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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Списание БГ Предприемач  
 
√ Раздадоха първите награди за „Икономика на светло” 
На официална церемония,  в присъствието на министър-председателя Пламен Орешарски, станаха известни 
победителите в конкурса за награди „Икономика на светло” 2013 г. 
„Фактът, че зад номинираните за днешните награди „Икономика на светло” има институции, организации и медии, 
показва, че желанието да се работи по правила се споделя от все по-голяма част от обществото. Борбата със сивата 
икономика ще бъде ефективна, само когато стане кауза на всеки от нас”, каза Пламен Орешарски. 
Победител в категория „личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика, посредством активна позиция“ стана Икономически и социален съвет на Република България., за цялостната 
му роля за подобряване на гражданския диалог в България. 
В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика“ наградата получи Телевизия „България Он Ер“. Телевизията бе отличена за активна позиция и 
продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Наградата „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата“ бе присъдена на Министерски съвет на Република България - за възстановяване в срок 
на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса, по изпълнени обществени поръчки и проекти по 
Оперативните програми. 
Това е първото издание на конкурса „Икономика на светло“, който се организира от Асоциация на индустриалния 
капитал в България и Национален център „Икономика на светло“. Наградените бяха определени от специално създадено 
експертно жури, формирано от 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, 
политиката, медиите. Експертите направиха своя избор, чрез попълване на анкетна карта с публично излъчените и 
оповестени номинации в отделните категории на националния конкурс. 
 
Списание Тема   
 
√ Победителите в конкурса "Икономика на светло" 
Борбата със сивата икономика ще бъде ефективна само когато стане кауза на всеки от нас", каза премиерът 
Пламен Орешрски на церемонията по награждаването 
Победителите в конкурса за награди „Икономика на светло" за 2013 г. бяха обявени вчера, на официална церемония в 
присъствието на министър-председателя Пламен Орешарски. 
„Фактът, че зад номинираните за днешните награди „Икономика на светло" има институции, организации и медии, 
показва, че все по-голяма част от обществото споделя желанието да се работи по правила. Борбата със сивата икономика 
ще бъде ефективна само когато стане кауза на всеки от нас", каза премиерът. 
Победител в категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика посредством активна позиция" стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за 
избора бяха действията и цялостната роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България. 
В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика" наградата получи Телевизия „България Он Ер".  
Телевизията бе отличена за активна позиция и продукции, показващи усилията на социалните партньори за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Наградата „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата" бе присъдена на Министерския съвет - за възстановяване в срок на дължимия ДДС и 
ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по оперативните 
програми. 
Организатор на Националния конкурс за награди „Икономика на светло" е Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и Национален център „Икономика на светло". 
Призьорите бяха определени от специално създадено за целта експертно жури, формирано от 100 изявени личности от 
областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Експертите направиха своя избор 
чрез попълване на анкетна карта с публично излъчените и оповестени номинации в отделните категории на националния 
конкурс. 
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Българска национална телевизия 
 
√ Колко е сива “сивата” икономика? 
Икономиката през последната година слабо е изсветляла, показва изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал. Според бизнеса влошената политическа обстановка в страната може да увеличи дела на сивия сектор, но като 
цяло, очакванията за 2014-а са за добра година. 
Отчита се по-коректно отношение на бизнеса при легалния внос и износ. Според данните, държавата помага за 
изсветляването на икономиката с редовното възстановяване на ДДС. 
Риск създават намалелите разплащания по банков път между фирмите, фиктивните трудови договори и ДДС измамите, 
за които се взимат мерки да бъдат намалени, обявиха от финансовото министерство. Оттам допълниха, че работят върху 
опростяване на досегашните данъчни декларации. 
 
economix.bg  
 
√ МФ отчете успех срещу сивия сектор, но предупреди срещу ДДС измами 
Обратното начисляване на ДДС е допринесло за увеличаване на постъпленията от ДДС с 25 млн. лв. месечно, заяви 
заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и председател на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, 
осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Композитният индекс „Икономика на светло” за 2013 г. повишава стойността си до 68,24 спрямо 2012 г., когато тя е била 
66,98. Тази промяна показва изсветляване на българската икономика.” Петкова съобщи, че значително подобряване – от 
4,03 през 2012 на 4,11 през 2013 г. – се наблюдава при акцизите на тютюневи изделия и алкохолни напитки. От друга 
страна, има лек спад от 0,14 единици при ДДС, като тенденцията е низходяща от 2010 г. насам. 
Заместник-министърът на финансите припомни мерките обратно начисляване на ДДС и фискален контрол върху 
движението с висок фискален риск, които бяха въведени от началото на тази година за намаляване на нелоялната 
конкуренция, подобряване на бизнес средата и повишаване на бюджетните приходи. „Положителният ефект при първата 
мярка се изчислява на около 25 млн. лв. на месец, като очакванията за цялата година са за 400 млн. лева”, допълни тя. По 
отношение на фискалния контрол Петкова каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона 
рискови стоки, проверяват се всички транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на 
няколко нови фискални пункта на пристанищата във Варна и Бургас. „Допълнителни усилия се полагат при 
осъществяване на контрол върху всички транспортни средства,  с които се превозват зърнени и технически култури. Като 
резултат от всички предприети действия се надяваме показателят ДДС на индекса значително да се подобри и при 
изчисляването му за 2014 г. негативната тенденция да се обърне”,  заяви заместник-министърът на финансите Людмила 
Петкова. 
Междвременно от НАП разпространиха стряскащо предупреждение по електронната поща до регистрираните по ДДС 
лица, с което предпрупреждават срещу несъзнателно участие в ДДС измами. “Силно препоръчително е да сключвате 
договорите си винаги в писмена форма и да извършвате разплащанията по сделки по банков път. Важно е да проучите 
правния и фактически статус на Вашия контрагент като изследвате информацията, налична в публичните регистри и други 
общодостъпни източници. 
Обърнете внимание на някои конкретни параметри, които ще ви помогнат да не бъдете въвлечени в  данъчна измама: 
- Информация в публичното пространство за недобросъвестно поведение на Вашите търговски партньори; 
- Могат ли Вашите доставчици и клиенти да бъдат лесно открити на посочените от тях адреси на офиси, складови 
помещения и др.; 
- Наличие на диспропорции на плащанията и несъответствия в сравнение с обичайната търговска практика; 
- Икономическа и търговска логика при осъществяване на сделките (понякога особено изгодните цени може да са 
индикатор за риск от ДДС злоупотреби, според НАП); 
- Дали в преобладаващия брой от доставки фактическият получател на стоката е различен от получателя съгласно 
сключените договорености; 
- Има ли търговецът интернет сайт, оповестил ли е дейността си по друг общодостъпен начин.” 
От агенцията предупреждават, че законодателството допуска прилагане на солидарна отговорност за неплатен данък, 
когато данъчно задължено лице, което доставя стоки или услуги, е знаело или е трябвало да знае, че част или целият 
ДДС, дължим във връзка с тази доставка, няма да бъде платен. От текста следва, че при особено изгодни сделки с 
търговец, който няма сайт и/или различен фактически получател, фирмите се очаква да предприемат “всички разумни 
мерки, за да предотвратят възможността да се окажат част от т.нар. „верижна измама“ с данък върху добавената 
стойност”.  
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Съдът отмени спирането на 98 млн. лв. от ЕС 
Фирмите ще трябва да си получат договорените средства за модернизация 
София. Административният съд на град София отмени решението на главния директор на ГД "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Ели Милушева, с което се лишават от финансиране 146 фирми с одобрени проекти по 
едноименната програма на ЕС. Става въпрос за 98 млн. лв. европейски пари по процедура "Технологична модернизация" 
за малки и средни предприятия с одобрени проекти и подписани договори за финансиране. Определението на съда е от 
25 юни 2014 г., подписано е от административен съдия Луиза Христова и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен 
срок. 
Съдът беше сезиран от ВСК "Кентавър" - ИЗ "Динамика" ЕООД. Договорите за европейското финансиране са подписани от 
одобрените фирми на 17 юни 2014 г., на 24 юни страни по договорите от бизнеса научават от медиите, че процедурата е 
спряна по разпореждане на Ели Милушева, а средствата от нея ще бъдат разпределени към проекти по програмите 
"Енергийна ефективност" и "Развитие на иновациите". Като мотив за своето решение Милушева посочва "констатираните 
слабости при провеждането на процедурата, водещи до неблагоприятна оценка за функционирането на системите за 
управление и контрол по оперативната програма. Също така се изтъкват и съмнения за корупционни и нерегламентирани 
отношения между договарящия орган, консултантите и фирмите, вина за което носи и бизнесът, който според г-жа 
Милушева ги насърчавал", пише в жалбата на ВСК "Кентавър" до съда. 
Според запознати, вероятно има допуснати грешки и пропуски в някои проекти. Но коректните фирми не бива да търпят 
негативи заради това, смятат експерти. За случая са информирани министърът на икономиката Драгомир Стойнев и 
премиерът Пламен Орешарски. 
Спасиха Е1 млрд. за земеделие 
Няма опасност 1 млрд. евро за фермерите да бъдат удържани от парите от ЕС за следващия програмен период, съобщи 
земеделският министър проф. Димитър Греков. Заради проблеми със сертифициращия орган, който трябва да одобри 
процедурите за раздаване на пари в Държавен фонд "Земеделие", имаше опасност част или цялата сума, разпределена 
през 2013 г., да бъде удържана от бюджета за периода 2014-2020 г. 
"Имаме уверение от експертите от Европейската комисия, че срокът за избор на сертифициращ орган е удължен с месец. 
Утре до обяд трябва да пристигне и официалното писмо от ЕК", обясниха от земеделското министерство. Ако успеем да 
се вместим в удължения срок, няма да ни бъдат удържани близо 490 млн. евро по селската програма и 560 млн. евро за 
директни плащания на площ. За вероятността да изгубим част или цялата европейска помощ, разпределена през 2013 г., 
алармира шефът на ДФЗ Мирослав Николов с писмо до премиера Пламен Орешарски. 
 
√ НАП: Внимавайте с търговските партньори 
НАП съветва да бъдем внимателни при избора на търговски партньори. Причината e, че често в ЕС и в страната се засичат 
схеми на ДДС измами. Случайното или съзнателно участие в такива схеми води до неблагоприятни последици за самите 
търговци, а освен това носи загуби за бюджета, заявяват от приходната агенция пред profit.bg. "Силно препоръчително е 
да сключвате договорите си винаги в писмена форма и да извършвате разплащанията по сделки по банков път. Важно е 
да проучите правния и фактически статус на Вашия контрагент като изследвате информацията, налична в публичните 
регистри и други общодостъпни източници", призовават от НАП. Бъдете внимателни за да не бъдете въвлечени в 
данъчна измама. Потърсете информация в публичното пространство за недобросъвестно поведение на Вашите търговски 
партньори. Проверете могат ли Вашите доставчици и клиенти да бъдат лесно открити на посочените от тях адреси на 
офиси, складови помещения и др. Индикатор за нередности могат да бъдат и несъответствия в сравнение с обичайната  
търговска практика. Понякога особено изгодните цени може да са сигнал за риск от ДДС злоупотреби. Обърнете 
внимание дали в повечето доставки фактическият получател на стоката е различен от получателя според сключените 
договори. Търговците трябва да предприемат всичко необходимо за да се уверят в добрите намерения на своите 
контрагенти, за да избегнат риска да станат участници в схема за данъчни измами. Така ще се избегне търсене на 
солидарна отговорност за дължим и неплатен данък от някой от Вашите търговски партньори. Законът допуска прилагане 
на солидарна отговорност за неплатен ДДС, когато фирмата, която доставя стоки или услуги, е знаела или е трябвало да 
знае, че част или целият ДДС, дължим във връзка с тази доставка, няма да бъде платен.  
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Сливането на комисиите за конкуренцията и потребителите напредна в парламента 
Икономическата комисия одобри на първо четене проекта на Йордан Цонев от ДПС 
Обединение на настоящите комисии за защита на конкуренцията и на потребителите в една мегаструктура одобриха  
вчера на първо четене депутатите от парламентарната комисия по икономика. Вносител на текстовете е Йордан Цонев от 
ДПС, който получи подкрепа от партията си и от БСП. По време на заседанието депутатите от ГЕРБ репликираха, че този 
проект е "структурен" и се прави "законодателство на инат" в последния момент, визирайки насрочените за петък 
политически консултации за евентуална дата за предсрочни избори, но все пак не се обявиха против текстовете, а 
гласуваха с "въздържал се". 
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Сливане в мегаструктура 
Председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев (ДПС) лансира идеята за сливане на двете ключови 
комисии още преди месеци. В края на април в парламента беше внесен и проект на закон. Текстовете бяха приети вчера 
на първо четене в икономическата комисия, която бе свикана набързо след като стана ясно, че няма кворум за заседание 
в пленарната зала. По време на дебатите почти нямаше възражения по съществото на текстовете. Депутатите от ГЕРБ 
обявиха, че не е редно да се приема толкова сериозен "структурен закон" в 12 без 5, визирайки очакваната оставка на 
кабинета и изборите, и поискаха отлагане, защото се "бърза". Депутатът от партията Евгени Стоев дори съобщи, че "се 
прави законодателство на инат", защото няма оценка на въздействието на ефектите от закона, както и становища от 
асоциациите на потребителите, както и че текстовете целят да се промени една структура, "за да кадруват вътре 
послушни партийни кадри". 
Вносителят Йордан Цонев обаче не се съгласи с тази теза. "Не бих казал, че има някаква спешност, докато има и един ден 
от мандата, аз ще вървя по моята законодателна програма", обяви той, допълвайки, че е наясно, че може да не се стигне 
до приемането на проекта в настоящия парламент. Цонев каза още, че една от основните причини да предлага 
промяната е да се даде по-висок ранг на защитата на потребителите. По думите му в момента на тази комисия липсвали 
определени правомощия. Единствените конкретни критики към проекта дойдоха от служители на икономическото 
министерство. От ведомството обявиха, че подкрепят по принцип идеята за сливането, но в този си вариант се приемат 
текстове в средата на бюджетната година, без да е ясно дали има финансова обезпеченост. Друга критика беше свързана 
с факта, че "не е отчетен автономният характер на Комисията за защита на потребителите". По време на това обсъждане 
Цонев каза, че ще вземе предвид забележките при второ четене на проекта, както и че е възможно да се реши законът да 
влезе в сила от 1 януари 2015 г. 
Настоящият закон идва след серия от промени в Закона за защита на потребителите, в които дори бяха включени 
текстове ресорната комисия да се превърне в агенция към икономическото министерство. Тогава председателят на 
Комисията за защита на потребителите Веселин Златев съобщи в парламента, че се правят корекции, за да бъде 
отстранен от длъжност преди изтичането на мандата му. Златев дори съобщи пред "Капитал Daily", че текстовете за 
превръщането на комисията в агенция са дошли няколко месеца след като е отказал в разговор с икономическия 
министър Драгомир Стойнев да си подаде сам оставката. В частта за КЗК пък тълкуването е, че така сегашният 
председател Петко Николов ще изкара нов седемгодишен мандат. 
 
√ Младите фермери ще получават допълнителни субсидии след 2015 г. 
България може да въведе обвързани с производството плащания и повече средства за малките стопанства 
От 2015 г. Европейската комисия (ЕК) променя правилата за директните субсидии за фермерите, като въвежда 
задължително зелени плащания и дава възможност на държавите да избират дали да сложат таван на плащанията за 
големите стопанства, или да осигурят по-висока от средната сума за малките. Освен това всяка държава може да избере 
приложението на различни схеми доброволно - за обвързани с производство плащания, подпомагане на най-малките 
производители и др. Затова какво представляват отделните схеми и кое е по-добре за България, потърсихме мнението на 
Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. В предходното правителство тя беше зам.-
министър на земеделието и пряко участваше в преговорите по новите правила. 
Във вчерашния брой ви представихме анализ на схемата за единно плащане на площ, ефектите от евентуалното 
въвеждане на таван на субсидиите или преразпределителни плащания, както предвижданите "зелени" изисквания към 
земеделските производители. Сега може да прочетете какво представлява схемата за млади производители, която 
задължително трябва да бъде прилагана, както и какви допълнителни схеми е възможно да влязат в сила по решение на 
България. До края на юли е срокът, в който ЕК трябва да бъде уведомена кои доброволни схеми избира да прилага. 
Плащане за млади земеделски стопани – задължителна за държавата схема 
Предоставяне на годишно плащане за млади фермери като допълнение към плащането по схемата за единно плащане 
на площ (СЕПП) с цел стимулиране създаването на стопанства от млади земеделски производители. Изискването е 
младите земеделски стопани за пръв път да създават земеделско стопанство, да са били ръководители на стопанството 
или вече да са създали такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата 
за единно плащане на площ. Също така трябва да са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението по 
схемата за единно плащане на площ. 
За земеделските стопани схемата е доброволна и тези, които желаят да участват, го заявяват в сроковете, определени по 
СЕПП. Плащането се отпуска на годишна база при деклариране на отговарящите на условията за подпомагане хектари от 
земеделския стопанин най-много за 5 години. Този период се намалява с броя на годините, които са изминали от 
създаването на стопанството и първото подаване на заявлението за плащане по схемата за млади земеделски 
производители. Бюджетът за тази схема е до 2% от националния таван за директни плащания, като подпомаганите 
хектари ще бъдат от 25 до 90. Размерът на плащането ще се изчислява по следните методи: 
- Всяка година се изчислява размерът, като се умножат 25% от схемата за единно плащане на площ по броя на 
допустимите хектари, заявени от земеделския стопанин или 
- Всяка година се изчислява размерът, като се умножат 25% от средното национално плащане на хектар по броя на 
допустимите хектари, заявени от земеделския стопанин. 
- Предоставя се обща годишна сума на всички земеделски стопани, която се получава, като се умножи фиксиран брой 
хектари със стойността, равностойна на 25% от средното национално плащане на хектар. 
Ние не подкрепяме метода на фиксиран брой хектари, защото според нас е по-справедливо плащането да отговаря на 
хектарите, които реално се обработват от младите фермери. 
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Обвързано с производството подпомагане – доброволна схема 
Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на следните сектори и производства: зърнени култури, 
маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, 
мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло,копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация. 
Такова подпомагане може да се отпуска само на онези сектори или онези региони от дадена държава членка, в които 
отделни видове селскостопански практики или отделни селскостопански сектори, които са особено важни по 
икономически, социални или екологични причини, имат определени трудности. 
Този тип помощ се получава годишно и се отпуска в рамките на определени граници и въз основа на определени площи 
и добиви или определен брой животни. За България средствата за обвързана подкрепа могат да бъдат 13% от пакета за 
директни плащания. Освен това, за да се запази автономията на животновъдството и в режима на хранене да продължи 
да има достатъчно протеини, се дава възможност на държавите, които решат, да използват най-малко 2% от 
националните си тавани за подпомагане на производството на протеинови култури. Анализът ни показва, че тази схема 
трябва да се избере за България и по нея да се подпомагат животновъдството и секторът на плодовете и зеленчуците. 
Схемите, които се прилагаха до момента като национални доплащания и специфична подкрепа, следва да се 
трансформират така, че да доведат до по-голям ефект върху двата сектора (например да се промени броят на животните 
по схемите за говеда, овце и кози, да се обвържат с отглеждането на фуражни бобови и бобови смески, да се допълни 
списъкът с плодове и зеленчуци и ставките за тях по схемата за сертифициране на плодове и зеленчуци и т.н.). 
Схема за дребни земеделски стопани – доброволна схема 
Схемата предвижда финансиране на земеделски стопани със сума от 500 до 1250 евро, като регламентът дава две 
възможности за изчисляване - твърда сума или диференцирана ставка според размера на стопанството. Финансирането 
по тази схема може да бъде заявено най-късно до 15 октомври 2015 г. Важното е, че бенефициентите ще са освободени 
от зелените селскостопански практики. 
Според нас за България, ако се реши да се приложи тази схема, по-правилно ще бъде да се използва диференцираната 
ставка според размера на стопанството. Това ще допринесе за намаление на административната тежест и разходи на 
администрацията, както и до по-лесно управление на стопанствата от страна на дребните фермери. По тази схема можем 
да заделим до 10% от директните плащания и тя ще замести всички останали плащания, които може да получи 
стопанинът, ако не избере да се включи за участие по схемата. Тъй като 70% от земеделските стопанства в България са са 
размер до 10 дка, а изискването за участие в схемата е минимум 10 дка, както е по схемата за единно плащане на площ, 
считаме, че реално тя няма да покрие голяма част от малките стопанства в България. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Спечелихме 11,3 млрд. лв. от Брюксел 
България е на плюс с общо 11,3 млрд. лв. за първите 7 години от членство й в ЕС. Данните са поместени в отговор на 
финансовия министър Петър Чобанов до депутатите от ГЕРБ Евгени Стоев и Мирослав Петков, които са отправили до него 
запитване за баланса между изплатените от страната ни вноски към бюджета на ЕС и получените от ЕК средства в 
периода 2007 - 2013 година. 
От справката става ясно, че през 2007 година страната ни е получила от Брюксел почти 1,3 млрд. лв., а е внесла в 
общоевропейския бюджет 595 млн. лв. През следващата година усвоените евросредства са малко над 1,6 млрд. лв., а 
вноската ни е била 720 млн. лв. Показателите са почти без промяна през 2009 г., като съществен ръст в приходната част 
се наблюдава в следващите 4 години. Така през 2010 година страната ни е съумяла да усвои малко над 2,3 млрд. лв. по 
оперативните програми, а е внесла в хазната на ЕС 669 млн. лв. Година по-късно приходите спадат до 2,1 млрд. лв., а 
разходите по членството ни нарастват на 779 млн. лв. Сериозен ръст се забелязва през 2012 година, когато сме усвоили 
малко над 3,3 млрд. лв., а сме внесли 809 млн. лв. Тенденцията се запазва и през следващата година – 3,8 млрд. лв. 
приходи и вноска от 934 млн. лв. За целия програмен период страната ни е усвоила общо 16 553 560 000 лв., а е внесла в 
общият бюджет 5 253 800 000 лв., сочи предоставената на депутатите от Чобанов справка. 
Заради липсата на кворум в НС през последните дни законотворците от ГЕРБ, задали въпроса към финансист №1, все още 
не са се запознали детайлно с изпратените им данни. Те обещаха да ги коментират днес в рамките на парламентарния 
контрол. От МФ уточниха, че сумата за вноската на страната ни се изчислява по определена формула и зависи от редица 
компоненти, като например дали има ръст на БВП и приети ли са още страни в ЕС. Тенденцията обаче е вноската ни да 
набъбва с всяка изминала година заради предполагаемия икономически растеж. 
Общата сума, която ни се предоставя за усвояване обаче, също се увеличава. Близо 30 млрд. лв. има възможност да 
получи България през следващия програмен период 2014 - 2020 година, уточниха от ведомството на вицепремиера 
Зинаида Златанова, която отговаря за европарите. От там припомниха също така, че преди ден правителството е 
одобрило последния вариант на споразумението ни с ЕК за финансирането ни през следващите 7 години. Тенденцията 
страната ни да получава повече, отколкото внася, щяла да се запази до 2020 година. 
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Вестник Сега 
 
√ Таксата за обжалване на търгове ще стига до 15 000 лева 
В края на управлението си правителството работи особено чевръсто. Броени дни след като вицепремиерът Даниела 
Бобева обяви, че ще има промени в тарифата за таксите, свързана с обжалването на търговете, предложенията вече са 
факт. Те предвиждат таксата да се повиши и да стане 2% от стойността на самата обществена поръчка, но не по-малко от 
850 лева - колкото е и в момента, и не повече от 15 000 лева. Касационното производство пред Върховния 
административен съд ще струва наполовина на тези суми. Това е записано в проект на тарифата, който бе публикуван за 
обществено обсъждане. 
От доклада към проекта става ясно, че в последните 4 години между 14.5 и 18.7 на сто от всички проведени търгове се 
оспорват. Така например през 2012 г. са били проведени 1469 обществени поръчки, като 14.5 % от тях са били оспорени. 
Година по-късно - през 2013 г., търговете вече са 1800, а жалбите - 15.08 на сто. 
Експерти отбелязват, че новите правила ще засегнат най-вече строителните фирми, които работят по големи проекти. Но 
според Бобева това се прави основно за тях - да се ограничат жалбите, заради които редица големи проекти остават 
замразени с месеци. Причината е, че докато тече процедурата, всички дейности по дадения проект се прекратяват. Сред 
потърпевшите ще бъдат и компаниите, които работят с пари по европейските фондове. 
Макар и по-различно, подобно предложение за таксите имаше и преди години. През 2012 г. правителството на Бойко 
Борисов опита да въведе депозит от 50 000 лв. за всеки, който иска да оспори класирането в търга. Според тогавашните 
намерения, ако се докажат нередности, фирмата можеше да си вземе обратно парите. В противен случай се 
предвиждаше депозитът да остава в полза на държавата. 
 
Investor.bg 
 
√ Чуждите инвеститори показаха доверие към България 
Пласирахме 1,5 млрд. евро при 3,055% доходност и двойно презаписване на емисията 
България е пласирала успешно външен дълг за 1,493 млрд. евро. Емисията е разпределена в 10-годишни облигации, като 
постигнатата доходност е 3,055 на сто. Към предложеното количество ценни книжа е имало силен интерес, като 
количеството е презаписано двойно, съобщават източници на Investor.bg. Подадените поръчки са на стойност над 3,8 
млрд. евро. 
По-късно се очаква и официална информация от Министерство на финансите. 
Десетгодишните облигации са с купоново плащане от 2,95 на сто. Над 80 на сто от емисията е била записана от 
чуждестранни инвеститори, а към момента вече се формира и търсене на вторичен пазар при 99,50 евро за 100 евро 
номинал. 
Постигнатата доходност е малко под предварителните очаквания на анализаторите, както и под песимистичната 
прогноза на премиера Пламен Орешарски, който в началото на седмицата посочи нива от около 4 на сто. 
Според информация на Financial Times се е очаквала цена от около 160 базисни пункта над лихвения индекс (midswap, 
който показва калкулираната средна точка между „цена купува” и „цена продава” – бел. ред.). По-рано очакванията бяха 
и за над 170 базисни пункта, което щеше да вдигне доходността над 3,1 на сто. 
Относително ниска доходност показва, че въпреки политическите трусове инвеститорите продължават да гледат с добро 
око на България. Доходност около 3 на сто за десетгодишна емисия е доста добър резултат. При последния аукцион за 
петгодишен дълг доходността бе около 4,44 на сто. 
Целта на настоящото емитиране на нов български държавен дълг на международните пазари е да се съберат средства (3 
млрд. лева), с които да се рефинансира падеж на стари облигации за около 1,1 млрд. лева (книжа за 698 млн. долара с 
падеж на 15-и януари 2015-а) и за покриване на бюджетния дефицит през настоящата година (за около 1,3 млрд. лева). 
Трябва да напомним, че доходността (годишната лихва) на изтичащите в началото на следващата година доларови 
облигации беше около 8,2%. 
 
√ Екоминистърът очаква през юли да тръгнат плащанията по програма "Околна среда" 
В момента има контролирано изпускане на язовирите, заяви Станислав Анастасов 
Напълно реални са шансовете плащанията по оперативна програма „Околна среда“ да бъдат размразени. Решението се 
очаква към края на юли. Това съобщи министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов пред БНР. 
Припомняме, че от ноември 2013 г. плащанията по програмата са блокирани от Еврокомисията заради открити 
нарушения при обществените поръчки, организирани от общините. Много населени места са разкопани заради ВиК 
проекти, финансирани по програмата, но извършената строителна дейност не се заплаща на изпълнителите. В момента 
се уточняват финансовите санкции за проектите с нарушения. 
"Днес ще коментираме с финансовия министър средствата от бюджета, които да бъдат отпуснати. Правим всичко 
възможно проектите на общините да не спират", каза Анастасов. За разплащане на общините с изпълнителите по 
текущите проекти в момента са необходими около 147 милиона лева, уточни той. 
По повод смяната на Спиридон Александров, който досега временно беше ръководител на Управляващия орган на 
програмата, с експерта от МОСВ Яна Георгиева, министърът коментира, че е изтекъл 6-месечният срок, за който  
Александров е бил назначен. 
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По думите му Яна Георгиева е експерт с дългогодишен опит и добри контакти в Брюксел. Спиридон Александров е 
работил много добре с Еврокомисията и е предприел  необходимите мерки, след като Брюксел поиска одит на 
програмата, отчете  Анастасов. 
Скоро кадровият въпрос ще бъде решен с конкурс. 
Относно програмата Станислав Анастасов допълни, че след одитите са взети всички мерки за подобряване на 
контролните механизми. Той призна, че действително е имало проблеми с обществените поръчки. ”ЕК отчита напредък 
при структурните и кадрови промени в Управляващия орган на програмата“, твърди екоминистърът. 
На въпрос за споровете около бъдещия национален парк „Българско Черноморие“ - за това какви територии може да 
бъдат включени в него,  Анастасов прехвърли отговорността към парламента. Той обясни, че Народното събрание преди 
година е възложило да се проучи възможността да се създаде националният парк и това е направено от експерти на 
МОСВ и БАН. Докладът ще бъде представен пред депутатите и те ще решат дали да има парк и под каква форма да се 
случи той, заяви министърът. 
По повод наводненията във Варна и Добрич Анастасов каза, че в най-пострадалия варненски квартал – "Аспарухово", са 
открити незаконни сметища и запушени канализационни шахти. Експертите на РИОСВ трябва да установят дали това е 
било налице и преди бедствието. 
Ежедневно се правят проверки на нивата на речните басейни. В момента има контролирано изпускане на язовири, 
съобщи още министърът. 
Той допълни, че е възложил на на басейновите дирекции да направят картотека на сухите реки в страната. Има много 
сухи речни корита, които при обилни валежи стават опасни, както в случая с язовир „Ботево“, посочи той. 
 
√ Управляващият орган на ОП "Околна среда" е с нов ръководител 
Скоро ще излезе и докладът от одита на Сметната палата във връзка с дейността на органа в периода 2009 - 2013 
година 
Яна Георгиева временно ще ръководи Управляващия орган по ОП „Околна среда”, съобщи министърът на околната 
среда и водите Станислав Анастасов, цитиран от БТА. Георгиева заменя изпълняващия длъжността Спиридон 
Александров, който от своя страна замести Малина Крумова. 
Справка на сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) показва, че Яна Георгиева досега е заемала 
поста началник Отдел "Програмиране и планиране" към Главна дирекция "ОП "Околна среда" в министерството. 
„Търсим експертност, която и ЕК цени. Това е бързо решение, под формата на изпълняващ длъжността”, коментира 
министърът и се ангажира до месец да обяви открит конкурс за избор на ръководител на институцията. 
Припомняме, че Европейската комисия спря изплащането на парите по програмата заради открити технически грешки, 
свързани с проектите.  Основен приоритет в работата на новия министър ще бъде възстановяването на тези плащания. 
"Това са свободни пари за българския бизнес, ресурс, който е крайно необходим. Имаме постоянен и много интензивен 
контакт с ЕК", коментира още Анастасов. 
Той обясни още, че „съвсем скоро” ще излезе и одитния доклад на Сметната палата във връзка с дейността на 
Управляващия орган в периода 2009 – 2013 година 
"Видяхме вече предварително какви грешки има допуснати и какво  бързо трябва да се направи, за да възстановим 
нормалната работа  на програмата. Другото е обект на политически дискусии, които  може да са малко по-неприятни, не 
и за нас, при всички случаи,  но ние не бихме ги подхванали. В случая ни интересува  националният интерес", посочи 
министърът. 
 
√ ЕК одобри картата на държавните помощи за регионите в България 
Целта е подобряване на икономическия ръст и повишаване на заестостта в по-слаборазвитите региони на 
страната 
Европейската комисия даде одобрението си за картата на държавните регионални помощи, които България ще може да 
отпуска в периода 2014 – 2020 година за различните региони на страната, съобщиха от пресцентъра на Комисията. 
Одобрената карта предвижда максималният интензитет, тоест размерът на помощта, изразен като процент от 
допустимите разходи, да бъде до 50% за големи предприятия, които осъществяват проекти на стойност до 50 млн. евро. 
Това правило важи за пет региона в страната, с изключение на Югозападния, където допустимият интензитет е 25%. 
Тези проценти могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за инвестиции, извършвани от малки предприятия, и с 10 
процентни пункта за инвестициите на средните предприятия. 
През юни 2013 година Брюксел обърна внимание, че регионалните помощи трябва да се използват за намаляване на 
различията между регионите – както в страната, така и в рамките на ЕС. Затова и новите насоки на ЕК по отношение на 
правилата за предоставяне на държавна помощ са насочени към подкрепа на инвестициите в по-слаборазвити региони и 
където е регистрирана висока безработица.  
Целта е да се подкрепи разширяването на бизнеса или модернизирането на съществуващото оборудване. Така помощта 
на държавата се насочва в мерки за подобряване на икономическото развитие и заетостта. 
Анализът на Комисията показа, че всички региони в България отговарят на критериите за регионална помощ. В пет 
региона брутния вътрешен продукт на глава от населението е под 45% от средното за ЕС. 
Само в Югозападния регион процентът е между 60 и 75 от средното за общността. Насоките на ЕК са райони с БВП на 
глава от населението под 75% от средното за ЕС да се допускат приоритетно до регионална инвестиционна помощ. 


