочва, че Националната стратегия за 
устойчиво развитие на туризма предвижда увеличаване дела на специализираните видове туризъм - утвърждаване на 
нови туристически продукти (културно-исторически, балнеология – СПА и уелнес, еко и селски туризъм, религиозен, 
конгресен, приключенски, голф, яхтен) и по-широко включване в туристическото предлагане на атрактивни регионални 
туристически продукти и дестинации от вътрешността на страната. 
Въпреки нарастващия интерес към алтернативните форми на туризъм местните общности не могат да се възползват от 
предимствата, отчита се в Стратегията. Основните бариери са: липсата на добра инфраструктура за предоставянето на 
тези видове туризъм и недостигът на качествена информация вътре и извън страната - България все още няма 
специфичен и разпознаваем облик, който да дефинира привлекателността й от външна гледна точка. 
По отношение на ИКТ сектора в периода до 2020 година ще се търсят начини за решаване на проблема с гарантиране на 
широколентов достъп от следващо поколение в общинските центрове в селските райони. Ще се работи за 
усъвършенстване на съществуващите широколентови мрежи до такива за достъп от следващо поколение, осигуряване на 
технологично оборудване за образователната система, здравните и социалните заведения. 
В тази връзка българските власти подготвят Национален план за достъп от следващо поколение, насочен към постигане 
целите на Цифровата програма на Европа. Ще се цели 98% покритие със свързаност със скорост от 30 Mbps и 50% 
покритие със свързаност със скорост от 100 Mbps. 
На практика високоскоростният достъп ще даде възможност за използване на съдържание с висока разделителна 
способност, модерни комбинирани цифрови услуги, поддържане по поръчка на взискателни към скоростта приложения.  
 
Вестник Труд 
 
√ С пари от Брюксел ще се санират и офиси в блокове 
Офисите и помещенията за стопанска дейност, които се намират в жилищни блокове, кандидатстващи за саниране, също 
ще получат 75% от средствата за обновяването безвъзмездно. Единствените разходи, които собствениците на такива 
помещения ще трябва да поемат изцяло за своя сметка, са за монтирането на съвременна дограма на помещенията. 
Това съобщиха за “Труд” от Министерството на регионалното развитие.  
Промяната е направена наскоро, тъй като сред кандидатите имало и блокове, в които се помещават офиси. Най-често 
такива се ползват от малкия бизнес. 
Отпускането на 75% безвъзмездна помощ за тях ще важи, независимо на какъв етап от процедурата се намира сградата. 
Ако вече са направени подробните сметки, фирмата проектен мениджър ще ги преизчисли. Ако блокът е преминал етапа 
на сключване на окончателно споразумение за саниране, към него ще се подпише анекс специално за офисите и 
апартаментите, в които се извършва стопанска дейност, обясниха от министерството. 
Друга промяна в правилата на проекта предвижда собствениците на апартаменти да платят не 30%, а само 15% от 
стойността на санирането до 10 работни дни, след като се сключи окончателното споразумение с министерството за 
саниране на блока. Тези пари се внасят в специална сметка и стоят там до окончателното приключване на обновяването 
на сградата. Остатъкът от парите се плаща след това. 
До началото на януари 2014 г. над 230 блока в цялата страна бяха кандидатствали за безвъзмездна помощ за саниране 
по проекта, финансиран от оперативна програма “Регионално развитие”. В същото време парите по този проект са 
разчетени да стигнат за около 180 жилищни блока, но тъй като кандидатстват предимно малки сгради, от министерството 
се надяват средствата да стигнат за повече сгради. Сключването на договорите ще става по реда, по който блоковете са 
кандидатствали, т.е. предимство ще имат тези, които са подали по-рано документи. 
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√ Сито от 10 условия за средства от фонд "Региони" 
През сито от 10 критерия ще минат проектите на общините и министерствата, които ще кандидатстват за пари от фонд 
“Региони”. Това става ясно от проектопостановлението на правителството за разпределението на средствата. Те са на 
обща стойност 500 млн. лв. и са заложени в резерва на държавния бюджет за 2014 г. 
Критериите са проектът да съответства на програмата на правителството, да са ясни очакваните от него резултати, 
заложеното финансиране и срокове да бъдат реалистични, да се подобряват икономическият растеж, заетостта и др. 
Крайната дума за това кой проект ще бъде одобрен и кой - не, ще има Министерският съвет. На междинната фаза 
общинските проекти ще минават през съвет от шестима министри и представител на Националното сдружение на 
общините, а проектите на министерствата ще се разглеждат от финансовия министър. Допуска се и прекратяване на 
финансирането, без да е ясно при какви условия ще става това. 
Проектопостановлението не дава яснота каква част от планираните 500 млн. лв. ще отидат за министерски и каква част за 
общински проекти, но финансовият министър Петър Чобанов вече даде дума, че 400 млн. лв. ще са за местната власт, а 
около 80 млн. лв. - за централната. 
 
Вестник Сега 
 
√ Социалните предприятия ще имат предимство при търговете 
Социалните предприятия да получават предимство при обществените поръчки, ако предложат равни условия с другите 
кандидати, предвижда план за действие по социална икономика за 2014 и 2015 г. Става дума за стопанската дейност на 
неправителствените организации, която е разрешена от закона, когато е свързана с предмета на основната им дейност, 
подобрява жизненото равнище или създава заетост сред уязвими групи, предоставя услуги или друга пряка подкрепа за 
преодоляване на социалната им изолация. 
Законодателната промяна в Закона за обществените поръчки трябва да бъде готова до края на 2015 г. През 2013 г. вече 
беше направена законодателна промяна, с която предприятия на хора с увреждания получиха предимство при 
обществените поръчки, за да се стимулира тяхната дейност. Това се случи въпреки многото скандални разкрития, че 
подобни фирми се възползват от предимствата си, а след това наемат за подизпълнители фирми, в които не работят хора 
с увреждания, и парите отиват при тях. Особеното при социалните предприятия е, че няма възможност за разпределяне 
на печалба.  
Страната ни ще активизира социалната икономика още с обучения, анализи за ефекта от социалните предприятия върху 
жизнения стандарт на хората, на възможностите на финансирането им, изследване на добрите практики, изработване на 
информационни материали и др., е записано в плана. Най-много социални предприятия предоставят услуги в сферите на 
социалното подпомагане, здравните консултации и обученията на лица със специални потребности. Според статистиката 
в България съществуват над 200 такива дружества. 
 
 
 
 


