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Вестник Капитал Daily 
 
√ Първите нови субсидии за бизнеса ще са за технологична модернизация 
До края на май ще се приемат коментари по актуализирания вариант на програма "Конкурентоспособност и 
иновации" 
Технологична модернизация за малките и средните предприятия ще бъде първата схема по оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), по която ще може да кандидатства бизнесът през новия програмен период. 
Плановете на управляващите са тя да бъде отворена до края на третото тримесечие. Това заяви зам.-министърът на 
икономиката и енергетиката Юнал Тасим по време на заседание на работната група за разработване на програмата. 
"Амбицията ни е 2014 г. да не бъде нулева година", коментира той. Предварителните разчети са през 2014 г. да бъдат 
усвоени минимум 140 млн. лв. 
В интерес на бизнеса 
За да може да се изпълни амбициозният план, ще се тръгне със схемата за технологична модернизация, към която 
имаше най-силен интерес при предходния програмен период. За последната подобна схема за ресурс от 97 млн. лв. са 
получени над 700 проекта. Това означава, че компаниите имат интерес и проектна готовност и лесно ще бъде постигнат 
положителен ефект. В най-добрия случай до края на годината може да се мисли и за отварянето на още една или две 
нови схеми, които да са свързани с насърчаването на иновациите и енергийната ефективност, каза Тасим. 
За новия програмен период ще се обърне специално внимание на финансовите инструменти, тъй като те са били 
особено атрактивни за бизнеса. Така например фондът за гарантиране на нисколихвени кредити през банките реши 
проблема на фирмите с достъпа до съфинансиране, заради който много одобрени проекти не се реализираха. Обмисля 
се обаче и нов подход. Вместо финансовите инструменти да са обособени в отделна ос, както при програма 
"Конкурентоспособност", да бъдат внедрени към всяка от осите. Освен това се планира и нов подход по отношение на 
управлението им. България ще продължи да работи с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), но ще се опитаме да 
използваме и управленския потенциал на българските специалисти, за да сме по-близо до бизнеса, заяви Тасим, без да 
дава повече подробности. В момента ЕИФ управлява Холдинговия фонд по инициативата JEREMIE и по този начин 
отговаря и за разпределението на средствата към подфондовете, контактуващи директно с фирмите. 
Срокове и приоритети 
Изпълнението на плана за 2014 г. зависи кога ОПИК ще бъде окончателно одобрена от Европейската комисия (ЕК). В 
момента текстовете й са актуализирани с последните коментари на ЕК, която настоява за повече фокус и ориентиране на 
всички заложени дейности към конкретни резултати. Коментари по проекта, който е качен на сайта на програмата и на 
eufunds.bg, ще се приемат до края на май. Проектът на програмата трябва да бъде изпратен до ЕК за начало на 
официалните преговори през юни. 
Притеснения и препоръки 
Едно от притесненията на бизнеса е, че бенефициентите и свързаните с тях лица, които вече са достигнали лимита на 
държавната помощ по правилото de minimis - общо до 200 хил. евро за последните три години, няма да могат да се 
възползват от новите субсидии. Затова Теодора Овчарова от КРИБ препоръчва много по-малко схеми да бъдат обявявани 
под този режим или вместо това да се отпускат като регионална помощ, да се направи нотификация до ЕК за нуждата от 
тези субсидии и т.н. 
И от КРИБ, и от Асоциацията на индустриалния капитал подчертават, че записаното в момента изискване към проектите, 
свързани с подобряване на енергийната ефективност - да водят до 25% енергийни спестявания (в предходния период 
беше 10%) - не е реалистично. Те настояват това изискване да не важи за цялото предприятие, а само за конкретната 
дейност, част от проекта. 
Изказани бяха и коментари за нуждата от по-добра обосновка на финансовото разпределение на субсидиите (виж 
таблицата) и нуждата от повече ресурси за подобряването на енергийната и ресурсната ефективност. Коментарът на 
експертите обаче е, че това разпределение отговаря на националния финансов модел за разпределение на средствата, 
одобрен от МС, и че освен това чрез синергията от другите оперативни програми крайният ефект ще бъде доста по-
голям. Например за подобряване на енергийната ефективност са заложени субсидии и в програмите "Околна среда" и 
"Региони в растеж". 
Бизнесът не е доволен и от това, че чрез програмата ще се финансира проектът за газова връзка между България и 
Сърбия, с което реално ще се намали обемът на субсидиите. 
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Вестник Сега 
 
√ Фирмите у нас не бързат да търсят вземанията си 
Средно по около 84 000 лв. чакат българските фирми от всеки свой клиент, който бави плащанията. На компания се падат 
средно по 20 некоректни клиенти. Това показва проучване на колекторската компания "EOS Матрикс-България", 
представено вчера. То е проведено сред повече от 4000 компании у нас, от които са избрани 303 външнотърговски и 
фирми, търгуващи в България, които имат затруднения при събирането на вземанията си. 
Макар проучването да е направено основно сред финансови мениджъри и счетоводители, се оказва, че около 
половината от фирмите реално не знаят колко пари чакат от партньорите си. "Причината е, че липсва яснота кога 
фирмите смятат дадено задължение за просрочено - някои го правят още в първия месец, други чакат да минат още 
няколко", обясни търговският мениджър на компанията Светла Петрова. 
Около 84% от компаниите работят с отложено плащане, чийто среден срок е 38 дни след извършване на услугата или 
доставката на стоката. Едва средно 147 дни след това фирмите започват да смятат задължението за трудно събираемо, 
като до този момент крепят положението със собствени сили. Едва след 5-месечен реверанс фирмите започват да търсят 
външна помощ, за да съберат парите си. Половината прибягват до съда, а само 13% от тях възлагат това на 
специализирани агенции. 
Реалният ефект при съдебни действия идва след средно 16.7 месеца, докато при възлагането на агенция този срок е по-
кратък - средно 7.4 месеца, каза шефката на "EOS Матрикс-България" Райна Миткова-Тодорова. Тя определи българския 
бизнес като "толерантен и заможен". "Месеци наред кредитираме клиентите си, явно нямаме проблем с това", каза тя. 
Интересни са данните за държавите, в които е отчетена тенденция на забавяне на плащанията. Българските компании, 
които работят на чужди пазари, посочват Гърция, Италия и Румъния в челото на страните, в които клиентите им бавят 
плащанията си след падежа. Изненадващо петицата се допълва от Германия и Турция. 
Като цяло практиката показва, че ако фирмите не си вземат парите в първите 9 месеца след просрочието, значи няма да 
успеят. "6.3% от всички забавени плащания не се връщат никога", каза Тодорова. Най-честата причина е, че клиентът или 
партньорът, от когото чакат пари, е прекратил дейността си или давностният срок вече е изтекъл. Разправията в съда пък 
не винаги завършва с щастлив край - в 30% от случаите дружествата, които имат съдебно решение в своя полза, също не 
успяват да си съберат парите. 
 
√ Бизнесът иска равни осигуровки със служителите 
Няколко предложения за промяна в социалните осигуровки започнаха да обсъждат вчера работодатели и синдикати в 
комисии към тристранката. КНСБ иска да се увеличат поне с 1% вноските за пенсия и безработица. В отговор бизнесът 
настоява да се изравнят осигуровките за негова сметка с тези на служителите. Сега те се плащат в съотношение 60 към 40 
от работодател и осигурен. "Ако се достигне до това разпределение, трябва да се помисли за увеличаване на 
номиналните доходи на наетите, за да не се намали тяхното реално ниво", е позицията на НОИ. КТ "Подкрепа" пък иска 
да се преразгледа участието на държавата, която сега поема 12% от осигурителната тежест. 
Вчера социалните партньори са се договорили НОИ да изготви подробни разчети за състоянието и дефицита в системата 
на общественото осигуряване, както и с колко трябва да се увеличат вноските за всеки един от фондовете, за да се стопи 
дефицитът. На базата на тези разчети ще се търси решение. Промените се планират за догодина, но неофициално е ясно, 
че до изборите в края на май няма да се работи по тях.  
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От финансовото министерство са изтъкнали пред социалните партньори, че страната ни има 3-годишна бюджетна 
прогноза до 2016 г. и тя не предвижда увеличение на осигурителните вноски. Малко вероятно е бизнес и синдикати да 
стигнат до единомислие по въпроса. Работодателите твърдят, че всяко увеличение на осигурителното бреме ще доведе 
до разрастване на сивия сектор. Предстоят тежки дебати и за възрастта за пенсиониране, която тази година беше 
замразена, за да се търси консенсус. 
Анализът на НОИ трябва да покаже как и кога държавата плаща осигуровките на чиновниците. Бизнесът се съмнява, че те 
се плащат в реални размер и редовно. "Аз не съм убеден, че се събират всеки месец осигурителните вноски", коментира 
Станимир Цоцов от УС на БТПП. От палатата искат държавните служители да поемат част от осигуровките си, а за това са 
склонни да им се увеличат заплатите със същия процент. Подобна идея имаше по времето на Симеон Дянков, но тя не 
беше доведена докрай. 
 
Вестник Преса 
 
√ Бизнесът изнемогва за програмисти 
Годишно между 4000 и 5000 ИТ специалисти не достигат, университетите произвеждат само 700 
Между 4000 и 5000 програмисти и софтуерни специалисти годишно не достигат на българския пазар на труда. За това са 
алармирали собственици и директори на ИТ компании във Факултета по математика и информатика на Софийския 
университет. Новината съобщи за „Преса“ деканът доц. Евгения Великова. 
Заради разрастването на сектора предприемачите постоянно търсели млади програмисти. „Дори да вдигнем квотата с 
10-15%, пак ще е недостатъчно за бизнеса“, призна доц. Великова. 
Всяка година от специализирания факултет в Алма матер излизат по 250 млади специалисти. Приблизително толкова 
аболвенти се дипломират и в столичния Технически университет. Дори с тези, които излизат от вузовете в Пловдив и 
Търново, младите софтуерни експерти не надхвърлят 700 на година. Стотици обяви и в момента набират такива 
професионалисти. Според неофициални данни поне 5-6 хиляди са заетите в този бранш у нас. 
„Студентите започват работа още от втори курс. Нямаме възпитаник, който да не работи“, заяви доц. Великова. 
Стартовата заплата не пада под 1000 лв. След завършването на четвърти курс сумата скача на поне 1800 лв. Ако са добри 
специалисти, до 30-ата си година ИТ спецовете имат всички шансове да се разписват на 4000-5000 лв. месечно. 
Ако заминат в чужбина, прясно дипломиралите се специалисти започват от 6-7 хиляди евро. У нас възнагражденията са 
над два пъти по-ниски. За сметка на това компаниите компенсират с богат пакет социални придобивки като 
допълнително здравно осигуряване, служебни автомобили, карти за спорт и дори заплащане на частна детска градина за 
децата. 
Младежите с профил информатика бяха най-търсените и на вчерашния кариерен панаир в най-старото висше училище у 
нас. Компаниите търсеха и филолози за колцентровете, като най-високи възнаграждения се предлагаха за владеещите 
корейски, китайски или японски език. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Стойнев след среща с Йотингер: Проектът "Южен поток" няма да бъде прекратен 
Проектът "Южен поток" няма да бъде прекратен. Това обяви енергийният министър Драгомир Стойнев в Брюксел, 
след среща с комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер, предаде БНР. 
По думите на Стойнев, България върви в правилна посока за спазване на европейското законодателство и няма причини 
да отлага строителството на газопровода. 
Министър Стойнев съобщи, че е предоставил на комисаря достатъчно информация, която показва, че България по 
никакъв начин не нарушава европейската правна рамка с готвените промени в закона за енергетиката. Според него, 
представители на опозицията у нас са дали на Гюнтер Йотингер невярна информация за естеството на тези промени. 
Драгомир Стойнев заяви: "Аз бях доста изненадан от факта, че опозицията в България може би погрешно го е 
информирала. Може би тяхното желание е отново да бъде спрян. Това по никакъв начин не отговаря на интересите на 
страната. Комисарят Йотингер изрично заяви, че както Русия, така и "Газпром", са важен партньор на Европа и че този 
проект е важен за доставки на природен газ за Европа". 
Стойнев е обяснил, че промените са приети само на първо четене, както и че преди второто, опозицията може да 
представи свои предложения и ако те са адекватни, управляващите ще се съобразят. 
Също преди второто четене Стойнев и Йотингер ще имат нова среща, ще продължат и експертните разговори. Засега по 
думите на министъра комисията няма забележки относно наземната част на "Южен поток". Морската, каза Драгомир 
Стойнев, по нищо не се отличава от сега действащите и други бъдещи газопроводи към Европа. 
 
 


