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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Телевизия „Европа“ 
 
√ В търговската война между държавата и ЕРП-тата бизнесът видя възможност за решаване на проблемите в 
енергетиката 
Търговската война между държавата и електроразпределителните дружества е добра възможност за намиране на 
дългосрочно решение на проблемите в енергетиката. Мнението е на председателя на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. Според него пътят минава през предоговаряне на дългосрочните договори, сключени с тецовете 
"Марица-изток" 1 и 3. Само повишаване на цената на тока няма да даде нужния резултат, според Велев. 
ЕРП-тата най-вероятно няма да останат без лиценз, коментира още Васил Велев. Според него създалата се ситуация дава 
повод за намиране на решение за огромните дефицити в енергетиката. 
Две са стъпките, които могат да разведрят облаците, надвиснали над сектор "Енергетика". Една от тях е преглед на 
неизгодните дългосрочни договори в сектора, смята той. 
Иначе според бизнеса ултиматумът на държавата към електроразпределителните дружества не е добър знак към 
инвеститорите. Въпреки това трябва да се има предвид, че в сектора на енергетиката не може да има свободен пазар 
заради характера на търгуваната стока. 
Велев коментира и подозренията, че много от чуждите инвеститори не спазват докрай правилата, навлизайки на родния 
пазар. Според него има основания за такава констатация, но причината за това трябва да търсим в себе си. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник „Труд“ 
 
√ Производители на биохрани вече са в електронен регистър  
Регистърът на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за 
биологично производство е вече в електронен вариант: http://bioregister/, съобщиха от Министерството на земеделието 
и храните. 
Всеки, който има интерес може да види актуален списък с информация за биооператорите в България по области и с 
обявените от тях дейности. Потребителите вече ще могат да направят справка за актуалност на дейността на даден 
производител, преработвател, търговец или вносител, като могат да търсят по име, област или продукт. 
Предвижда се освен информацията за дейностите на операторите, да се добавят и актуалните сертификати за 
произведените от тях продукти. 
Нова възможност в Регистъра е подаването на заявления на стартиращите оператори по електронен път. Досега 
операторите обявяваха започването на дейност, като изпращаха формулярите си разпечатани по пощата, което забавяше 
целия процес на актуализиране на данните. 
Възможността за подаване на формуляр по електронен път ще облекчи операторите и ще съкрати времето за 
включването им в Регистъра. 
Освен базата данни за биологичното земеделие в България на сайта на Регистъра могат да бъдат намерени и основните 
нормативни документи, регламентиращи всички дейности свързани с биологичното земеделие. 
Сайтът ще се доразвива и ще предлага и допълнителна полезна информация, както за потребителите на биологични 
продукти, така и за всеки, който иска да стартира дейност като биологичен земеделски производител, преработвател или 
търговец. 
 
Вестник „Капитал“ 
 
√ Над 80% от иновациите в България са в големите компании 
Възможности за малките и средните предприятия са основно в сферата на роботиката 
Разходите за иновации в България през последните години се увеличават, но има голям дисбаланс в средствата, които се 
влагат в научноразвойна дейност както по сектори, така и между малки и големи предприятия. Това стана ясно от 
изказване на вицепремиер Даниела Бобева на конференцията "Иновации и предприемачество", организирана от 
"Средногорие мед индустриален клъстер". По думите й основните мотори на иновациите са преработващата 
промишленост и информационните и комуникационните технологии, а 82% от иновациите се правят от големи 
предприятия. Тя подчерта, че не е привърженик на етатизма (държавната намеса в икономиката) и че иновациите трябва 
да се правят бизнеса. 

http://bioregister/
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Такава е и тенденцията през последните години. Данните показват, че компаниите вече са основният инвеститор в 
научноразвойната дейност, докато делът на държавата намалява. Проектите, които бяха презентирани от няколко 
компании по време на конференцията, потвърждават това. 
По идея на работника 
Два любопитни проекта бяха представени от "Аурубис България". Единият е чисто технологичен и е свързан с т.нар. 
сулфациден процес, който е за вторично влагане на остатъчния серен диоксид от металургичното производство. 
"Сулфацидният процес не е нов, той е въведен като практика в химическата индустрия преди повече от 30 години, но 
досега никой в света не го беше използвал в медно производство", обясни Никола Неделчев, ръководител на 
направление "Развитие и технологии" в компанията. Като краен продукт от технологията се получава слаба сярна 
киселина, която се използва вместо вода за разреждане в производството на сярна киселина в завода. "По този начин, 
първо, не емитираме серен диоксид в атмосферата и, второ, това вече не е отпадъчен продукт, а субпродукт, който се 
използва", каза Неделчев. 
Вторият проект - PRIME, е "мек" и цели да провокира иновативния подход в мисленето. Представлява платформа, чрез 
която всички служители в компанията могат да генерират идеи и да ги споделят с ръководството, а най-хубавата част по 
думите на Неделчев е, че могат да видят идеите си реализирани. Най-често това дори не изисква капиталови разходи. 
Сред изпълнените предложения е да се направят покривала на вагоните, с които компанията превозва концентрат от 
пристанището в Бургас до завода в Пирдоп. Направената оценка е показала, че инвестицията си струва, тъй като ефектът 
е двоен - екологичен (няма запрашаване) и икономически (няма загуби на концентрат). Друга от идеите, която вече е 
била свързана с капиталови разходи, е довела до намаляване на загубите на мед в отпадния електролит в рафинерията. 
Нестандартно търсене 
Иновациите в "Италчементи груп България" се движат от специфичните търсения на клиентите, от технологиите, които 
самата компания разработва, и от необичайните идеи на архитектите. Това каза маркетинг мениджърът Джовани 
Дамброзио. Групата е собственик на заводите "Девня цимент" и "Вулкан цимент" и е най-големият производител на 
продукта в страната. Новата система на групата i.nova включва продукти за различни видове употреба според нуждите на 
клиентите (жилищно строителство, индустрия, инфраструктура и т.н.). 
Един от най-интересните продукти - i.light, е резултат именно от нестандартните идеи на архитектите. Той представлява 
прозрачен бетонен панел, който едновременно разделя помещенията и пропуска светлината. По характеристики е много 
подобен на стъклото, но в същото време е здрав като нормалния бетон. 
Продуктът i.idro Drain пък представлява бетон за външна настилка. Той е здрав, но с много шупли, които позволяват на 
водата да се оттича и така повърхността остава суха, а през зимата се избягва заледяването. Тъй като е бетон, може да се 
оцветява, което му придава висока естетична стойност. За разлика от асфалта отразява светлината и не се затопля. 
Измервания са показали, че разликата в температурата между тази настилка и асфалта през лятото достига 30 градуса. 
Бизнес с потенциал 
Възможностите за индустриален реинженеринг като екологичен, енергоефективен и иновативен бизнес бяха 
представени от основателя и управител на "Спесима" Венцислав Славков. В случая реинженерингът най-общо 
представлява пригаждане на излезли от употреба индустриални универсални роботи за повторно използване. Преди 
време компанията купува два от старите роботи на Volkswagen (стари е условно казано, тъй като оборудването в 
автомобилната индустрия се сменя на всеки 5-10 години), прави инспекция на механиката, подменя износените части, 
преглежда и подновява хардуера и софтуера и създава на практика нови роботи, които да се използват в друга 
индустрия. 
Според Славков реинженерингът в развитите страни е трудно приложим, тъй като операцията е ръчна, а там цената на 
труда е много по-висока. В България обаче това може да позволи на фирмите да се превърнат в интегратори на нови 
универсални роботи. "Това е доста добър бизнес точно за малките и средните предприятия, защото имаме специалисти, 
имаме традиции, насищането с подобен тип автоматизация е ниско и има потенциал за внедряване, а като се добави и 
фактът, че в България се произвеждат и сервомотори и има изключително добри специалисти по софтуер, ефектът може 
да бъде доста сериозен", каза той. По оценки на компанията добавената стойност от такава дейност може да бъде много 
висока, а рентабилността може да достигне над 40 и дори над 60%. 
 
Вестник „Дневник“ 
 
√ Облекчения за инвеститорите и градоустройство в служба на хората, обеща министър Данов 
Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов съобщи на пресконференция, че работата по промените в 
Закона за устройство на територията е приключила и обяви начало на разработването на пакет от нови закони, свързани 
с развитието на инвестиционния процес - проектиране и строителство. 
Целта е сериозно облекчаване на инвестиционния процес, коментира министърът, цитиран от БТА. 
Законодателните промени предвиждат изготвянето на два закона - за градоустройство и урбанизъм, и за строителство. 
Целта на първия закон е създаване на възможност за участие на хората от населено място в разработването на 
градоустройствени проекти. Изработката на такива проекти е свързана с определени лобистки интереси и искаме това да 
отпадне, и градоустройството да стане в служба на хората, обитаващи населеното място, отбеляза министърът. 
В строителния закон, както и при всички закони, ще искаме да се вложи индивидуалната отговорност на всички 
участници в процеса и правилата да ясни, допълни той. 
Данов каза, че вероятно в новия закон ще се предвиди възможността разрешение за строителство да се дава с много по-
малко от сега необходимите документи, особено за ниската категория сгради. 
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Борислав Борисов, ръководител на работната група, подготвяща законодателните промени, отбеляза, че в момента десет 
или двадесет пъти по-скъпо излиза разрешението за строеж за еднотипна сграда в София спрямо Казанлък. Той отбеляза, 
че би могло чрез подготвяната законодателна инициатива да се потърси консенсусна форма на регулиране, за да може 
издаването на разрешения за строеж в страната да бъде подложено на единна тарифа, която да бъде поносима за 
съответните инвеститори и възложители. 
Министър Данов съобщи, че облекчаването на инвестиционния процес ще стане и чрез промени в Закона за кадастъра, 
които също се подготвят. 
Той информира още, че правилникът за обществените поръчки в строителството е готов и дава равни права на всички 
участници. Подобен правилник ще се прави и за проектирането. 
 
Вестник „Преса“ 
 
√ Облекчават строителството 
Издаването на някои строителни книжа ще отпадне, а за други ще бъде съкратен срокът 
Издаването на строителни книжа ще се облекчи драстично, като някои документи ще отпаднат, а за други ще бъде 
съкратен срока за получаването им. Ще бъдат намалени таксите за някои разрешения. Целта е да се облекчи 
инвестиционния процес в страната. Това стана ясно на пресконференция, дадена от проф. Иван Данов, министър на 
инвестиционното проектиране, и представители на професионалните гилдии – архитекти, проектанти и строители. 
Ще отпадне решението за преценяване необходимостта от екооценка (ОВОС) при изграждане на обекти от четвърта, пета 
и шеста категория, които се намират в населени места и не попадат в защитени зони и територии. В тези групи влизат 
жилищни сгради с височина до 15 метра, основни ремонти, преустройства. Решението сега се издава от регионалните 
инспекции по околна среда, отнема месец и струва 290 лв. Облекчението е съгласувано с екоминистерството, съобщи 
Иван Данов. 
Ще се върви и към уеднаквяване на таксите за разрешение за строеж. В момента всяка община определя размера й. В 
София инвеститорите плащат между 3 и 14 лв. на кв. метър от бъдещата разгъната застроена площ в зависимост от 
местоположението. А в община Кюстендил същата услуга струва между 0,10 и 0,50 лв./кв. м. 
 
Вестник „Класа“ 
 
√ Данов: Основна пречка пред инвеститорите е лошата инфраструктура 
Подготвя се нов законодателен пакет, каза министърът на инвестиционното проектиране 
Основните пречки пред инвеститорите у нас са лошата инфраструктура и режимите за издаване на съответните 
разрешителни за строителство, обясни министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов пред журналисти. 
Целта е с подгогвения нов пакет закони да се облекчат процедурите, да се съкратят сроковете и да се намали 
финансовата тежест за инвеститорите, които в момента нямат ясна представа колко би им струвала подготовката на 
самите проекти за реализация. 
 Иван Данов посочи, че се планират промени и при организацията на архитектурните конкурси, както и допълнителни 
поправки в Закона за кадастъра и имотния регистър. Подготвен е и правилник за обществените поръчки, който ще влезе 
в сила, след като приключи гласуването на последните промени в Закона за обществените поръчки. Планира се и 
подготовката на подобен правилник за обществените поръчки за проектиране. 
 Председателят на строителната камара Светослав Глосов отбеляза, че сегашният Закон за устройството на територията 
(ЗУТ) е променян повече от 60 пъти, което налага цялостна законодателна реформа и въвеждането на компактно 
законодателство.  
Председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Стефан Кинарев допълни, че 
изискванията на новите европейски директиви са въведени у нас с подзаконови нормативни актове. Същевременно 
законите ни са останали тромави и вече не отговарят на новите европейски изисквания.  
Текстовете са внесени за разглеждане от Министерския съвет, като се очаква да бъдат одобрени от Народното събрание 
до края на тази пленарна сесия.  
Планира се въвеждането на единни тарифи за издаването на разрешителни за строителство и други аналогични услуги, 
свързани със строителството. Ще се въведат и единни правила и норми за устройственото планиране, ще се дефинира 
отговорността на всички участници в инвестиционния процес и ще се намали административната тежест върху 
инвеститорите и строителите.  
Промените ще залегнат в новия законодателен пакет, който се подготвя съвместно от Министерството на 
инвестиционното проектиране с браншовите камари. Текстовете на три нови закона – за териториалното устройство, за 
градоустройството и за инвестиционния процес в строителството, в следващите дни се очаква да бъдат публикувани за 
обсъждане. 
 
Investor.bg 
 
√ Еврокомисията е възстановила на България 290 млн. лева по ПРСР 
Средствата са за изпълнени общински проекти и зелени мерки 
Европейската комисия е възстановила на България 290 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), 
съобщиха от ДФ „Земеделие” (ДФЗ). 
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Възстановените средства са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Те са по извършени от 
фонда плащания в периода 16 октомври – 31 декември 2013 г. по програмата. 
От тези средства 28 млн. лв. са по така наречените „зелени мерки” на програмата, а други 172 млн. лв. – по общински 
проекти. 
Припомняме, че заради забавено разплащане на общинските проекти България рискуваше да загуби през 2013 г. 
средства от ПРСР. Наложи се в края на годината агроминистерството да работи по екшън план за спешно разплащане на 
280 милиона евро. Тогава от министерството обвиниха общините, че бавят исканията за разплащане по политически 
причини, но в крайна сметка парите бяха усвоени без загуби. 
От фонда изчисляват, че общата възстановена на България сума от началото на годината по двата основни земеделски 
фонда, които ДФЗ администрира – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието, надхвърля 1,24 млрд. лв. 
Все още обаче фондът не е класирал 1200 проекта по мерките 121, 311 и 312 към програмата – за  модернизиране на 
стопанствата,  преминаване към неземеделски дейности и  подкрепа за микропредприятия. Някои предложения чакат 
вече около година да бъдат разгледани от експертите. 
България може да загуби около 228 млн. лв. евросредства заради забавянето на тези 1200 проекта. 
 
Списание „Мениджър“ 
 
√ Студенти се срещат с бизнеса на тридневен форум в края на март 
Остава по-малко от седмица до крайния срок за кандидатстване за осмото издание на най-популярния студентски бизнес 
форум в България – „Бизнесът в действие”, който ще се проведе на 28, 29 и 30 март в София, напомнят организаторите  от 
международната студентска организация AIESEC. Събитието събира ежегодно стотици студенти, за да ги срещне с 
представители на водещи български компании. 
В основата на проекта стои задачата да се скъси максимално дистанцията между младите и корпоративния свят. 
„Бизнесът в действие” е инициатива както за студенти, така и за наскоро завършили, които искат да тестват уменията си и 
да открият възможности за кариерно развитие. Форумът включва бизнес симулации, обучения, дискусии и 
вдъхновяващи презентации. Участие тази година ще вземат едни от най-големите компании на българския пазар: 
Ernst&Young (E&Y), PWC, Balkanika Energy, Hilti, IBM, FiBank, Kaven Orbico, Метрореклама, JTI, William Hill и Ficosota Syntez. 
На 24. март, дни преди началото на форума, ще се състои и изложение, на което всяка от компаниите-участници ще се 
представи с информационен щанд във фоайето на УНСС. Събитие ще се проведе на територията на УНСС, Американски 
университет и Суит хотел София. 
Първият ден от самия форум включва обучения и уъркшопове от професионални трейнъри. Сред лекторите са Светлин 
Наков, Бисер Манолов, Милена Стратиева и други. 
Вторият ден от форума ще предизвика участниците с решаването на реални бизнес казуси, изготвени специално за 
събитието. Студентите ще работят в екип на състезателен принцип, тествайки своите лидерски качества и 
презентационни умения. 
Решаването на казусите ще завърши по време на третия ден, когато ще се състои награждаване на победителите и 
представяне на възможности за кариерно развитие в компаниите-участници. 
Желаещите да се включат в „Бизнесът в действие” 2014 трябва да се регистрират предварително на www.bip.aiesec.bg. 
Крайният срок е 24 март. Регистрация е напълно безплатна. 
До края на месец април „Бизнесът в действие” ще се проведе в още четири български града – Варна, Велико Търново, 
Благоевград и Свищов. 
Повече информация можете да намерите на официалния сайт на събитието: www.bip.aiesec.bg, както и на Facebook 
страницата на проекта: www.facebook.com/bip.aiesec.bg. 
 
Money.bg 
 
√ Българска компания открива завод във Виетнам 
Варненският производител на сухи строителни смеси "Екохим" подготвя откриването на завод във Виетнам. Новината за 
това съобщи в. "Преса" покрай предстоящото посещение на премиера Пламен Орешарски в азиатската държава в 
началото на април, по време на което той ще присъства на официалното откриване на предприятието. Информацията 
беше потвърдена пред вестник „Капитал" и от собственика на дружеството, който в момента се намира там. Една от 
причините за решението на фирмата да стъпи на нетрадиционния за България пазар е, че това ще й позволи да разшири 
бизнеса си, тъй като в Европа възможностите са ограничени от голямото предлагане. 
"Екохим" е предприятие, което е създадено преди осем години. Занимава се с производство на лепила за плочки и 
топлоизолации, шпакловъчни смеси, декоративни мазилки, грундове и хидроизолации, а основният му пазар е 
вътрешният (негови продукти например са вложени в строителството на комплекса "Слънчев ден"). 
В края на миналата година "Екохим" подписва договор за сътрудничество с виетнамската компания Song Da Cao Cuong, 
която е един от големите производители на газобетон. "Практиката към настоящия момент е тези тухли да се лепят с 
цимент и пясък. Цехът, който предстои да открием, ще произвежда в първия си етап лепила и шпакловъчни смеси за 
съществуващото производство на виетнамския ми партньор", каза собственикът на българската фирма Явор Янакиев за 
"Капитал Daily". 
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Партньорът му Николай Ников уточни пред вестника, че "Екохим" е била избрана след внимателно проучване. "За да 
достигнем дотам, че виетнамският партньор да ни избере, продуктите ни първо минаха сериозни тестове за качество", 
каза той. 
Фабриката се намира в Северен Виетнам, на 50 км североизточно от столицата Ханой в град Фа Лай, провинция Хай Зън. 
"Ще стартираме с дневно производство 20 тона, като идеята е в края на втората година да е 150 тона на ден", уточнява 
пред изданието Янакиев. 
 
Econt.bg 
 
√ Планират законодателна реформа в сферата на строителството 
Новият пакет закони ще намали административната и финансовата тежест за инвеститорите 
Вече имаме ясна и стратегически планирана визия за законодателна реформа, която касае целия строителен цикъл – 
планиране, проектиране и строителство. 
Това заяви председателят на парламентарната Комисия по инвестиционно проектиране инж. Емил Костадинов на 
пресконференция организирана от Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) и браншовите организации в 
сектор „Строителство”. 
„Тази реформа ще доведе до създаване на устойчива система от закони за инвестиционния процес“, каза министърът на 
инвестиционното проектиране арх. Иван Данов, цитиран от ресорното ведомство. 
По думите му новият пакет закони ще намали административната и финансовата тежест за инвеститорите, ще се 
облекчат процедурите за издаване на разрешително за строеж, които понякога отнемат повече време, отколкото самият 
строеж. 
"В сегашния ЗУТ процедурите са прекомерно усложнени, затова те могат да бъдат опростени и включени в два отделни, 
взаимно обвързани закона - закон за градоустройство и закон за инвестиционното проектиране и строителство", уточни 
министър Данов. 
Той добви, че новите наредби ще провокират участието на гражданите в процеса на обсъждане на всеки 
градоустройствен проект. 
„Искаме хората да участват в процеса на правене на общоустройствени планове и да започнат да се чувстват съпричастни 
към мястото, в което живеят. В един ОУП трябва да са заложени предпоставки за икономически растеж и устойчиво 
развитие на района“, подчерта министър Данов. 
 


