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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Дума  
 
√ Стокообменът ни с Украйна два пъти по-голям от този със САЩ  
Няма как българският бизнес да спечели от ситуацията в Украйна и причините за това са достатъчно на брой. Това 
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), пред БГНЕС. 
Износът към Украйна за първите два месеца е спаднал три пъти спрямо миналата година. Той се е сринал, при 
положение че през 2013 към 2012 се беше увеличил със 75%, обясни той. Това са много сериозни суми - стокообменът ни 
с Украйна е 2% от цялата външна търговия и това не е пренебрежимо малко. За сравнение стокообменът ни със САЩ е 
1%, а с Русия 11%, допълни Велев. 
Във връзка с очакванията за по-добри резултати за туризма бих казал, че далеч не е ясно дали нетният резултат ще бъде 
положителен, смята Велев. Дори да бъде такъв - той няма как да компенсира отрицателните ефекти от другите сфери, 
смята председателят на АИКБ. 
При всички случаи интересът на България е от бързо и мирно уреждане на конфликта, от стабилизиране на украинската 
държава, която е добър търговски партньор на нашата страна, каза Васил Велев. 
В интерес на страната ни е несъмнено и стабилизирането на отношенията между Русия и Европейския съюз. Руската 
федерация е най-големият ни търговски партньор за 2013 година с 10,5 млрд. лева стокообмен, като дори Германия 
остава на второ място, смята той. 
Спиране на проекта "Южен поток" в никакъв случай не може да бъде добро за България. Не е добре и за редица други 
страни, категоричен е Велев. "Диверсификацията на маршрутите за доставка на природен газ при всички случаи е от 
голяма полза, а към това задължително трябва да добавим еднократния ефект при построяването на газопровода. Това 
са пряко и косвено десетки хиляди работни места и стотици милиони в бюджета на държавата. Тези две неща са 
достатъчни, за да очертаят българския интерес, а именно този проект да се реализира", смята Велев. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Осигурени са 4 350 000 лв. за насърчаване на иновационната дейност на малките и средни предприятия 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката 
в размер на 4 350 000 лв., съобщиха от пресслужбата. 
Средствата са предвидени за финансово осигуряване на две приоритетни области от Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. С тях ще бъдат обезпечени дейности, свързани 
изключително с насърчаване иновационната дейност на предприятията. Това са членството на България в Европейската 
космическа асоциация (ЕКА), създаването на Акселератор България в Силициевата долина, реализацията на проектите 
„Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията – ваучерна схема“ и „Техностарт – 
насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“. 
Присъединяването на България към ЕКА има за цел да осигури достъп на българските предприятия и научни организации 
до пазара на космически дейности, който се характеризира с висока степен на иновативност, внедряване на нови 
технологии и услуги. Проектът „Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията – ваучерна 
схема“ е насочен към предоставяне на технологични знания от висши училища и научни организации към микро, малки и 
средни предприятия за решаване на проблеми от приложен характер чрез придобиване на знания, свързани с иновация 
на процеси, продукти и услуги. Проектът „AcceleratorBulgariainCalifornia” е фокусиран върху технологичното развитие на 
българските МСП от секторите ИКТ, lifescience, нанотехнологии и др. и стъпването им на чуждестранни пазари. 
Четвъртият проект – „Техностарт”, цели създаване на иновативни стартиращи студентски фирми, като по този начин ще 
бъде подкрепено не достатъчно развитото предприемачество на университетско ниво. 
Четирите вида дейности ще допринесат за създаване на стартиращи иновативни предприятия, ще засилят връзката 
предприятия-наука с цел внедряване на нови и/или подобрени продукти, услуги и технологии на пазара и ще осигурят 
достъп до финансиране на български МСП и научни организации до пазара на високотехнологични продукти и услуги. 
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√ За първите два месеца на 2014 г. над 6000 младежи са започнали работа на първичния пазар на труда 
Правителството одобри актуализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 
2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра. 
Чрез нея в Плана са отразени приетите промени в Кодекса на труда за регламентиране на договора за стажуване, 
работата по Националната стратегия за учене през целия живот, подготвянето на план за изпълнение на Стратегията за 
превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система и др. 
В актуализирания План са взети предвид и техническите препоръки, дадени от Европейската комисия. Конкретизирано е 
съдържанието на „добро качество” на отправяните към младежите предложения за работа и обучение. Партньорският 
подход за активиране и интегриране на пазара на труда, който е в основата на изпълнението на Плана, е допълнен с 
организации, представляващи интересите на младежите от ромски етнически произход, които са сред най-
маргинализираните групи на пазара на труда – членове на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси към Министерския съвет и представени в него неправителствени организации. 
Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта бе разработен в изпълнение на Препоръка на 
Съвета на ЕС от април м. г. към държавите-членки да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 г. получават 
добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след 
като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Едновременно с това продължава и 
работата с младежите на възраст 25-29 г. 
Изпълнението на Националната гаранция за младежта стартира през януари 2014 г. с изпълнението на мерки и 
програми, финансирани със средства от държавния бюджет. Вече са налице и конкретни резултати от целенасочената 
работа с младежите. Приети и обнародвани са промени в Кодекса на труда, регламентиращи въвеждането на договор за 
стажуване, които ще спомогнат за осигуряване на качествени стажове и защита на трудовите права на стажантит. 
Разработват се планове за изпълнение на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система и на Националната стратегия за учене през целия живот. Изготвен е проект на Концепция за 
развитието на професионалното образование и обучение в България, която следва да бъде одобрена до м. август т. г. На 
всеки новорегистриран безработен младеж се изготвя индивидуален план за действие в деня на регистрацията, който се 
допълва в процеса на работа с младежа. В зависимост от профила им, на повече от 7300 младежи са предоставени 
посреднически услуги – подпомагане за самостоятелно търсене на работа, консултиране за професионално развитие, 
консултиране за работа по междуправителствени спогодби и EURES, информиране за обявени свободни работни места и 
изискванията за заемане, консултиране за програми и мерки за заетост и обучение, консултиране за възможностите за 
включване в проекти по ОП РЧР, насочване за включване в групови мероприятия за професионално ориентиране и 
мотивиране, консултиране за професионално развитие. 
През първите два месеца на годината 6148 младежи до 29 г. са започнали работа на първичния пазар на труда (от тях 
2623 са на възраст до 24 г.). Общо започналите работа младежи представляват 24% от всички започнали работа през 
първите два месеца на годината безработни, при условие, че младежите представляват по-малко от 19% от всички 
безработни. От началото на годината повече от 1500 младежи са участвали в ателиета за търсене на работа към бюрата 
по труда, където са усвоили знания и умения за кандидатстване за работа. 
 
√ Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ще насърчи бизнес контактите между България и Румъния 
Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане 
на доходите. Кабинетът упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише Спогодбата от 
българска страна при условие за последваща ратификация. 
Проектът е изготвен в резултат на постигнатите договорености по време на съвместното заседание на правителствата на 
двете страни, състояло се през ноември м. г. под ръководството на премиерите Пламен Орешарски и Виктор Понта. 
Действащата между България и Румъния Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 
отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото е подписана през 1994 г. в условията на различни 
икономически отношения и правна регламентация в областта на данъците. Това я прави неефективен инструмент за 
разрешаване на случаи в областта на международното двойно данъчно облагане и не създава достатъчно стимули за 
двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между двете държави. 
Проектът на новия документ предлага цялостна система за разпределение на данъчното облагане, която ще допринесе 
за хармоничното развитие на двустранните отношения. Той съответства на съвременните принципи на международното 
данъчно облагане, отразени в Модела на данъчна спогодба на ОИСР. 
Ефективното прилагане на спогодбата ще стимулира сътрудничеството и инвестициите и ще задълбочи партньорството 
между България и Румъния. 
 
Вестник Труд 
 
√ България втора по най-малко задлъжнели държави в ЕС 
В края на 2013 г. България е била на второ място в класацията на най-малко задлъжнелите държави в ЕС-28 отчита 
европейската статистическа служба "Евростат".  
Дългът на страната ни е бил 18.9% от БВП, което ни поставя на престижното второ място след лидера Естония, където са 
отчетени 10%. 
След нас в класацията са Люксембург (23.1%), Латвия (38.1%), Румъния (38.4%), Литва (39.4%) и Швеция (40.6%). 
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16 държави-членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2013 г., като, очаквано, най-високо е 
нивото в Гърция (175.1%), Италия (132.6%), Португалия (129.0%), Ирландия (123.7%), Кипър (111.7%). В тази група е и 
Белгия с държавен дълг в размер на 101.5% от БВП. 
Общият дълг на страните от Европейския съюз е 11 386 019 млн. евро или 87.1% от общия брутен вътрешен продукт. 
По данни на европейската статистика, дефицитът на сектор „Държавно управление” на страните от съюза е общо 437 323 
млн. евро, или 3.3% от БВП, и бележи спад спрямо 2012 г. 
Десет държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП: Словения (-14.7%), Гърция (-12.7%), Ирландия (-7.2%), Испания (-
7.1%), Обединеното кралство (-5.8%), Кипър (-5.4%), Хърватия и Португалия (-4.9%) и Франция и Полша (-4.3%). Най-нисък 
дефицит като процент от БВП за 2013 г. е отчетен в Естония (-0.2%), Дания (-0.8%), Латвия (-1.0%) и Швеция (-1.1%), докато 
Люксембург регистрира излишък (+0.1%), а Германия е била в баланс (0.0%). 
В България дефицитът възлиза на 1.5% от БВП. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Субсидиите за плодове и зеленчуци ще бъдат двойно по-ниски 
При непроменен бюджет по схемата има драстичен ръст на кандидатите 
Фиксираната субсидия от 15 млн. лв. по схемата за субсидиране на качествени плодове и зеленчуци и увеличеният брой 
кандидати по нея през тази година са довели до драстично намаление на единичната финансова помощ, която ще 
получи всеки фермер. За един тон зеленчуци и плодове през тази година ще бъдат платени 84.10 лв., докато преди 
година те са били 177 лв., или над два пъти повече. Фермерите от сектора настояват разликата да бъде компенсирана по 
логиката на допълнителните пари, насочвани към тютюнопроизводството. 
15 млн. лв. от държавния бюджет  
През тази година производителите на плодове и зеленчуци ще получат 15 млн. лв. от държавния бюджет под формата на 
субсидии, като сумата беше същата и миналата година. От фонд "Земеделие" обясниха, че те ще бъдат изплатени в 
първата половина на май. Средствата се дават за качество, като от тях могат да се възползват фермерите, отглеждащи 
домати, чушки, краставици, ябълки, череши, праскови, кайсии и др. 
От сайта на земеделското министерството се вижда, че определената сума за един тон продукция е 84.10 лв. Това се 
оказва значително по-малко спрямо миналата година, когато за тон са били получавани 177 лв. От ведомството обясниха 
пред "Капитал Daily", че причината е в огромното увеличение на кандидатите за субсидии. През тази година заявените 
качествени плодове и зеленчуци са за близо 170 хил. тона, което е със 112% повече от миналата година. Тогава те са били 
за общо малко над 80 хил. тона. Данните показват и троен ръст на кандидатите. През 2013 г. средства са получени от 435 
фермери, докато през тази те ще бъдат над 1500. 
От сектора смятат, че увеличението на кандидатите трябва да се компенсира с увеличение на парите по мярката. 
"Субсидиите за тютюн бяха увеличени заради по-голямото производство, докато за обявяваните за приоритетни плодове 
и зеленчуци това не се случва", коментира Цветан Цеков, председател на експертния съвет по плодове и зеленчуци в 
Асоциацията на земеделските производители. В действителност през лятото на миналата година кабинетът на 
Орешарски отдели допълнителни над 11.5 млн. лв. за тютюневия сектор при актуализацията на бюджета, а през тази 
година увеличи парите от 73 на 100 млн. лв. И при двата случая производителите настояваха за по-високите нива на 
финансиране именно заради увеличената по думите им реколта от тютюн. 
Обещания за повече средства  
Макар няколко поредни правителства да определят овощарството и зеленчукопроизводството за основен приоритет, 
схемата за подпомагане на този отрасъл беше стартирана едва за кампанията през 2012 г. Сега земеделското 
министерство обещава, че през следващата година, когато официално влизат в сила и правилата за новия програмен 
период, към сектора да бъдат насочени повече средства. По линия на директните субсидии от ЕС това трябва да стане 
чрез т.нар. преразпределителни плащания. При тях за заявените първи 300 дка за подпомагане се получават с 15 лв. 
повече от средната субсидия, която е около 30 лв. Очаква се от тези пари да се възползват основно именно 
производителите на плодове и зеленчуци, чиито стопанства обработват такива площи. Вторият приоритет на този сектор 
трябва да бъде заложен в Програмата за развитие на селските райони при кандидатстването с проекти. Въпросната 
програма беше изпратена за одобрение в Брюксел едва преди месец и половина, като надеждите на 
агроминистерството са да започне да действа през есента. 
 
√ Правителството одобри още 7.2 млн. лв. за субсидирана заетост 
Така бюджетът на Националния план за действие по заетостта за тази година се увеличава до 80 млн. лв. 
Правителството одобри допълнителни 7.2 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 
2014 г. Средствата ще отидат за субсидирана заетост по Националния план за действие по заетостта за тази година. Това 
решение е взел Министерският съвет на редовното си заседание в сряда. 
От допълнителните средства за субсидирана заетост ще се възползват 5000 безработни, като става дума за хората от 
групите в неравностойно положение на пазара на труда, продължително безработни и други, уточняват от Министерския 
съвет в прессъобщението си. Парите ще увеличат средствата за програма "От социални помощи към осигуряване на 
заетост", като работодатели ще бъдат общинските администрации. 
Безработните ще получат работа за срок от 6 месеца при четиричасов работен ден. Заетостта ще е в дейности, свързани с 
ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на 
общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища, съобщават от МС. 
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През миналия месец правителството включи в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. и нова 
национална програма - "Сигурност", която предвиждаше да се осигури субсидирана заетост отново на 5000 безработни, 
регистрирани в бюрата по труда, за срок до осем месеца. Идеята беше те да работят в областта на сигурността и опазване 
на обществения ред в по-малки населени места, особено в райони с високо равнище на безработица. От съобщението на 
МС не става ясно дали тази програма също ще получи средства, или те са били пренасочени за програмата "От социални 
помощи към осигуряване на заетост". 
Общият бюджет на Националния план за действие по заетостта е 73 млн. лв. Социалният министър Хасан Адемов 
настояваше още тази година те да се увеличат двойно до около 140 млн. лв., но предложението не беше прието с 
бюджет 2014. През следващата година правителството е предвидило увеличение на парите с 12 млн. лв. до 85 млн. 
годишно, стана ясно от средносрочната бюджетна прогноза, която беше публикувана в началото на месеца. 
 
√ Бизнес активността в еврозоната стигна нов 3-годишен връх 
Германия ще продължи да е двигателят на растежа 
Икономическата активност в еврозоната през април рязко се е подобрила, като е достигнала нов близо тригодишен връх. 
Това показва предварителното проучване на агенция Markit, съобщи Reuters. На обратния полюс е положението в Китай, 
където производствената активност се е свила за четвърти пореден месец. 
Германия нагоре, забавяне във Франция 
Общият PMI индекс, измерващ бизнес активността в частния сектор на еврозоната, е достигнал до 54 пункта от 53.1 през 
март. Прогнозите бяха нивото му да се задържи. Показателят не е бил на толкова високо ниво от май 2011 г. и се задържа 
над 50 пункта за десети пореден месец - знак за оставащата в сила икономическа експанзия в еврозоната от юли 2013 г. 
досега. 
Предварителният PMI индекс, измерващ активността в промишлеността, е нараснал през април до 53.3 пункта от 53 през 
март. При услугите повишението е още по-голямо - 53.1 пункта от 52.2 през предходния месец. Продължаващият възход 
на икономическата активност се дължи основно солидния ръст на PMI индексите в Германия въпреки по-силното от 
прогнозите забавяне на показателите във Франция. 
Според икономиста на Markit Оливер Колодсейк комбинацията от повишаваща се бизнес активност, повишаващи се нови 
поръчки и продължаващ растеж на работната заетост в промишления сектор и в сектора на услугите предполагат, че 
компаниите в Германия ще останат в позиция на експанзия през следващите месеци. 
Предпоставка за добро второ тримесечие в еврозоната 
Добрите резултати на бизнес активността в еврозоната се приемат и като сигнал, че икономическият й растеж се е 
ускорил в началото на второто тримесечие, след като през първото бизнесът в еврозоната регистрира своето най-добро 
тримесечие от три години. 
Предварителните PMI индекси предполагат за април, че БВП на еврозоната ще се повиши с 0.5% през второто 
тримесечие на годината след растеж с 0.4% през периода януари - март, заяви главният икономист на Markit Крис 
Уилямсън. 
Негативен тренд в Китай 
Китайската производствена активност се сви за четвърти пореден месец, което показва, че усилията на Пекин за 
съживяване на втората по големина икономика в света все още имат ограничено въздействие. Изготвяният от HSBC и 
Markit Economics индекс на мениджърите по покупките в производствената сфера леко се повиши до 48.3 пункта през 
април в сравнение с 48 през март. Въпреки това измерителят остана на червена територия за четвърти пореден месец. 
Всяко ниво под 50 пункта е индикатор за свиване на активността. 
"Вътрешното търсене показа леко подобрение и дефлационният натиск отслабна, но все още са очевидни рискове за 
растежа", посочи Хонбин Чу, главен икономист за Китай в HSBC. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Отварят вузовете за студенти 40+ 
Държавата все пак ще участва в управлението на университетите независимо дали това ще бъде под формата на борд. В 
момента работна група в просветното министерство обсъжда вариантите за управление на вузовете, което ще залегне в 
новата стратегия за висшето образование. Нейният първоначален вариант предвиждаше борд начело на вуза със 70% 
външно участие, включително от бизнеса и държавата. Идеята бе засилване на контрола върху начина, по който 
университетите харчат държавната субсидия. Ректорите обаче възроптаха срещу идеята и просветният министър проф. 
Анелия Клисарова заяви на пресконференция, че в такъв случай "бордът отпада". Всъщност обаче от окончателния 
вариант на документа е възможно да отпадне само думата "борд", която боде очите на ректорите. Държавата държи на 
своето участие в управителното тяло на вуза, независимо как ще бъде наречено то. В момента се обсъждат няколко 
варианта, като окончателният вариант на документа ще бъде готов в края на май. 
Още една институция, свързана с висшето образование, ще заработи до края на годината. Това ще бъде 
междуведомствен орган за анализи и прогнози на нуждите от специалисти с висше образование в държавата. Новото 
звено ще работи заедно с работодатели и синдикати, а на базата на неговите прогнози ще се изготвя държавната 
поръчка за прием на студенти във вузовете. Това ще замени досегашната практика всеки университет сам да определя 
какъв брой студенти ще приема и правителството само да утвърждава тези заявки. Идеята е записана в стратегията за 
развитие на висшето образование до 2020 г., но е изрично упоменато, че звеното ще стартира още тази година. По този 
начин ще бъде възстановена някогашната държавна поръчка, която бе отменена преди време. В момента се обсъждат 



5 

 

 

точните механизми, по които тя да заработи. Един от вариантите предвижда дори студентите по държавна поръчка  да 
учат, без да заплащат такси за следването си, като държавата компенсира ректорите за загубата на тези приходи. Това 
обаче е по-малко вероятният вариант. Възможно е също финансово облекчени да бъдат само студентите в приоритетни 
за държавата специалности, а може да остане и досегашната практика всички да плащат такси. Младежите, които не се 
класират по държавна поръчка, най-вероятно ще могат да учат платено обучение на по-високи цени. 
Освен това вузовете ще бъдат насърчавани с бонуси и данъчни облекчения да следят дали на пазара на труда се 
зараждат ниши за нови професии, по които досега не се е провеждало обучение на студенти, и да разкриват такива 
специалности. Още от новата учебна година държавата вдига парите за специалности, по които има хроничен дефицит 
на кадри. 
Бонуси и парични стимули се предвиждат и за т. нар. оптимизиране на мрежата от университети, което предполага 
сливане и окрупняване на вузове. В документа е записано, че то не трябва да става под административен натиск, но се 
препоръчва такъв пилотен проект да тръгне още от 2015-2016 г. 
Ще се насърчава както сливането на регионални вузове, така и на онези, които имат сходен профил. Ще се подпомага 
финансово и създаването на съвместни екипи в регионите, където има няколко университета със сходни дисциплини. 
Това според авторите на стратегията ще спести гастролирането на хабилитирани преподаватели, които сега обикалят 
като "хвърковати чети", за да четат лекции в няколко вуза. За сметка на това ще се прекратят самоцелните практики да се 
обявяват авангардни или несвойствени за вуза специалности, само и само да се привлекат студенти. Това вероятно 
означава, че ще се намалят възможностите университети и колежи във всяко село и паланка да обучават икономисти, 
които в крайна сметка заработват на сергията поради липса на работни места по специалността. Ще се стимулира и 
интеграцията с чужди вузове по различни учебни програми. В същото време ще бъде опростена процедурата, по която 
един университет получава акредитация. 
Освен това държавата си поставя за цел привличането на все повече чужди студенти, особено от Югоизточна Европа. За 
целта се предвижда 20% от програмите да бъдат на английски, а при възможност да се предлагат и на три езика - 
български, английски и още един по избор. Препоръчва се и създаването на докторски програми на английски за да се 
привлекат чужденци в третата образователна степен. 
Стратегията предвижда също радикална промяна на ролята на университетите, като от място предимно за млади хора те 
се насочат и към обучение на по-възрастни. Това е част от програмите за учене през целия живот. Идеята е не само 
работещите българи да повишават квалификацията си в базата на вузовете, а и университетите да могат да признават 
резултати от самостоятелни форми на обучение, което човек е придобил по неформален път. Ще се предлагат и ускорени 
програми за усвояване на различни умения, както и възможности да се следва един-единствен курс, а не цялата 
програма. Университетите ще получат и по-широки възможности за предприемаческа дейност, за да компенсират 
недостига на средства, които им се отпускат като държавна субсидия. 
Искат да пробием в топ 100 на Европа 
Учени на европейско ниво, които участват в международни проекти, ще получават по-високи заплати от останалите си 
колеги. Стратегията препоръчва въвеждането на диференцирано заплащане, като хората със световен научен принос ще 
вземат суми над щатното разписание. 
Документът си поставя и амбициозната цел наш вуз да влезе в топ 100 на Европа и топ 500 на света. 
По отношение на научните изследвания за първи път ще бъде въведен публичен регистър, който да следи и 
реализацията на проектите, спечелили пари. Фонд "Научни изследвания" обаче ще бъде интегриран с фонда за 
иновации, като ще се улесни кандидатстването. С предимство ще се финансират проекти, към които има доказан интерес 
от нашия или чуждия бизнес. От най-голямо значение за оценката на един проект ще бъде именно внедряването му в 
практиката. Ще бъде изграден и специален механизъм за съфинансиране на научни екипи, които са спечелили 
международни проекти. Нов момент ще бъде и изграждането на научна борса, чрез която тежестта на финансирането на 
науката ще бъде разпределена между държавата и бизнеса. Вузове и институти на БАН пък вече ще могат да участват в 
търгове като юридически лица. Ще се насърчава и създаването на фирми от вузовете заедно с бизнеса, които да доведат 
новите открития и иновации до пазарното им приложение. 
 
√ Връщат държавната поръчка за пилоти 
Проблемът с обучението на пилоти е назрял и трябва да намери решение в бюджета за 2015 г. Това заяви зам.-
министърът на транспорта Антон Гинев на кръгла маса за подготовката на пилоти и кадровото осигуряване на 
гражданската авиация, организирана от Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) и Форума за балкански 
транспорт и инфраструктура (ФБТИ). Гинев подкрепи апела на АБА и ФБТИ да възстанови държавната поръчка за 
обучението на пилоти, която беше прекратена през 2008 г. През 2017 г., когато се пенсионира първият голям випуск от 
20-ина летци, ще настъпи глад за пилоти, каза председателят на АБА Светослав Станулов. Без държавна подкрепа 
обучението на пилоти няма шанс, добави Станулов и напомни, че от 1997 г. до 2008 г. държавата подкрепяше обучението 
с по 1 млн. лв. годишно. Така, както държавата обучава юристи, лекари и инженери не само за държавния, а и за частния 
сектор, така трябва да подготвя и пилоти, каза шефът на ФБТИ и депутат от КБ Петър Мутафчиев. 
 
√ Приемат европроекти на млади фермери  
Винарите и лозарите са първи на опашката за пари от Брюксел 
Как да защитим българското производство? Има ли решение на спора между земеделците и производителите с 
търговските вериги? Какво подпомагане могат да получат българските фермери и преработватели от Европа? Това са 
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основните въпроси, на които ще търсим отговор в рамките на кампанията на Българския медиен съюз "Да! на 
българското". Нейната кулминация е дискусия с всички браншове и властта, която ще се проведе днес, 24 април, в НДК. 
Приемът на документи за подпомагане на млади фермери по новата Програма за развитие на селските райони ще 
започне в края на май или началото на юни. Това съобщиха за "Стандарт" от земеделското министерство. От отварянето 
на приема могат да се възползват стопани, които още не са навършили 40 години и са регистрирали фермата си не по-
рано от средата на 2009 г. Условието е залегнало в Програмата за развитие на селските райони. Земеделците, които 
кандидатстват по мярката, ще могат да разчитат на подпомагане в рамките на пет последователни години. Срещу това те 
трябва да се ангажират да постигнат определен ръст на отглежданите животни или на обработваната земя. 
В края на годината пък може да бъде отворен прозорец за прием на документи за подпомагане на проекти на общините, 
съобщиха още от земеделското министерство. Те могат да кандидатстват за изграждане на канализация, 
водоснабдителни системи, детски площадки, спортни зали, пътища и други съоръжения, които ще подобрят живота в 
селата. Общините обаче ще трябва да са много стриктни при подготовката на проектите и провеждането на търговете за 
обществени поръчки, коментират експерти от Държавен фонд "Земеделие". 
Винарите ще са първите, които ще могат да получат пари след старта на новия програмен период. Избите и лозарите ще 
могат да подават документи за подпомагане по националната програма за подпомагане на сектора от днес, съобщи 
шефът на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев. 
 
Вестник Сега 
 
√ България запазва добри позиции в ЕС с нисък дълг и дефицит 
Бюджетните разходи на страната ни обаче растат, докато в ЕС се свиват 
И през 2013 година България запазва добри позиции в ЕС по бюджетна дисциплина. Страната ни отново е сред 
отличниците в съюза с ниско ниво на дефицита и дълга на сектор "Държавно управление", става ясно от статистиката на 
Евростат за изминалата година. Усреднените данни за ЕС показват, че дефицитът в европейската икономика през 2013 г. 
се е свил. Нивото на дълга обаче за поредна година отбелязва ръст.  
С дефицит на сектор "Държавно управление" от -1.5% от БВП страната ни е сред европейските държави с най-
благоприятно бюджетно салдо за 2013 г. Отличникът по този показател е Люксембург - единствената държава в ЕС, която 
е събрала повече приходи от разходите си и реализира излишък от 0.1% от БВП. През 2013 година на нулата с балансиран 
бюджет и приходи, равни на разходите, излиза Германия. С по-благоприятни данни за бюджетното салдо от страната ни 
са още Естония (-0.2%), Дания (-0.8%), Латвия (-1%) и Швеция (-1.1%). 
България отстъпва една позиция спрямо нивото на дефицита през 2012 г. (-0.8% от БВП). Фискалното разхлабване обаче е 
целенасочена политика на правителството, което твърди, че прекомерните рестрикции спъват растежа. Така бюджетните 
разходи у нас растат - от 35.8% от БВП (2012 г.) на 38.7% от БВП (2013 г.). В същото време средно в Европа се наблюдава 
свиване с 0.3% от БВП. В България обаче изпреварващо на годишна база спрямо средното за ЕС растат и приходите - от 35 
на 37.2% от БВП. Усреднено дефицитът в ЕС-28 за 2013 г. е минус 3.3% от БВП спрямо минус 3.9% за 2012 г. 
Ограничението за 3% дефицит се нарушава от 10 страни. 
България запазва второто си място след Естония по нисък размер на дълга на сектор "Държавно управление", показват 
още данните на Евростат. С правителствен дълг от 18.9% от БВП страната ни е много под средното ниво на показателя за 
Европа - 87.1% от БВП и под летвата от Маастрихт за дълг до 60% от БВП. Спрямо 2012 г. дългът на сектор "Държавно 
управление" у нас все пак леко нараства - с 0.5% от БВП. Очаква се правителството да извърши стъпки в обратната посока 
- към бюджетна консолидация - в бюджета за 2015 г. С най-висок държавен дълг за 2013 г. очаквано е Гърция - 175.1% от 
БВП, а летвата от 60% за дълга се надхвърля от 16 държави членки. 
ИЗЛИШЪК 
Националният статистически институт вчера обяви резултатите за 2013 г. по отделните подсектори на държавното 
управление. Данните показват, че през 2013 г. общините са успели да реализират излишък на начислена основа в размер 
на 327 млн. лв. На касова основа излишъкът бе значително по-нисък - 65 млн. лв. По-неблагоприятна е картината на 
начислена основа при социално-осигурителните фондове, които отчитат дефицит от 81 млн. лв. при регистриран излишък 
на касова основа от 38.2 млн. лв. Дефицитът на начислена основа на подсектор централно управление, в който освен 
бюджетите на министерствата влизат и държавните болници, както и някои държавни предприятия като НКЖИ, БДЖ 
пътнически превози и др., възлиза на 1.424 млрд. лв. 
 
investor.bg 
 
√ Плавен спад на бюджетния дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда правителството 
В средносрочната си бюджетна прогноза кабинетът планира да запази размера на здравните и осигурителните вноски 
Плавно намаление на бюджетния дефицит, запазване на осигурителните и здравни вноски, но увеличение на 
максималния осигурителен доход и активно подпомагане на хората в неравностойно положение за намиране на работа 
е записано в средносрочната бюджетна прогноза, приета на заседанието на Министерския съвет днес. 
От заложените цифри се вижда, че през 2015 година очакваният бюджетен дефицит ще бъде в рамките на 1,5% от 
брутния вътрешен продукт, през 2016 година – 1,1%. Така до 2017 година бюджетният дефицит ще намалее до 0,9 на сто, 
сочат прогнозите, публикувани от правителствената пресслужба. 
През посочения период ще бъде запазен размерът на вноските за социално и здравно осигуряване. В същото време 
обаче ще бъде увеличен размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица. Така за 2015 година 
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той ще бъде повишен до до 2 600 лева, 2 800 лева  за 2016 година и 3 000 лева за 2017 година. В момента максималния 
осигурителен доход е 2 400 лева. 
Правителството посочва, че приоритет на социалната политика за трите години ще бъде повишаването на жизненото 
равнище на населението. Затова и продължават мерките за подпомагане на групите в неравностойно положение да 
намерят работа, както и на програмата „Гаранция за младежта”. 
По отношение на пенсионната политика ще продължи прилагането на швейцарското правило за осъвременяването на 
пенсиите. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година се предвижда заделянето на резерв за 
социални мерки в размер на 100 млн. лева за обезпечаване на допълнителни великденски и коледни добавки към 
пенсиите. 
Средствата от ЕС ще продължат да подкрепят развитието на ключови национални политики и чрез тях ще бъдат 
финансирани програми от сектори с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите, конкурентоспособността и 
публичната инфраструктура. 
Целта на средносрочната бюджетна прогноза е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване 
постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, 
справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”, припомнят още от 
пресцентъра на Министерския съвет. 
Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за 
постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към 
подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на 
административната тежест. 
 
novinar.bg 
 
√ Развиваме търговия с Китай 
България ще развива съвместна търговия с Китай. Зелена светлина за това даде правителството ни на заседание в сряда. 
Министерският съвет одобри проекта за Меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции и 
Китайския съвет за насърчаване на международната търговия – Шанхай. Целта на документа е да се разкрият нови 
възможности за засилено сътрудничество в областта на инвестициите и търговията. 
Възможностите за партньорство ще се обсъдят на Петнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена 
смесена комисия за икономическо сътрудничество, както "Новинар" вече писа. Заседанията ще се проведат в периода 
28-30 април в Пекин със съпътстващи бизнес форуми в Пекин и Шанхай. 
По време на сесията ще бъдат дискутирани в детайли въпросите, обсъдени в рамките на проведените през последните 
месеци срещи на най-високо равнище – възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областите 
на търговията и инвестициите, енергетиката, селското стопанство, транспорта, инфраструктурата и др. Ще бъдат 
конкретизирани и проектите и механизмите за съвместна работа. 
 


