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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
Вестник Дума 
 
√ Очакваме 4-5% ръст на заплатите 
Планираният в бюджета дефицит от 1,8 на сто е разумен, казва председателят на АИКБ 
Мая Йовановска, 25. Февруари 2014, брой 46 
Васил Велев е роден на 1 април 1959 г. Завършил е Техническия университет в София, специалност автоматизация на 
производството и Икономическия университет във Варна, специалност корпоративно развитие и управление. Васил 
Велев е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Стара планина холд" АД, член е на бордовете на 
директорите на редица търговски дружества. От 1996 г. Велев е член на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), а от 2002 г. е неин председател. Заместник- председател на Икономическия и 
социален съвет. 
"Плевнелиев демонстрира избирателно отношение към работодателските организации" 
"Правителството се стреми да облекчи административното бреме" 
"Всякакви апокалиптични прогнози са неадекватни и безотговорни" 
- Господин Велев, получихте ли отговор след отвореното писмо, което трите работодателски организации изпратиха до 
президента във връзка с пътуването му до Китай? За какво говори едно подобно отношение на президента към 
българския бизнес? 
- Чакаме личен писмен отговор на отвореното писмо до президента Росен Плевнелиев, в което питаме защо членовете 
на основните работодателски организации, с изключение на КРИБ, не бяха поканени при посещението му в Китай. Такъв 
отговор все още не е получен. Подобно избирателно отношение към работодателските организации се демонстрира още 
от началото на мандата на Плевнелиев. Въздържаме се да правим изводи защо се получава така. Настояваме като 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АИКБ, БСК, БТПП) - организация на българския бизнес, чийто 
членове произвеждат 3/4 от БВП на страната и плащат 90% от данъците, с които се издържа държавната администрация, 
за равно третиране. Очакваме равна подкрепа от тази администрация, а не да разделя бизнеса по неясни критерии. 
- Какви са очакванията на бизнеса за 2014 г. Накъде ще върви икономиката, имате ли прогноза за нейния ръст, ще има ли 
разкриване на нови работни места и повишаване на доходите? 
- Запазва се положителното - макроикономическата стабилност и ниските данъци. Подобрява се отношението на 
държавата към предприемачеството - има стремеж за своевременно разплащане с бизнеса по изпълнени поръчки, както 
и своевременно възстановяване на ДДС.  В дисонанс с влошената перспектива по кредитния ни рейтинг от S&P, лихвите 
по новите емисии ДЦК са устойчиво ниски и са най-добри в Южна Европа, а индексите на БФБ растат видимо - СОФИКС 
например е нараснал за една година с над 50%. Това безспорно говори за доверие от страна на инвестиционната 
общност към публичните  ни финанси и капиталовия ни пазар. Имаме основания да сме оптимисти. Вярваме, че диалогът 
ни с институциите е конструктивен и ефективен и ще се развива успешно през тази година. АИКБ като най-
представителна организация на работодателите на национално равнище е разработила редица становища и мерки за по-
добро регулиране и намаляването на административната тежест за бизнеса, мерки срещу неформалната икономика, по 
отношение на образованието, еврофондовете и други, които се възприемат добре от държавната администрация. Така 
например предложението на АИКБ за начисляване на ДДС от малките фирми при касово изпълнение бе прието и от тази 
година е вече уредено със закона възможност. Даже се постави началото на отлаганата повече от 10 години реформа на 
таксата за битови отпадъци. В процес на изпълнение са и редица мерки, приети от правителството за отмяна или 
облекчаване на регулаторни режими. Не е изненада, че последните измервания на бизнесклимата от НСИ сочат ръст. Но 
много важни промени, като въвеждането на задължителна и ефективна предварителна и последваща оценка на 
въздействието на нормативните актове, реален и осезаем напредък при въвеждането на електронното управление, 
намаляването и отменянето на редица такси, по-доброто регулиране на естествените и разграждане на изкуствените 
монополи, реформа при обществените поръчки за облекчаване на достъпа на МСП и ограничаване на корупцията 
останаха да бъдат решавани тази година. Бързият напредък в тези сфери ще е решаващ за запазването на тренда. 
Бизнесът оценява прогнозата на правителството за запазване на равнището на заетост и безработица като реалистична. 
Това се подкрепя категорично и от данните, изнесени от НСИ по отношение на пазара на труда. Проучвания и данни от 
реалния сектор показват тенденция за запазване на равнището на безработицата. Например членовете на АИКБ 
планират малък ръст в числеността на персонала през следващата година както и увеличение на възнагражденията. Има 
предпоставки за обръщане на тенденцията към увеличаване на заетостта. Активните политики за подобряване на 
средата за бизнес и за насърчаване на заетостта могат да ускорят процеса, а непремереното увеличение на минималната 
работна заплата -  да го забавят. 
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- Има идея за въвеждане на по-висок данък за хората с по-високи доходи. Как гледате на въвеждането на необлагаем 
минимум за хората с най-ниски доходи? 
- Въведеният от тази година механизъм за възстановяване на платения данък от хората с най-ниски доходи е по-
справедливо решение от необлагаем минимум. Защо да има необлагаем минимум за хората с високи доходи? Не би 
трябвало плоският данък да бъде променян и се надяваме, че това няма да се случи. Той е постижение и трябва да бъде 
запазено, имаме много аргументи в тази посока. Освен всичко друго плоският данък намалява сивия сектор в 
икономиката. Данъчната система трябва да е консервативна, което от своя страна означава стабилност и 
прогнозируемост. Обратното - всяко следващо действие за изменение на данъчната система поражда липса на доверие, 
липса на инвестиции, съответно и по-малко работни места. Радостно е това, че се заговори за намаляване на данъци 
върху труда. Надявам се, вече от всички се разбира, че би се увеличила заетостта чрез по-ниски данъци върху труда. 
Според нас обаче пътят не е чрез въвеждане на необлагаем минимум. Франция например предложи друга схема - 
намаляване на осигуровките, за да се увеличи заетостта, и компенсиране чрез увеличаване на ДДС. Ние не предлагаме 
това, ние предлагаме намаляване на осигуровките и компенсиране на недостига с намаляване на сивия сектор. 
- Бюджетът за 2014 г. беше атакуван като прекалено амбициозен. Изпълним ли е той според вас за разлика от 
миналогодишния, който се наложи да бъде актуализиран? 
- Бюджет 2014 е амбициозен, но и изпълним. Асоциацията на индустриалния капитал в България счита, че прогнозата за 
1,8% ръст на БВП е оптимистична, тя би се изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, както 
и в случай, че мерките за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добро регулиране дадат резултат. Прогнозата 
ни е за 1,3 - 1,5% ръст на БВП за 2014 г. Държавният бюджет за 2014 г. е с напрегната, но изпълнима приходна част. 
Планиран е изпреварващ ръст на приходите от ДДС, за изпълнението, на които се разчита на взетите, включително 
законодателни, мерки за ограничаване на сивия сектор и данъчните измами. Ръстът в приходите от акцизи, респективно - 
в ограничаването на контрабандата, можеше да е и по-амбициозен. Ние подкрепяме данъчната стабилност при ниски 
равнища на данъчните ставки, и считаме, че планираният дефицит от 1,8 на сто е разумен баланс между необходимостта 
от стриктна фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и подобряването на жизнения 
стандарт. Плюс на разходната част е стремежът за ограничаване на средствата, съпроводено с реформи в МВР, както и 
увеличаване на разходите за образование и наука. Очакваме акцентът да е върху професионалното образование, 
инженерно-техническите специалности, приложната наука. Не подкрепяме и оценяваме като грешка стопирането на 
пенсионната реформа. Разходите в социалната сфера трябва да са по-точно фокусирани и да стимулират полагането на 
труд. Нямаме никакви притеснения относно управлението на държавния дълг и валутния борд. Всякакви апокалиптични 
сценарии и прогнози за "сгромолясвания" се квалифицират от бизнеса като неадекватни и безотговорни. Бюджетът за 
2014 е един по-добър бюджет от този, който беше за 2013 г. Най-малкото е по-адекватен, затова ние го подкрепихме в 
тристранния съвет, защото ако той не беше приет, щеше да се изпълнява бюджетът, който е за 2013 година по 1/12, 
който има по-малко приходи, по-малко разходи, повече разходи за отбрана и сигурност, по-малко разходи за 
образование, по-малко разходи за здравеопазване, по-малко разходи за инвестиции, по-малко социални разходи. 
- В началото на годината бе оповестено проучване, според което голяма част от мениджърите и собствениците са готови 
да увеличават заплатите на своите служители през 2014 г. 
- Според проучване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България най-голям е делът на 
предприемачите, които през тази година ще запазят равнищата на възнагражденията. Следват тези, които ще увеличават 
заплатите, и най-малък е делът на намаляващите ги. По отношение на средномесечната заплата на наетите по трудово и 
служебно правоотношение очакванията на АИКБ за 2014 г. са за 4-5% ръст. По този показател ние сме сред първите в 
Европа. Причина за това е ниската база и големият натиск за догонване, а не толкова ръстът на производителността. 
Откакто сме член на ЕС, възнагражденията у нас нарастват с по-бърз темп от производителността, което не може да 
продължава вечно, без да се влоши конкурентоспособността ни. За това "принос" има и непремереното увеличение на 
МРЗ - едно вредно за икономиката на България решение. Това увеличение на минималната работна заплата прави 
трудно наемането на нискоквалифицирана работна ръка в редица икономически сектори и общини и води до 
допълнително съкращаване на нископлатени работни места, от една страна, и до разрастване на сивия сектор, от друга. 
Минималната работна заплата е функция на реалната икономика. Като такава тя следва да е обвързана с 
производителността на труда и да се разглежда приоритетно като икономически обоснована величина, а не като 
средство за разрешаване на социални проблеми. 
- Как оценявате усилията на правителството за по-бързото възстановяване на парите по обществени поръчки и 
намаляването на административната тежест? 
- Голяма част от програмата на правителството предстои да бъде изпълнявана. Това, което можем да препотвърдим, е, че 
има положително отношение към предприемачеството - преди четири години държавата дължеше на бизнеса 
приблизително три пъти повече, отколкото дължи сега. Нямаме почти никакви оплаквания от колеги за задържан ДДС. 
Сравнително ритмично се разплащат и изпълнените обществени поръчки. Има стремеж да се събират данъците там, 
където се дължат, а не там, откъдето могат да се вземат по-лесно. Има стремеж да се облекчи административното бреме 
пред бизнеса. Има и стъпки назад, за които ние своевременно алармирахме, че не подкрепяме и крият рискове - 
непремереното увеличаване на минималната работна заплата примерно. Същото важи и за стопирането на пенсионната 
реформа. 
- Как гледате на промените в ЗОП, имате ли конкретни предложения за промени в този закон? 
- Законът за обществените поръчки е един от законите с ключово значение за българската икономика. Законът трябва да 
отговаря на потребностите на бизнеса, който участва в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Предлаганият 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е крачка напред в борбата с 
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корупционните практики, гарантирането на прозрачни и публични процедури по възлагане на обществени поръчки и 
насърчаване на малките, средните и новосъздадените предприятия да участват в тези процедури, макар че предлага 
решение само за част от съществуващите проблеми. Проблемите, които са идентифицирани при прилагането на закона, 
са многобройни и ще намерят своето решение само с изготвянето и приемането на изцяло нов Закон за обществените 
поръчки, в който да бъдат транспонирани новите директиви на ЕС, още повече че действащият закон за не особено 
дългия си период на съществуване е изменян повече от 20 пъти. Конкретните ни предложения за промени са свързани с 
намаляване на документите, служебно събиране на наличните такива в администрация, както е съгласно Закона за 
електронното управление. Унифицираната типова документация и разширяване на възможностите за електронно 
кандидатстване биха намалили в много голяма степен възможностите за корупция. 
- От какво най-много страда бизнесът у нас, от какво има нужда? 
- На този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата, фискалната и данъчната стабилност, управлението 
на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес 
средата, регулирането на монополите, обществените поръчки. От страна на АИКБ са дадени предложения за изменения 
и допълнения на нормативната уредба, съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и 
гражданите. За да се подобри бизнес средата през годината трябва да се намалят и опростят регулаторните режими, да 
се въведе задължителна предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, да има решителен напредък 
при въвеждането на електронно управление, да се въведе разходопокривният принцип при определяне на държавните и 
общинските такси, да се разшири приложението на принципа на мълчаливото съгласие, да се въведе понятието 
"микросубект" в Закона за счетоводството, с редуцирани изисквания към финансовите отчети, да се премахне 
задължението бизнесът да представя данни, които са налични в държавната администрация, като вписване на 
финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелства за съдимост и много други. Предложили сме също така и 
изменения, и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на трудовия пазар. 
 
Вестник Преса 
 
√ Експертът Васил Велев: Сивата икономика в България намалява 
Да бъде премахнато ранното пенсиониране, настоява той 
Няма сериозно изследване, което да твърди, че сивата икономика нараства, напротив тя намалява“, каза в сутрешния 
блок на "Bulgaria On Air" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му сивият 
сектор у нас действително е с големи размери, но България вече не е на първо място по този критерий. „Палмата може 
да отиде съвсем спокойно в Гърция, Румъния, Южна Италия или в някоя от Прибалтийските страни“, посочи Велев. 
Според него сивата икономика се е свила с 3 пункта през 2011 г. и с още един пункт през 2012 г. „Сходни са и данните на 
Световната банка. Считам, че има начин нелегалният сектор да започне да се свива с още по-бързи темпове. Например, 
ако се легализира сезонният труд, много хора биха се възползвали. Много хора работят кампанийно по събирането на 
реколтата, но не искат да се подписват под каквито и да е договори от страх да не си загубят социалните помощи. Би 
било добра практика да се въведе възможност за временно прекъсване на социалните плащания, а след това да могат да 
бъдат подновени отново“, посочи Велев. 
По думите му намаляването на плащанията в брой също би спомогнало за редуциране на сивия сектор. Председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал допълни, че работодатели и синдикати имат принципно съгласие относно 
повишаването на възрастта за пенсиониране, но различията в позициите са кога и с колко да бъде вдигната 
възрастта.„Ние също така сме против повишението на осигуровките, те просто трябва да се събират и да бъдат намалени 
течовете в системата. Друго, за което ще настояваме на предстоящия Тристранен съвет, е да бъде премахнато ранното 
пенсиониране, особено в системата на сигурността. При инвалидните пенсии също има много системни грешки, които 
трябва да бъдат изчистени, за да се намали огромният брой на злоупотребите“, допълни Васил Велев. 
 
dir.bg 
 
√ Васил Велев: България не е на първо място по сива икономика 
Седмица след като БСК обяви, че сивата икономика у нас расте, друга бизнес асоциация опроверга това твърдение, като 
посочи, че страната ни едва ли е „шампион” по сива икономика в ЕС. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, коментира в сутрешния блок 
на телевизия Bulgaria On Air, че сивият сектор у нас е в наистина големи размери, но страната ни вече е изместена от 
първото място от страни като Гърция, Румъния, Южна Италия или някоя от прибалтийските държави.   
Според Велев „няма сериозно изследване, което да твърди, че сивата икономика нараства, напротив тя намалява." Той 
изрази твърдение, че сивата икономика се е свила с 3 пункта през 2011г. и с още един пункт през 2012г. 
„Сходни са и данните на Световната банка. Считам, че има начин нелегалният сектор да започне да се свива с още по-
бързи темпове. Например, ако се легализира сезонният труд, много хора биха се възползвали. Много хора работят 
кампанийно по събирането на реколтата, но не искат да се подписват под каквито и да е договори от страх да не си 
загубят социалните помощи. Би било добра практика да се въведе възможност за временно прекъсване на социалните 
плащания, а след това да могат да бъдат подновени отново", посочи Велев. 
Намаляването на плащанията в брой също би се отразило в редуциране на сивия сектор, каза още той и допълни, че 
работодатели и синдикати имат принципно съгласие относно повишаването на възрастта за пенсиониране, но 
различията в позициите са кога и с колко да бъде вдигната възрастта. 
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„Ние също така сме против повишението на осигуровките, те просто трябва да се събират и да бъдат намалени течовете в 
системата. Друго, за което ще настояваме на предстоящия Тристранен съвет, е да бъде премахнато ранното 
пенсиониране, особено в системата на сигурността. При инвалидните пенсии също има много системни грешки, които 
трябва да бъдат изчистени, за да се намали огромният брой на злоупотребите", допълни председателят на АИК. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Държавната подкрепа за фермерите е тема №1 на "Агра 2014" 
Държавната подкрепа за фермерите е водеща тема в съпътстващата програма на Международната селскостопанска 
изложба „Агра 2014“. Тя ще се проведе от 4 до 8 март в Международен панаир Пловдив под патронажа на министъра на 
земеделието и храните проф. Димитър Греков. 
Аграрната политика и законодателство, финансирането и достъпът до фондовете на Европейския съюз, развитието на 
дребните стопанства са във фокуса на няколко делови събития. Целта е секторът да се възползва от възможностите, 
които дава новата Обща селскостопанска политика на ЕС. 
Конференция „Актуални въпроси на аграрната политика и законодателство“ е планирана за 4 март с участието на проф. 
д-р Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие към Народното събрание. Форумът се организира от 
Международен панаир Пловдив и Пловдивската земеделска камара. 
Евродепутатът Антония Първанова, която е и председател на НДСВ, инициира кръгла маса „Развитие на малките и средни 
селскостопански производители и осигуряване на равен достъп до европейско финансиране“ на 6 март. Същия ден 
посолството на Кралство Нидерландия у нас прави семинар ,,Организации на производители - холандският опит и 
възможностите в България“. Екип на земеделското министерство ще представи конкретни стъпки за подпомагане на 
организации на производители. Ще бъдат презентирани добри практики от Холандия. Фондация „Земята източник на 
доходи“ е подготвила кръгла маса за проблемите и перспективите в развитието на дребните земеделски стопанства. 
С тези делови прояви изложението „Агра 2014“ се вписва в Международната година на семейното фермерство, обявена 
от ООН. Целта на тази световна инициатива е да се подчертае ролята на семейните ферми за намаляването на глада и 
бедността, както и за опазването на околната среда. 
С екологичната проблематика е свързана друга част от деловите събития. Селскостопанската академия – партньор в 
организирането на „Агра“, акцентира на опазването на растителните генетични ресурси със специална проява на 5 март. 
Председателят на Академията доц. д-р Христо Бозуков ще изнесе доклад за модерните методи за растителна защита на 
кръглата маса „Тютюнопроизводството през новия програмен период 2014 - 2020 г.“, която ще се състои същия ден. 
Конференция по биоземеделие организира Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите на 7 март. 
Над 30 мероприятия са включени в деловата програма на Международната селскостопанска изложба. Те ще допълнят 
панорамата от иновации за агробизнеса, която може да се види в експозициите на водещи компании от 22 държави. 
На „Агра 2014“ научните институти от Селскостопанска академия ще представят новите си разработки, а водеща тема е 
опазването на растителните генетични ресурси. 
 
√ 500 милиона лева ДДС плащат общините по европроекти  
Около 500 млн. лв. ще трябва да осигурят общините, за да платят данък добавена стойност (ДДС) по европроектите за 
водна инфраструктура, които изпълняват. Това показва груба сметка на Националното сдружение на общините в 
България. 
До лятото на миналата година сумите за ДДС по инвестициите в канализация, водопроводи и пречиствателни станции 
бяха включени в субсидиите по проектите, които общините получават от оперативната програма “Околна среда”. 
Европейската комисия обаче промени правилата, а след това изменения претърпя и родният Закон за водите. Така 
общините получиха правото на данъчен кредит за ДДС по водните проекти, но загубиха възможността сумите за налога 
да им се дават директно от еврофондовете. 
От екоминистерството, което управлява програмата “Околна среда”, и от Министерството на финансите, което одобрява 
окончателно европлащанията, не посочиха конкретна сума, която трябва да бъде възстановена от държавата на 
общините и върната обратно в европейския бюджет. От сдружението на общините получили уверение, че проблем за 
връщането на данъка по веригата няма да има, а местните власти няма да бъдат натоварени финансово. 
Въпреки това се задават организационни проблеми. Едната причина е, че не е ясно кои точно проекти засягат новите 
правила за данъка. Според екоминистерството те се отнасят за всички - както за вече завършени проекти, така и за тези, 
които са в процес на изпълнение. За какъв период назад ще се наложи възстановяване на суми от общините към 
европейския бюджет още не е ясно, излиза от отговора на ведомството. 
“Този въпрос е от национален интерес, свързан е с разчетите за националните и европейските средства и засяга пряко 
националния бюджет”, обясниха от ведомството на Искра Михайлова. 
От отговорите на Министерството на финансите до “Труд” обаче излиза, че ДДС ще трябва да се връща само за проекти, 
подписвани след лятото на м.г., когато ЕК промени правилата. “Промяната касае само нови проекти”, твърди и Емил 
Савов от сдружението на общините. Според него данъкът ще стане изискуем, когато се подпишат анекси към договорите 
на общините. 
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За изясняване на ситуацията има още един фактор - реформата във водния сектор. По закон ВиК мрежите трябва да 
бъдат извадени от активите на експлоатиращите ги водни дружества и да станат публична общинска или държавна 
собственост. След това трябва да бъдат предоставени от т. нар. водни асоциации, в които влизат няколко общини, за 
стопанисване на същите търговски дружества. Срещу това компаниите трябва да се ангажират с определени инвестиции. 
Едва след като реформата се осъществи, ще може да заработи и механизмът за връщане на ДДС. За тази реформа се 
правят неуспешни опити от 2009 г. Осъществяването  обаче е една от предпоставките България да получи нови средства 
за ВиК инфраструктура от ЕС за периода 2014-2020 г. Забавянето на промените може да отложи новото финансиране, а с 
това да постави на карта усвояването на парите. 
ЕКОПРОГРАМАТА НЕ Е ЗАСТРАШЕНА 
Упражнението с ДДС ще се отрази и на изпълнението на програмата “Околна среда” (2007-2013 г.). Причината е, че 
сумата на вече недопустимия за финансиране по нея разход трябва да се приспадне от бюджетите на проектите. Това ще 
намали общата договорена сума за ВиК с поне 500 млн. лв. За момента това не заплашва максималното усвояване на 
европари, тъй като има договори за 1,8 млрд. лв. над предварителния бюджет. Не е ясен обаче размерът на 
предстоящите санкции по програмата заради проблеми с обществените поръчки. Не се знае и какви пари ще бъдат 
спестени при фактическото изпълнение на проектите, колко ще са непризнатите разходи и забавени проекти. Така 
огромното наддоговаряне може да се стопи и в края на 2015 г. неусвоените суми да са големи. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Приходите на митниците са 323 млн. под плана 
През второто полугодие на 2013 г. са събрани 626 млн. лв. повече от първото 
322,9 млн. лв. по-малко от актуализирания план за приходите събра Агенция "Митници" през 2013 г., сочат данните на 
Министерството на финансите. Събраните приходи от митниците достигат 8,023 млрд. лв. (96,1% от плана), при заложени 
постъпления в размер на 8,346 млрд. лв. Припомняме, че планът за приходите беше занижен с актуализацията на 
бюджета за 2013 г. Преди актуализацията митниците трябваше да съберат 8,52 млрд. лв. 
Неизпълнението от 323 млн. лева се състои от неизпълнение на приходите от акцизи с 59,2 млн. лв. и неизпълнение на 
приходите от ДДС с 289,7 млн. лв. За сметка на това постъпленията от мита надхвърлят заложените с 26,2 млн. лв. 
Събраните приходи от Агенция "Митници" през първото полугодие на 2013 г. са 3,698 млрд. лв., докато през второто 
полугодие нарастват до 4,324 млн. лв. Анализът показва, че през второто полугодие на 2013 г. са събрани със 626,2 млн. 
лв. повече приходи в сравнение с първото полугодие, което е ръст с 16,93%. Най-голям е ръстът на приходите от акцизи - 
с  443,1 млн. лв., или 24,5%. През първото полугодие на 2012 година, митниците са събрали 3,710 млрд. лв., а през 
второто - 4,197 млрд. лв. Излиза, че второто полугодие на 2013 г. е било по-успешно по отношение на приходите от 
акцизи, мита и ДДС в сравнение с второто полугодие на 2012 г. Така въпреки неизпълнения план събраните 8,023 млрд. 
лв. са с 1,44% повече от резултата за 2012 г. През 2013 г. приходите от акцизи върху цигарите са 1,776 млрд. лв. (-5 млн. 
лв. спрямо 2012 г.), от акцизи върху горивата са 1,949 млрд. лв. (+16 млн. лв.), а от акцизи върху алкохола са 185,7 млн. 
лева (-1,3 млн. лв.). 
Мартин Леков 
 
√ България въвежда професионалното обучение на Германия 
Сливен. България ще въведе модела за професионално обучение на кадри по примера на Германия, Австрия и 
Швейцария. Това обяви в Сливен министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. 
Ние с лека ръка зачеркнахме техникумите, които създаваха такива кадри. Сега се приближаваме към този модел, но 
взимаме най-доброто от развити европейски страни като Германия, Австрия и Швейцария, каза министър Стойнев пред 
бизнесмени в хотел "Национал" в Сливен. 
Той съобщи, че първият пилотен проект за новото професионално обучение стартира в Средногорие. "Там, където има 
изключително сериозно развита минна промишленост, има техникум за земеделие. Сега ние променяме нещата, мините 
изцяло ще поемат издръжката на училището, което ще готви кадри за тях. Така ще бъде, ако пилотният проект мине 
успешно, той ще се въведе и на други места, каза министър Стойнев. Така се намалява и младежката безработица, което 
е основен приоритет на правителството, заяви министърът. 
Не е задължително в България всички да са юристи и икономисти. Имаме сериозен недостиг от кадри в техническите 
професии. Не е задължително всички да са висшисти, а да имат много добра квалификация, допълни министър Стойнев. 
Новото професионално обучение ще бъде двугодишно, след завършване на средното образование. 
Стойнев: Администрацията да си търси друга работа, ако не отговори на инвеститора до 24 часа 
Хора инвеститори, хора от бизнеса, които искат да инвестират и да откриват работни места, не трябва да чакат. Не две 
седмици, а до 24 часа трябва да се дава отговор на инвеститора от администрацията. Ако тази администрация не може 
да го направи, да си търси друга работа. Това обяви пред бизнесмени в Сливен министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев. 
Той съобщи, че за последните две тримесечия българската икономика бележи растеж. За предпоследното тримесечие 
растежът е 1,5 %, а за последното - 1,8 %. Аз очаквам годишният икономически растеж да достигне 2 %, каза министър 
Стойнев. Според него българският бизнес трябва да се ориентира и към страните от бившия Съветски съюз и Северна 
Африка. Бизнесът трябва да има търговски представители в страните от бившия Съветски съюз и Северна Африка. Там 
тези представители ще бъдат по-полезни за родния бизнес, отколкото в една Дания, например, която е член на ЕС. В 
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Европейския съюз фирмите ни сами могат да се оправят. Ние, разбира се, оставяме търговски представители в големите 
страни на съюза като Германия, Франция, Италия, каза министър Стойнев. 
Той призна, че лично е успокоявал чуждестранни инвеститори за политическата нестабилност у нас по време на 
протестите. Като този инвеститор в Божурище. Сега обаче те дойдоха да кажат, че са доволни и че са решили да увеличат 
инвестицията си. Имаме 5 % увеличение на производството за месец януари. Ефектът за пазара на труда ще се види след 
година, година и половина, каза министър Стойнев. Той даде пример с добре работещи индустриални зони като тази в 
Божурище и Русе. Варна и Свиленград на този етап не са добре и достатъчно развити като индустриални зони. По-
важното е обаче, че България се връща на индустриалната карта на света, каза Драгомир Стойнев. 
От времето на Тодор Живков не сме правили такъв проект като "Южен поток" на наша територия. Аз лично съм 
притеснен от темповете, с които руснаците искат да се строи, но мисля, че ще се справим. Правителството работи 
активно по диверсификацията на нашите газови връзки. Прави се газова връзка с Турция, с Гърция, с Румъния е на крайна 
фаза, със Сърбия имаме забавяне, но и там се работи. За тези връзки заварихме това, което преди 4 години оставихме. 
Знаете, че се водят преговори и за Седми блок на АЕЦ "Козлодуй". Целта ни, разбира се, е да удължим живота на пети и 
шести блок. Пети блок ще получи лиценз през 2017 година, а шести през 2020 година. Но ние мислим в перспектива и 
затова работим и за седми блок. Следващата седмица започваме официални преговори с Румъния за изграждането на 
енергийни мощности по река Дунав. Това официално ще бъде съобщено от правителството, каза министър Стойнев. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ 700 лева допълнителна пенсия от 2015 г. 
Пенсиите от допълнителното осигуряване в пенсионните фондове от 2015 г. и как се е отразила кризата върху 
осигуряването, коментираха пред БНТ експертът на "Подкрепа" Мика Зайкова, бившият социален министър Иван Нейков 
и председателят на Асоциацията на пенсионните фондове Никола Абаджиев. 
"Няма никаква законова пречка на 1 януари 2015 г. пенсионните фондове да започнат да изплащат първите 
допълнителни пенсии. Хората, които са плащали редовно от 2000 г. до сега ще получат средно около 700 лв. пенсия", 
каза Иван Нейков. "Истината е, че сега се пенсионират хора, които въобще нямат осигуровки във фондове и не е коректно 
да искаме да плащат", допълни Нейков. 
"В пенсионните фондове сега има 659 млн. лв. и те са от хората, осигурявали се през целия период. Партидите, по които 
има пари са 262 хиляди. Пенсионният фонд ги управляват и допълнително разпределя една доходност. Нека хората да не 
сравняват пенсията, която им се полага от Държавното подоходно облагане", каза Никола Абаджиев. Той обясни, че 
фондовете са изплатили над 20 млн. лв. на наследниците на починали лица. 
"Не пенсионните дружества са виновни, а чисто и просто ние не успяхме да направим политика по доходите, да намелее 
броят на тези хора като възможност за ранно пенсиониране. Мина "Ораново" е най-пресния пример, че условията на 
труд не са се променили. В тази държава политици и анализатори да си спомнят за важния факт, че по времето на 
тоталитарния режим в мините са вкарваха войници. На тези младежи сега им трябват още 1 до 3 години, за да получат 
ранна пенсия. 
Не бива да се драматизира проблема той може да бъде решен с продължение на постановката в чл. 168 от КТ", 
коментира Зайкова. Според нея фондовете ще изплащат толкова, колкото са се събрали, а парите са малко. И първата 
причина за това са ниските доходи. Втората причина е безработицата и нестабилността на пазара на труда. 
 
Вестник Капитал Дейли 
 
√ Дивидентите в света за пръв път надхвърлиха 1 трлн. Долара 
Финансовият и технологичният сектор увеличават плащанията към инвеститорите 
Дивидентите, раздадени от публичните компании в глобален мащаб, за пръв път са надминали 1 трлн. долара през 2013 
г. Това показва изследване на Henderson Global Investors, според което нововъзникващите пазари стават все по-важен 
източник на приходи за инвеститорите, особено за сметка на континентална Европа, съобщава Financial Times. 
Анализаторите също така посочват нарастващия принос на финансовия сектор на фона на продължаващото 
възстановяване на банките от кредитния срив. Нараства ролята и на технологичния сектор, тъй като компании като Apple 
реагираха на нарастващия натиск на инвеститорите с мащабни програми за обратно изкупуване. 
Регионални различия  
Общата сума на изплатените дивиденти е достигнала 1.03 трлн. долара, което представлява повишение с над 40% спрямо 
717 млрд. долара, върнати на инвеститорите през кризисната 2009 г. При компаниите от нововъзникващите пазари 
повишението на дивидентите за този период е повече от двойно. Същевременно делът в общата сума на компаниите от 
Европа (с изключение на Великобритания) е спаднал от 30% през 2009 г. до малко над 20% през миналата година. 
Проучването се основава на всички изплатени дивиденти, включително плащанията към правителства и фамилии, 
притежаващи големи корпоративни дялове. Това увеличава тежестта на компании като  China Mobile и China Construction 
Bank Corporation, които са изплатили дивиденти за 10.4 млрд. долара през 2013 г. спрямо 2.7 млрд. през 2009 г. 
"Структурирахме проучването си така, защото искахме да обхване дивидентите, изплатени от най-големите публични 
компании в света, без значение от акционерната база", обяснява Алекс Крук от Henderson Global Investors. 
Освен компаниите Европа тези в Япония също намаляват дела си в изплатените дивиденти. Водещи остават 
корпорациите в Северна Америка като ExxonMobil и General Electric, които отговарят за една трета от общата сума. 
Според анализаторите от Henderson различията в регионалните резултати отчасти отразяват различните корпоративни 
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приоритети. "Има рязко очертано разделение между пазарите, където има развита пенсионна култура и където 
пенсионните фондове търсят източници на приходи – като Австралия, Сингапур и Великобритания, и онези пазари, 
където ударението е върху ръста на капитала, като тези в континентална Европа", заявява  Алекс Крук. Силното 
представяне на компаниите от нововъзникващите пазари идва въпреки рязкото обезценяване спрямо долара на някои от 
валутите там като бразилския реал и южноафриканския ранд. 
Секторни тенденции 
Ако през 2009 г. финансовият сектор е отговарял за 17% от изплатените дивиденти, то през миналата година приносът му 
достига 21%. "Очакваме дивидентите от финансовите групи да продължат да растат заради възстановяването на 
банковия сектор. В бъдеще акциите на технологичния сектор също ще носят по-високи дивиденти. Причина за това е, че 
повечето такива компании вече навлизат в зряла фаза и са поставени пред по-голям натиск от инвеститорите да 
извършват плащания като нормалните фирми", Заявява Крук. 
Същевременно се наблюдава намаляваща тежест на компаниите за комунални услуги. Ако през 2009 г. те са отговаряли 
за 9% от всички дивиденти, сега делът им е спаднал до 5%. "Ютилити компаниите срещат трудности не само в 
увеличението на дивидентите, но и в поддържането им на предишните нива. Много от тях се намират по регулаторен 
натиск за поддържане на ниски цени, а през следващите две до три години някои ще загубят предимството, което им 
даваха ниските нива на дълг", смятат от Henderson Global Investors. 
 
√ Фермерите може да регистрират предварително земите си за субсидии 
Законопроект на БСП и ДПС предвижда агроминистерството да поддържа регистър с реалните ползватели на ниви 
Фермерите, които кандидатстват за европейски и национални директни субсидии на площ, ще трябва предварително да 
регистрират земите, които обработват, заедно с документите, доказващи основанието за ползването им. Данните ще 
влязат в общ регистър и само регистрирани там кандидати ще могат да подават заявления за изплащане на субсидии. 
Тази нова концепция за получаване на европейските средства предвиждат депутати от БСП и ДПС, които в края на 
миналата седмица внесоха проект за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Идеята би 
ограничила случаите на двойно заявяване на една и съща площ от няколко кандидати, което в момента води до глоби за 
земеделските производители. 
Софтуер за земите  
Проектът на депутатите предвижда от следващата година земеделското министерство да поддържа софтуер с данни за 
лицата, които обработват конкретни парцели. Така всеки фермер ще трябва да впише кои земи стопанисва в 
регионалната земеделска служба, като предостави и конкретни документи, доказващи, че точно той е техен ползвател. 
Те могат да са договори за аренда, нотариален акт за собственост на земята и др. 
Вписването на обработваните ниви трябва да се случи преди подаването на документи за европейски субсидии, 
кампанията за което започва на 1 март. Промените в закона предвиждат заявления за директни субсидии да могат да 
бъдат подавани само за предварително регистрирани земи. 
Избягване на застъпванията 
Новата концепция за кандидатстване за евросредствата е предлагана през годините от някои от земеделските 
сдружения, като още предходния кабинет имаше идея да я въведе. Въпреки че и в момента фермерите трябва да 
докажат с документи, че са истински ползватели на заявените за субсидии площи, през годините често се случваше 
няколко фермери да регистрират един и същи парцел. Така след вече подадени документи за европейски плащания 
трябваше да се изяснява кой точно го обработва. 
Отделно са предвидени и санкции за този, който е регистрирал за субсидии ниви, които не ползва, дори и това да е 
заради техническа грешка. Идеята на регистъра с актуални ползватели цели да изчисти навреме подобни спорове и 
съответно да им спести евентуални глоби.  
Глоби, ако субсидирано гориво се ползва за други цели 
Ако фермерите ползват горивата с намален акциз за дейности извън селското стопанство, ще плащат глоби, предвижда 
още законопроектът. Държавна помощ, чрез която фермерите ползват горива с намален акциз, бе въведена от 2014 г. 
след няколко години прекъсване. Според проектозакона, ако газьолът обаче се ползва не по предназначение, 
физическите лица ще плащат глоба между 2 и 5 хил. лв., а фирмите - между 5 и 10 хил. лв. При нарушение те трябва и да 
възстановят стойността на помощта заедно с лихва. Намалената ставка на акциза на горивата тази година се очаква да 
бъде за 84 млн. лв. 
 
√ Предприятия правят екоинвестиции срещу безплатни въглеродни квоти 
Най-много са вложенията на ТЕЦ "Марица-изток 2" и "Лукойл енергия и газ България" 
Механизмът, по който български индустриални и енергийни компании ще получават безплатни европейски въглеродни 
квоти в замяна на инвестиции в екологично и енергоефективно производство, вече е в ход. Това показва първият доклад 
на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев до Европейската комисия (ЕК) по изпълнението на 
националния план за инвестиции за 2013 г. По силата на т.нар. дерогация (временно изключение от правилото) България 
и няколко страни - членки на Европейския съюз, получиха възможност за допълнително количество разрешителни за 
изпускане на въглероден диоксид заради зависимостта на икономиката си от централи на изкопаеми горива. Тези страни 
трябва да гарантират, че съответните енергийни предприятия инвестират в "позеленяване" средства, равни на 
безплатните квоти, които ще получат. Така миналата година държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е инвестирала 36 млн. 
евро в екологични подобрения на инсталациите си, а дружеството "Лукойл енергия и газ България" е вложило 12.2 млн. 
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евро. И в двата случая европейското изискване е преизпълнено и компаниите ще получат безплатните квоти, става ясно 
от документа, публикуван на сайта на икономическото ведомство. 
Най-големите инвестиции 
Според доклада през 2013 г. ТЕЦ "Марица-изток 2" е инвестирала 36.4 млн. евро съгласно изискванията на националния 
план и е преизпълнила програмата си за годината с 1.9 млн. евро. Централата ще получи полагащите й се 3.9 млн. 
безплатни въглеродни активи. Изчисленията на министерството се базират на рефрентна цена от 9.27 евро за тон 
изпуснат въглероден диоксид, която е била определена през 2012 г. Реално стойността на безплатните квоти е твърде 
условна – през април 2013 г. тя дори спадна под 3 евро на тон заради несигурното бъдеще на Европейската схема за 
търговия с емисии (ЕСТЕ). 
Инвестициите на държавната въглищна централа са били в дейности по няколко проекта: пълен инженеринг на 
нискоемисионни горелки на котли от 1 до 12 (21.6 млн. евро), модернизация на блокове 5 и 7 (13.4 млн. евро); пълен 
инженеринг на газоплътна пещ на котли от 1 до 8 (1.16 млн.евро) и др. При " Лукойл енергия и газ България" средства са 
вложени в ремонт и изграждане на електрически уредби, в подмяна на помпи и в монтиране на фотоволтаична централа 
с мощност 1.25 мегавата. В тези проекти "Лукойл" е вложил 12.2 млн. евро, което е с 3.8 млн. над минималните 
изисквания, и така ще получи всички 331 хил. безплатни квоти, които му се полагат. 
Повечето предприятия в доклада отчитат преизпълнение на инвестициите, но това са дължи на резкия спад в цените на 
квотите, заради които спадна и изискването за общия размер на екоинвестициите. 
В неизпълнение 
Има и инсталации, които не са правили такива вложения. ТЕЦ "Варна" не е инвестирала предвидените 8.5 млн. евро. 
Според централата през последните няколко години приходите й са спаднали значително поради няколко основни 
причини: общ спад в електропотреблението, намаляването на студения резерв, ръста на ВЕИ мощностите и 
задължителното изкупуване на тока от двата американски ТЕЦ-а в комплекса "Марица-изток". Освен това в момента тече 
процедура по избор на изпълнител на модернизацията на блокове 4, 5 и 6, която включва монтиране на сероочистки и 
инсталации за улавяне на азотни оксиди. Екологизацията на блоковете не може да започне, преди да приключи изборът 
на изпълнител, което трябва да стане през март. Поради тези обстоятелства ръководството е поискало централата да 
излезе от Националния план за инвестиции. 
Други предприятия, които не са изпълнили или са изпълнили частично изискванията за инвестиции в модернизация, са 
ТЕЦ "Бобов дол", "Топлофикация - Сливен", ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Марица 3" (свързвани с бизнесмена Христо Ковачки) и 
ТЕЦ "Девен". 
Предприятията, които са длъжни да направят екоинвестиции, включват 11 топлофикации, 7 кондензационни централи и 
4 заводски топлоцентрали (например като тази на "Лукойл"). Електроразпределителните дружества, НЕК и 
"Булгартрансгаз" също могат да правят инвестиции в подобряване на енергийната ефективност, но тъй като не могат да 
получават квоти (те не са производители на енергия), техните вложения могат да се финансират от фонд "Национален 
план за инвестиции". 
Възможности за милиони 
Миналия декември ЕК потвърди, че България може да получи безплатни квоти с референтна стойност за общо 945 млн. 
евро за модернизация на енергетиката и това няма да се счете като неправомерна държавна помощ. Брюксел одобри 
плана, в който са набелязани 401 инвестиционни проекта за периода до 2020 г. Квотите, които останат неизползвани, ще 
се прехвърлят в националния фонд, от който ще може да се финансират проекти за подобряване на енергийната 
инфраструктура като тези на ЕРП-тата и газовия оператор. Основната идея според Брюксел е постепенно повече 
производствени мощности да преминат от въглища на природен газ, а други да бъдат заменени с такива на 
възобновяеми източници. Според ЕК пазарният дял на Българския енергиен холдинг, който обединява големите 
държавни централи, ще спадне от 59.6% през 2011 г. на 52.8% през 2020 г., т.е. вследствие на безплатните квоти няма да 
има увеличаване на монополното положение на холдинга. 
 
√ Пътната агенция ще изгради система за анализ на трафика 
Обществена поръчка за избор на изпълнител е на стойност 7 млн. лв. 
Следващата година автоматизирана система ще събира и анализира данни за трафика по първокласните пътища и 
магистрали. Тя ще бъде внедрена на 100 пункта в страната, като ще замени ръчното преброяване на преминаващите 
автомобили. Проектът се финансира по оперативна програма "Транспорт", а получател на средствата е Агенция "Пътна 
инфраструктура" (АПИ). Агенцията обяви търга за избор на компания в понеделник. Прогнозната му стойност е 7 млн. лв., 
а крайният срок за изпълнение е до 10 месеца след подписване на договора. 
В края на миналата година пътната агенция даде начало на същия проект, но за второкласната и третокласна пътна 
мрежа, със средства по оперативна програма "Регионално развитие". Работата по него се извършва от "Телелинк" за 
малко под 3 млн. лв., като се очаква системата да заработи до края на тази година. 
Камери и сензори  
Камери, сензори, броячи и устройства за разпознаване на регистрационните номера монтирани в пътната настилка ще 
изграждат системата за преброяване на трафика. Различните типове устройства ще дават информация за вида и 
направлението на трафика, както и за средната скорост на движение в определените участъци. Те ще се събират и 
обработват по дигитален път в реално време от преброителните пунктове, където софтуер трябва да съставя таблици, 
анализи и доклади за пътните превозни средства. Те ще бъдат класифицирани минимум в шест категории - автомобили, 
камиони, автобуси и т.н. 
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Целта на проекта е събраната информация да се използва в различни направления - при обосновка на пътната 
сигнализация, обследване безопасността на пътищата или при ремонти на участъци. Системата ще бъде част и от процеса 
за проектиране на нови трасета, като дава анализ на разходи и ползи от отсечките. Така например след преброяване на 
трафика беше решено "Хемус" да е магистрала само до Велико Търново, а след това до Шумен да е скоростен път. 
В момента липсата на подобна система налага преброяването да се извършва ръчно, което води до грешки и 
изкривяване на данните. С новата техника информацията за трафика няма да се прави на определен период от време, а 
денонощно през цялата година и съответно много по-качествено. 
Право на участие 
За изпълнението могат да подават документи всички български и чуждестранни компания и техни обединения до 24 
март, а офертите ще бъдат отворени ден по-късно. Според минималните финансови изисквания те трябва да докажат 
общ оборот от 10.8 млн. лв. и специализиран с предмета на търга в размер на 7.2 млн. лв. през последните три години. 
Победителят ще бъде избран според предложената цена, която е с тежест от 100% при избора. Избраната компания ще 
трябва и да обучи поне 10 служители на АПИ за работа със софтуера. 
 
Вестник Сега 
 
√ 14 000 чиновници получават и пенсия, и заплата 
Държавата плаща заплати на куп работещи пенсионери, докато серия правителствени документи и статистически данни 
отчитат все по-голям проблем на пазара на труда за младите. Това става ясно от данните към законопроекта на червения 
депутат Милко Багдасаров и 10 негови колеги, които искат да се възстанови в Кодекса на труда правото на 
работодателите в публичния сектор да уволняват служители при придобито право на пенсия. Основният аргумент за 
внасянето му е, че така ще се освободят работни места за младите. 
Според цитираната статистика заетите в публичния сектор над пенсионна възраст са 34 774, но не е ясно колко от тях са 
придобили право на пенсия и колко работят заради липсващ стаж. Знае се обаче, че 13 925 от тях вече са пенсионери. И 
според сега действащото законодателство те могат да бъдат съкращавани, но очевидно никой работодател в 
обществения сектор не се възползва от това си право. Общо 147 000 българи работят, въпреки че са навършили 
пенсионна възраст. 
Никой не може да отнема едно конституционно право - на труд, заради друго придобито право - на пенсия, бе 
коментарът на КНСБ за продложенията на Багдасаров. От синдиката критикуваха и внесените между първо и второ 
четене предложения за промени в Кодекса на труда от друг червен депутат - Петър Кънев, като опити за заобикаляне на 
социалния диалог. Кънев предлага промени, които ще ограничат сериозно правата на синдикатите. Предлага също и част 
от текстовете да не важат за микро, малки и средни фирми. КНСБ предупреди, че ще направи контрапредложения и ако 
на тях не се погледне достатъчно сериозно, ще обсъди протестни действия. Социалният министър Хасан Адемов обаче 
даде да се разбере, че проектът на Кънев най-вероятно няма да се гледа сега, тъй като се отклонява от основния предмет 
на промените - стажантските договори. Адемов обеща и три пакета с предложения от социалните партньори да минат 
задължително през тристранката - за намаляване на административната тежест, за промени в осигурителните и в 
трудовите отношения. 
 
√ Повече от половината от парите от "Конкурентоспособност" ще отиват за машини и иновации 
Повече от половината от предвидените 1.413 милиарда евро по програма "Конкурентоспособност" ще бъдат за проекти, 
свързани с покупката на машини и за иновации. Това стана ясно от думите на икономическия министър Драгомир 
Стойнев, който вчера бе на посещение в Сливен. Ще бъдат насърчавани и фирмите, които се занимават с износ или са с 
производствен потенциал. "След активен диалог с всички заинтересувани страни разработихме и изпратихме за 
съгласуване проекта за следващия програмен период на оперативната програма. Предложихме по-гъвкав подход, който 
отговаря на вижданията и нагласите на фирмите", заяви Стойнев. Той добави, че е започнала поредица от срещи с 
инвеститори и представители на бизнеса, с които държавата да съгласува насоките в единствената европейска програма, 
насочена изцяло към фирмите. 
Първият вариант на "Конкурентоспособност" бе представен още миналата година, но бе подложен на унищожителни 
критики от страна на бизнеса и консултантите по европейски програми. Затова и държавата се зае да го пренапише. В 
списъка на приоритетните за финансиране проекти тогава попаднаха изграждането на нови бизнес паркове по подобие 
на "София тех парк", чието място в програмата и досега е повече от спорно. Основната критика на бизнеса бе, че сред 
важните за насърчаване мерки попадат и инфраструктурни проекти като например газовата връзка със Сърбия. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Стойнев: Икономиката се отлепи от дъното 
До 10 март ясно взема ли държавата „Ремотекс” 
Министърът възмутен от сметките за ток и парно в топлата зима 
Бизнес климатът в България се подобрява, страната ни вече се е отлепила от дъното и е тръгнала по пътя на 
икономическия растеж. Това обяви вчера в Сливен министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Той 
беше на посещение в текстилната фабрика "Едоардо Миролио" в Сливен, където предстои да бъде направена 
инвестиция, която ще осигури двеста нови работни места, съобщи БТА.Стойнев припомни, че правителството е започнало 
акция за намаляване на лицензионните, регистрационни и разрешителни режими. В момента се подготвят значителни 
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промени в Закона за насърчаване на инвестициите, като целта е да се намали бюрократичната тежест и да се даде 
повече шанс на инвеститорите. 
Инструментът за насърчаване на бизнеса са оперативните програми, смята Стойнев, цитиран от агенция „Фокус”. Вече 
има договори за половин милиард лева по ОП „Конкурентоспособност”. Според него това, както и другите данни за 
развитието на икономиката, дават основание да се смята, че ще се сбъдне прогнозата за 2% ръст на икономиката. 
Министърът допълни, че не е доволен от начина, по който работи финансовият инструмент „Джереми”. Средствата от 
него или не достигали до бизнеса, или условията били неизгодни. Според него 
предишното управление е наляло един огромен ресурс 
в тази програма, показвайки, че усвоява средства. 
Сега средствата ще бъдат преразпределени така, че близо 72% да бъдат насочени към предприемачеството и 
подобряване на производствената дейност, а останалите – към зелена енергия и ефективност в производството. 
Министърът коментира и сметките за ток и парно. „Не е нормално в последните топли месеци хората да имат 
завишаване на сметките. Същото важи и за топлофикационните дружества", заяви той и припомни, че резултатите от 
проверката на ЕРП-тата и „Топлофикация – София” ще станат ясни другия месец. 
Той допусна, че 
цената на въглищата може да бъде увеличена 
през първата половина на годината. Последното й увеличение е от септември 2013 г., като преди това не беше 
променяна дълго време. 
До 10 март ще бъде разрешен казусът „Ремотекс”, съобщи още министър Стойнев. И добави, че вече има избран 
оценител. БЕХ нае оценител на закъсалото предприятие, след като със сегашния му собственик не се постигна съгласие за 
цената, на която „Ремотекс” да бъде одържавено. 
Стойнев коментира още ситуацията с НЕК. Той отхвърли като неоснователни обвиненията на ГЕРБ, че правителството 
води целенасочена политика за фалит на НЕК. По думите му тези обвинения са безпочвени, особено от страна на 
политици, чиито действия са довели до увеличаване на дефицита в енергетиката с 2 млрд. лева и са водили 
целенасочена 
политика за цялостно сгромолясване на енергийния сектор 
По отношение на по-високите цели за дял на ВЕИ до 2030 г. - 30%, Драгомир Стойнев каза, че страната ни е 
преразгледала позицията си. Делът на ВЕИ трябва да е съобразен с местните специфики, а не единен за целия ЕС, смята 
той. Министърът е категоричен и че България няма да приеме предложението за намаляване с 40% на квотите за 
въглеродни емисии до 2030 г. Това според него ще доведе до преместване на производствените мощности извън ЕС. 
 
investor.bg 
 
√ ОП "Конкурентоспособност" е единствената без загуба на средства за 2013 г. 
Правилата за разпределянето на средствата по програмата в новия програмен период няма да са много по-различни от 
тези за предходния 
Оперативна програма “Конкурентоспособност” е единствената, която не загуби никакви средства в края на 2013 г. и дори 
има нужда от още средства за финансиране на проектите, заяви в Сутрешния блок на Bulgaria On Air Ели Милушева, 
главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
Ще бъде съставен списък с всички добри проекти от предишния програмен период, които ще бъдат финансирани първи 
през новия, уточни тя. По думите ѝ 1400 проекта преминават оценка в момента, а от тях могат да бъдат финансирани 120-
130. 
Милушева поясни, че няма риск България да загуби 90-те млн. евро по оперативната програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, които бяха под въпрос преди няколко месеца. 
По думите ѝ правилата за разпределянето на средствата по Оперативна програма “Конкурентоспособност” няма да са 
много по-различни от тези за предходния програмен период, като 72% от средствата ще бъдат заделени за иновации, 
инвестиции в бизнеса и интернационализация. 23 на сто пък са предназначени за енергийна ефективност, разкри 
Милушева. 
Тя изрази надеждата си още първите процедури да бъдат електронни и ще се върви все повече в посока ползване на 
електронните услуги. 
Според нея първите процедури по кандидатстване вече могат да стартират, но има няколко правни въпроса, които 
трябва да бъдат изяснени преди това. На първо място това са правилата за допустимост и създаването на нов 
вътрешномониторингов комитет. 
“Надявам се първите процедури да стартират през лятото или най-късно през есента”, заяви експертът. Според 
Милушева ще се действа поетапно, тъй като системата не разполага с толкова голям капацитет, но схемите ще са в много 
близка последователност, така че всички да могат да участват. 
Дирекцията провежда регулярни срещи с Българската банка за развитие и двете страни са показали желание за 
партньорство. Това, което предстои, е изчистването на механизма за сътрудничество, уточни Милушева. Тя подчерта, че 
бизнесът проявява все по-голям интерес към европейските програми и дава все повече идеи. 
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√ 72% от парите по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще са за предприемачество 
Стимули за коректните с държавата фирми обеща икономическият министър Стойнев при посещението си в Сливен 
72% от парите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат отпуснати за стимулиране на предприемаческия дух, 
експортния и производствения потенциал. Индикативният бюджет на новата програма е 1,41 млрд. евро, уточни 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на своето посещение в Сливен. 
Средствата ще бъдат насочени към мерки за технологична модернизация, въвеждането на международни стандарти и 
системи за управление, както и за внедряване на иновации. 
25% от всички средства по програмата ще бъдат за финансиране на „Зелена и ефективна икономика“, т.е за внедряване 
на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и за повишаване на енергийната ефективност, обясни още 
министърът, цитиран от пресцентъра на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). 
Според Стойнев новият подход за разпределение на средствата повече отговаря на нагласите на фирмите, отколкото 
досегашната програма „Административен капацитет“. Правителството ще проведе и редица срещи с бизнеса, за да 
разбере какви са техните очаквания от управляващите, обясни още министърът. 
Пред представители на бизнеса в Сливен Стойнев припомни още, че кабинетът „Орешарски“ работи за възстановяването 
на „нормалните отношения между държавата и бизнеса“, възстановява се навреме ДДС и се работи в посока намаляване 
на административната тежест. 
Стимулирани ще бъдат фирмите, които редовно плащат данъци, социални осигуровки и задължения, обеща още той. 


