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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ ОП "Развитие на човешките ресурси" помага на заетостта, борбата с бедността и социалното изключване 
Нови работни места и шанс за младите и хората в предпенсионна възраст осигурява Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. 
Средствата по нея възлизат на над 2 милиарда 136 хиляди лева. Чрез „Развитие на човешките ресурси” ще се изпълняват 
две от целите на стратегията на Европейския съюз „Европа 2020”  - трудовата заетост и борбата с бедността и социалното 
изключване. 
Един от акцентите в нея е младежката безработица. Програмата осигурява стаж за 8000 младежи. Интересът на бизнеса 
към нея е много голям, подчерта Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Програма „Развитие на човешките ресурси”,  е една много добра възможност за привеждане на пазара на труда в 
съответствие с потребностите на икономиката и осигуряване на качествени работни места”, коментира Велев. 
Милена Станджикова е адвокат, има собствена кантора, в която по проект спечелен по оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, са наети шестима млади юристи. Признава, че без този проект не би могла да осигури работни 
места за младите хора: „Защитих проект за 96 000 лева и касае наемането на шест млади юристи. Средствата покриват 
тяхното обучение. По време на обучението те получаваха стипендии. И от първи август 2014 година подписах с 
шестимата трудови договор. При тази икономическа ситуация в страната не бих могла да инвестирам 96 000 лева в 
тяхното обучение и възнагражденията им. Смятам да задържа тези млади хора и след изтичане на проекта, ако носят 
добри доходи за кантората”, коментитра адвокат Станджикова. 
Стажантът Станислав Йовков също е доволен от възможността да натрупа опит в адвокатската кантора. „Смятам, че това е 
много полезно за мен. И дори да не остана на работа в кантората на адвокат Милена Станджикова, ще бъда 
конкурентоспособен на пазара на труда”, твърди младият юрист. 
Наскоро дипломиралите се юристи Вили и Здравко също са сред първите бенефициенти на програма „Развитие на 
човешките ресурси”. Те смятат, че чрез нея ще натрупат необходимия стаж и опит, които ще им дадат предимства при 
реализацията на пазара на труда. 
Друг акцент в програма „Развитие на човешките ресурси” са хората в предпенсионна възраст, които до сега трудно 
намираха работа. Амбицията е да се разработят схеми, които да са атрактивни и за тази категория работници, подчерта 
председателят на социалната парламентарна комисия Хасан Адемов. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Вноски за пенсия, прехвърлени в НОИ- в Сребърния фонд 
Вноските за пенсия, които бъдат прехвърлени от частно дружество в НОИ, ще отиват в Сребърния фонд. Това ще става в 
6-месечен срок, след като бъде направено заявлението за преместване на парите. Това предлага финансовото 
министерство с нови промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за Държавния фонд за гарантиране 
устойчивост на държавната пенсионна система. 
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От ведомството на министър Владислав Горанов предлагат родените след 31 декември 1959 година да избират дали да 
се осигуряват само в НОИ, или и в частен фонд. Прехвърлянето на средства да става и в двете посоки - от частно 
дружество към държавното осигуряване и обратно. Това обаче да бъде възможно веднъж годишно. 
Проектът предвижда също последният избор на вариант за осигуряване да е направен не по-късно от 5 години преди 
навършване на възрастта за пенсиониране. 
Една от основните промени касае избора на тези, които за първи път ще се осигуряват. В края на миналата година бяха 
гласувани текстове, според които хората, започващи за първи път работа, имаха една година, за да решат дали да се 
осигуряват за втора пенсия в частен фонд, или цялата вноска да отива в НОИ. 
Сега от финансовото министерство предлагат това изискване да отпадне. Ако такъв човек не избере сам частен фонд, той 
ще бъде разпределен служебно в някой от съществуващите. Има обаче промяна в сроковете - това ще става в рамките на 
три месеца, а не на една година. 
Ако се избере осигуряването да е само в НОИ, при отпускане на пенсия средствата от Сребърния фонд ще се прехвърлят 
към фонд "Пенсии". Отпусканата пенсия ще е в пълен размер. 
От финансовото министерство предлагат новите предложения за промени да бъдат дискутирани до постигане на 
консенсус за параметрите на пенсионната реформа до 31 март 2015 г. 
 
√ Бъчварова: Южен поток остава в програмата на правителството 
Докато няма официално решение за спирането на този проект, "Южен поток" остава в управленската програма на 
правителството. Това заяви вицепремиерът Румяна Бъчварова на брифинг в Министерски съвет, съобщи БГНЕС. 
По време на първото заседание на Съвета за развитие днес е била представена Програмата на правителството за 
стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.). Бъчварова съобщи, че тя е била одобрена от всички партньори. 
Проектът "Южен поток" беше спрян на 1 декември 2014 г. от руския президент Владимир Путин по време на неговото 
посещение в Анкара. Тогава бе решено, че Русия вместо "Южен поток" ще изгради газопровод със същия капацитет от 63 
милиарда куб. м. газ до Турция и газов хъб на турско-гръцката граница. 
 
√ Рекорден спад на еврото спрямо долара 
Нов спад бележи еврото след решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да изкупува ценни книжа, съобщава 
Нова тв. 
Европейската валута достигна рекордно ниските си от 2003 година насам стойности от долар и 14 цента за 1 евро. 
Мерките на съюза да стабилизират валутата предвиждат Европейската централна банка да изкупува облигации за около 
60 млрд. евро на месец, докато се постигне целта инфлацията да доближи 2%. 
 
√ 1,1 млрд.лв. губи държавата от нелегален дизел 
1,1 млрд. лева губи бюджетът годишно от нелегални горива - основно дизел. Това се казва в анализ на финансовото 
министерство, публикуван вчера. 
Данните показвали, че на година около 1,228 млн. тона от горивото не се обявявали пред НАП и митниците, което било 
36,2% от потреблението. 
Според министерството продажбите на нелегални горива се осъществявали основно през т.нар. ведомствени 
бензиностанции, които са на облекчен режим. 
Като пример се дава създадената връзка между НАП и митниците и въвеждането на системи за следене на количествата 
в останалите бензиностанции. Това довело до намаление на продажбите на горива без платен акциз и ДДС едва с 6-7%. 
За над 30 на сто от горивата, които се потребявали, продължавало да не се плащат дължимите данъци. За ведомствените 
бензиностанции държавните и регулаторните органи не разполагали с информация за тяхното местонахождение, 
техническото оборудване и вместимостта на резервоарите. Освен това такива обекти можело да бъдат и опасни, тъй като 
за съхранение на горивата се използвали бракувани вагон-цистерни с вместимост 60 000 или 70 хил. литра или бракувани 
автоцистерни с вместимост 5000, 10 000 или 20 хил. литра. 
Използвали се и метални варели, пластмасови контейнери, бидони и други. 
Секторен анализ показвал, че най-рискови са доставките на горива в земеделието и транспорта - съответно 48,1 и 34,5%. 
В тези два отрасъла било и най-голямото потребление на дизелово гориво. 
От Министерството на финансите допълват, че не може по безспорен начин да се установи дали от ведомствените 
бензиностанции се извършват зареждания само на собствени превозни средства, или има нерегламентирани продажби 
на горива без платени данъци, както и дали в тях не се зарежда нелегално гориво, за което не са издадени документи. 
Сравнителният анализ на министерството показвал, че общият брой на обществените бензиностанции на територията на 
страната е 3105, докато ведомствените били над 30 000. От на финансите посочват, че по данни на браншови 
организации в резултат на нелоялната им конкуренция в малките населени места са закрити 700 бензиностанции и са 
освободени от работа 2500 души. 
От министерството подготвяли стратегия за превантивен и последващ ефективен контрол от приходните агенции. Те ще 
проследяват движението и доставките на горива от производител и вносител до краен потребител. 
Част от тази стратегия били приетите промени в закона за ДДС, които влязоха в сила от 1 януари. Според новите текстове 
всички, които зареждат с гориво за собствени нужди, ще отчитат продажбите с фискално устройство. Промените засягат 
земеделските производители, транспортни, спедиторски, производствени, строителни и други фирми. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4553662
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4553662
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От финансовото ведомство твърдят, че това ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи от акцизи, ДДС, 
корпоративен данък и данъци върху доходите на физическите лица. Пътят на течните горива от производителя до 
клиента щял да излезе на светло. 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Пълен обрат за втората пенсия  
Пълна промяна на спорните текстове за частните пенсионни фондове, приети в края на 2014 г., инициира 
Министерството на финансите. Ведомството предлага изборът дали да се осигуряваме за втора пенсия в частен фонд или 
и тези пари да отиват в НОИ да не е еднократен. Освен това вноските на хората, започнали първа работа след 1 януари 
т.г., няма да постъпват автоматично в НОИ. Те ще имат 3 месеца да изберат частен фонд. Ако не го направят, държавата 
ще ги разпредели служебно в частен фонд, какъвто бе режимът до края на м.г. 
Обявените днес промени са обратното на първоначалния вариант, лансиран от министъра на финансите Владислав 
Горанов преди около месец и гласуван от парламента. 
Според новите текстове всеки осигурен (роден след 1959 г.) ще може многократно да променя решението си и да 
прехвърля парите си между фондовете и НОИ. Местенето ще е възможно веднъж годишно. Единственото ограничение е 
за последния избор - не по-късно от 5 години преди навършване на пенсионна възраст. 
Натрупаните спестявания за втора пенсия няма да се прехвърлят в НОИ, както се предвиждаше, а в Сребърния фонд, част 
от фискалния резерв. Там парите ще се съхраняват и ако човек поиска да се върне в частната схема, ще се прехвърлят в 
едномесечен срок. За периода, за който е избрал НОИ обаче там ще постъпват и парите за втора пенсия (5% от 
заплатата), така че индивидуалната партида в Сребърния фонд няма да расте. 
“Отново се правят недомислени промени, които ще ощетят осигурените. За времето, през което средствата им са в 
Сребърния фонд, върху тях няма да трупа доходност”, каза Никола Абаджиев, председател на асоциацията на частните 
пенсионни дружества пред “Труд”. 
 
√ Предлагат микрофирмите да са на патент  
Министерството на икономиката подкрепя микрофирмите да са на патентен данък. 
Това стана ясно днес по време на среща между зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров и 
представители на над 50 браншови организации. 
Микро- и малките фирми оперират по еднакво законодателство с големите компании и не могат да покрият голяма част 
от нормативните изисквания. 
Това е предпоставка да навлизат в „сивата" икономика, според участниците в срещата. 
 
√ ЕС върна рибарската програма заради круизен туризъм 
С 271 забележки Европейската комисия ни върна бъдещата програма за рибарство. Една от тях е, че сме предложили 
рибари да развиват круизен туризъм, позовавайки се на изследване за потенциала на Черноморското крайбрежие, 
направено от ЕК. Чиновниците в Брюксел обаче отсекли, че в изследването круизният туризъм е само възможност, а и то 
е предназначено за сектор “Туризъм”, а не за “Рибарство”. 
От Агенция по рибарство вчера лаконично посочиха, че този вид туризъм е включен в мярката “диверсификация на 
основните рибарски дейности” и си спестиха други коментари. 
Брюксел пита още защо страната ни иска с европари да развива рибарство в райони като Националния парк Централен 
Балкан, Розовата долина и лозови масиви, които се субсидират по Програмата за развитие на селските райони. 
Еврокомисията не е съгласна и с идеята да бъде субсидирано рибовъдство във вецове. 
ЕК препоръчва също така управляващият орган на програмата да е в Министерството на земеделието, а не в Агенцията 
по рибарство, както сме предложили. 
Оказа се и че програмата “Рибарство” не е писана от Изпълнителната агенция по рибарство, а от наета от нея частна 
фирма - консорцуим между “Елана Инвестмънт” и “Сиела Норма”, който е получил 290 000 лв. От Агенцията по рибарство 
потвърдиха информацията, но се оправдаха, че договорът е подписан през 2013 г. Тогава шеф на ведомството беше 
Драгомир Господинов. Консорциумът е избран с обществена поръчка. 
 
Вестник Сега 
 
√ Вноските за втора пенсия ще могат да се прехвърлят многократно 
Парите от частните фондове ще отиват в Сребърния фонд 
Българите, родени след 1959 г., ще могат да изберат да се осигуряват само в НОИ, а натрупаните средства по 
индивидуалните им партиди ще се прехвърлят от частните пенсионни фондове в Сребърния фонд. В него също ще има 
виртуални индивидуални партиди, по които обаче няма да се трупа доходност. Осигурените ще могат и да се върнат 
отново в частен фонд, като ще имат право да поискат да им бъде възстановена първоначално внесената сума в 
Сребърния фонд. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, публикувани на сайта на финансовото 
министерство. 
Избор ще може да се прави само веднъж на година, но всяка година, докато не останат 5 г. до навършване на пенсионна 
възраст. Така се избягва възможността хората, които нямат натрупани високи суми по партидите, да изчакат последния 
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възможен момент и да се прехвърлят в НОИ за по-солидна пенсия. С новите промени младите хора, които започват за 
първи път работа, ще имат три месеца да заявят къде искат да постъпват осигуровките им - в НОИ или и в частен фонд, а 
не 1 г., както предвиждаха последните промени. Ако не сторят това в рамките на три месеца, ще бъдат разпределени 
служебно в пенсионен фонд, както е и в момента. Приетият преди празниците закон предвиждаше служебното 
разпределение да е към НОИ. 
Ако човек остане в Сребърния фонд до пенсия, когато се пенсионира, той ще преведе парите му в НОИ. Идеята на 
промените е да даде сигурност на гражданите, че парите им няма да се използват за текущи разходи. Според Димитър 
Бранков от стопанската камара обаче така финансовият министър се стреми да подобри изпълнението на 
консолидираната фискална програма, тъй като Сребърният фонд е част от фискалния резерв. Сребърният фонд се 
управлява от финансовия министър, а в УС влизат още социалният, представители на НОИ, синдикатите и 
работодателите. 
Законопроектът и мотивите към него не са подписани от вносител. С тях се изменят радикално приетите по скандален 
начин в края на миналата година изменения в КСО. Тогава измененията минаха заради изричното настояване на 
финансовия министър Владислав Горанов. Сега новите промени идват от неговото ведомство, без да са обсъждани 
изобщо със социалните партньори и на фона на паралелни дискусии при социалния вицепремиер Ивайло Калфин за 
визия за пенсионната реформа. 
 
√ Брюксел ни върна и програма "Рибарство" с 200 забележки 
След Програмата за развитие на селските райони Еврокомисията е върнала за преработка и оперативната ни програма 
"Морско дело и рибарство". Нейният бюджет за новия програмен период е 113 млн. евро. Новината бе съобщена от 
вицепремиера и министър по еврофондовете Томислав Дончев, а вчера земеделският заместник-министър Васил Грудев, 
който присъства на заседание на комитета за наблюдение на програмата в Бургас, даде и повече детайли. 
Програмата е била върната миналия петък с първите забележки от страна на Еврокомисията. "Те са над 200 и са 
сериозни", призна Васил Грудев. Един от коментарите е бил, че в Министерството на земеделието и храните няма 
дирекция, която да се занимава със сектор рибарство. Затова такава дирекция е била създадена по спешност. По думите 
на Грудев проблемите трябва да се отстранят в следващите няколко месеца, за да може програмата "Рибарство" да 
стартира възможно най-бързо. От ведомството му планират да я отворят на собствен риск около средата на 2015 г., 
преди официалното одобрение. Ще бъдат открити обаче само схеми, по които е постигнато съгласие с ЕК. 
Според кметовете на Бургас и Варна слабост на програмата е условието еврофинансиране да получават само рибарите от 
градове до 50 хил. души. Бургаският градоначалник Димитър Николова призова регламентът за местните инициативни 
рибарски групи да се промени, защото в момента голяма част от най-активните рибарски общности в Бургас остават 
извън обхвата на програмата. "Така се нарушават балансът и справедливостта - една част от рибарите имат достъп до 
финансиране, а други - не", смята той. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Министерството на финансите с нова идея: Местим партидата за втора пенсия през година 
„Зайците“ на пазара на труда пак служебно в частен фонд 
Работещите да имат право на избор къде да внасят осигуровките си за втора пенсия през година. Тази промяна в Кодекса 
за социално осигуряване предлагат от Министерството на финансите. Идеята е хората, които са решили да прехвърлят 
средствата си от частен пенсионен фонд в Националния осигурителен институт (НОИ), да имат право след 1 г. да се 
върнат отново във фонда си. Ако впоследствие променят мнението си, пак ще имат право на рокада след още година.  
В случай че работещият избере да се осигурява в солидарната система,  натрупаните досега средства в частния фонд по 
индивидуалната му партида ще се прехвърлят в т.нар. Сребърен фонд 
в 6-месечен срок. По този начин се гарантира, че преведените средства ще бъдат „съхранявани“, а няма да се претопяват 
в общия бюджет на фонд „Пенсии“ към НОИ. Ако след година работещият реши отново да се върне в универсален фонд, 
сам ще избира в кой точно. Последният избор за прехвърляне на средствата за втора пенсия ще може да се прави 5 г. 
преди излизане в заслужена почивка. На тези, които окончателно са решили да се осигуряват в НОИ, средствата от 
Сребърния фонд вече ще се прехвърлят към фонд "Пенсии" преди определяне на размера на парите им за старост. В тези 
случаи на хората ще се отпуска пенсия в пълен размер и индивидуалният им коефициент няма да се намалява. Целта е по 
този начин да не се ощетяват бъдещите пенсионери 
Намаление на индивидуалния коефициент няма да има и за тези, които внасят пари в частно дружество към момента на 
отпускане на пенсия от НОИ. За периодите, в които са се осигурявали в универсален фонд, индивидуалният  коефициент 
на работещия ще се намалява на база на съотношението между размерите на осигурителните вноски за него и за фонд 
"Пенсии" в НОИ за съответния период. 
Поправките предвиждат за тези, които сега излизат на пазара на труда, да остане сегашният режим, като те ще 
разполагат със срок от 3 месеца, в който да изберат в кой частен пенсионен фонд да се осигуряват. Ако в рамките на това 
време младите служители не направят избор, те ще бъдат автоматично разпределени в едно от деветте дружества. В 
първоначалния вариант се предвиждаше от първия ден на пазара на труда парите им да отиват директно в НОИ, а до 1 г. 
да могат да изберат дали да се осигуряват в универсален фонд. 
Предложените от Министерството на финансите поправки се предвижда да влязат в сила със задна дата – от 1 януари. 
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√ Томислав Дончев: 2015 г. трябва да е с най-високия обем плащания по европроекти 
Нов закон за еврофондовете и изцяло нов ЗОП са акцентите в законодателната програма, заяви вицепремиерът 
2015 г. трябва да е с най-високия обем плащания по европроекти от стария програмен период, заяви пред БНР 
вицепремиерът Томислав Дончев. 
„Обречени сме 2015 г. да е с най-високия обем плащания и ако не следваме най-амбициозните цели, резултатът ще бъде 
загуба на пари. 2015 г. е последната от стария програмен период и това, което ще бъде разплатено до края на годината, е 
това, което страната ни ще е успяла да разплати през целия програмен период. Сумата, която трябва да бъде платена, е 
впечатляваща - става дума за близо 4,5 млрд. лв.", каза Дончев. 
Той допълни, че управляващите имат амбицията новият период 2014-2020 да започне като реални плащания. За тази цел 
има значение темпът на одобряване на оперативните програми и темпът, с който се акредитират управляващи органи. 
„Като цяло амбицията ни е да бъдат отворени процедури за не по-малко от 6 млрд. лв. и да бъдат разплатени не по-
малко от 1,1 млрд. лева“, заяви той.  
Натрупването на суми от стария и новия период ще се отрази на инвестициите и икономиката, отбеляза вицепремиерът. 
Той обаче посочи, че тези цели са тежко предизвикателство. Цялата работа трябва да бъде свършена от същите 
администрации със същия брой хора и сравнено с 2014 г., това са повече от два пъти повече пари, които трябва да 
преминат през системата. 
 „При управлението на проекти не трябва да има кампанийност. Няма държава, която през първия период да е платила 
100% от полагащите й се средства. Ние към момента имаме 64% платени от ЕК средства и 70% вътрешни плащания. За 
2015 г. можем да гоним по-високи цели“, заяви Томислав Дончев. 
Той допълни, че работата по закона за еврофондовете е възстановена. Той ще бъде създаден с цел системата да бъде 
устойчива към политически експерименти и да са балансирани правата на участниците в процеса. Сега при спорове 
управляващият орган (на съответната програма - бел. ред.) има последната дума. 
Тези, които управляват проекти, могат да си търсят правата само по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, а с 
промените това ще става по реда на Административно-процесуалния кодекс. Това ще дисциплинира управляващите 
органи, смята Дончев. Според него законът ще бъде факт до края на този политически сезон. 
По повод заложената задача по европроекти в бъдеще да се кандидатства само електронно, Дончев заяви, че системата 
ИСУН ще бъде обновена през втората половина на тази година. 
 „Необходим ни е и изцяло нов Закон за обществените поръчки (ЗОП). Сега няколко пъти годишно се правят поправки на 
базата на политически емоции. От толкова много кърпене законът е труден за следване. Имаме добър повод за това - 
трябва да транспонираме европейски директиви. Крайният срок е началото на 2016 г., но аз мисля, че можем да го 
направим по-рано. До седмици ще бъде сформирана работната група. Вече поисках предложения от всички браншови 
организации и НСОРБ за това какво трябва да се промени“, обясни Томислав Дончев. 
Той допълни, че от гледна точка на политиките законът трябва да е толкова прост, колкото може да бъде. Понякога 
нарушенията се дължат не на нарушения, а на сложните правила, обясни вицепремиерът. 
 
√ Калфин: За стабилизиране на пенсионната система са нужни компромиси 
Ако всеки се запъва и оставим системата такава, каквато е, гарантираме ниски пенсии, коментира социалният 
министър 
Ако искаме да имаме стабилна пенсионна система и да гарантираме добри пенсии в бъдеще, всички трябва да направят 
компромиси. Това коментира в предаването “Панорама” по БНТ министърът на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин. 
Според него до последния момент, докато не се обсъдят “внимателно и публично” всички елементи на пенсионната 
система, няма да има съгласие по реформата. 
Калфин обаче предупреви, че ако “всеки се запъва и оставим системата такава, каквато е, гарантираме ниски пенсии”. 
По думите му работодателите, синдикатите и политическите партии нямат единодушие по въпроса за промените. Той 
обаче посочи, че когато се прави реформа, тя не е самоцелна. Социалният министър определи пенсионната система като 
“потенциална бомба” и отново призова за компромис, визирайки несъгласието на работодателите за увеличаването на 
осигурителните вноски. 
Калфин припомни, че предлага минимален ръст на осигуровките – от порядъка на 0,5 на сто годишно, което според него 
означава 3 лева допълнителен разход на 1 000 лева осигурителен доход. “Надали това ще е причината бизнесът да отиде 
в сивия сектор”, посочи той. 
Министърът подчерта, че е неизбежно да се увеличи и пенсионната възраст, като неговото предложение е за плавен ръст 
с по 1-2 месеца всяка година. 
Ивайло Калфин изрази несъгласието си за начина, по който бяха приети промените за прехвърлянето на личните партиди 
в частните пенсионни фондове – с допълнителен текст в Закона за бюджета на ДОО, без дебат. “Сега има възможност за 
дискусия как да се случва избора между солидарната и капиталовата система”, посочи той, като изтъкна днешните 
предложения на Министерството на финансите за избор между частен фонд и Сребърния фонд. 
Социалният министър каза още, че се обсъждат различни варианти за системата на ТЕЛК заедно със здравния министър и 
организациите на хората с увреждания. “Преди да намерим добър начин, няма да правим резки движения”, каза той, 
макар да призна, че системата не е обективна и през нея неоснователно се “промушват” доста хора. 
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√ България трябва да усвои 600 млн. евро по старата програма "Транспорт" през 2015 г. 
Ще бъде направено всичко възможно да не бъдат изгубени пари по програмата, увери транспортният министър 
През тази година трябва да бъдат усвоени 600 млн. евро по Оперативна програма „Транспорт“ (2007-2013 г.), за да не 
изгубим средства. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски 
по време на годишния отчет за изпълнението на програмата. 
Московски увери, че ще бъде направено всичко възможно да не бъдат изгубени пари по програмата. Той припомни също 
така, че България в момента преговаря с Европейската комисия, за да бъде удължен с една година срокът за усвояването 
на средствата от стария програмен период. 
Транспортният министър обясни, че целият ресурс на програма „Транспорт“ е договорен. Разплатените пари са над 1,5 
млрд. евро, което е малко над 70 на сто от бюджета. От Брюксел са възстановени близо 1,1 млрд. евро, като се чакат 
парите по последния изпратен към Европейската комисия (ЕК) сертификат от края на декември 2014 г. 
Министър Ивайло Московски отчете, че само за една година са пуснати в експлоатация пет големи инфраструктурни 
проекта – жп линията Михайлово - Калояновец, жп гара Пазарджик, обходният път на Враца, пътят Кърджали – Подкова, 
както и Речният информационен център в град Русе. 
Изпълнението на програмата 
През 2015 г. се очаква да бъдат пуснати в експлоатация 260 км жп линии и 125 км автомагистрали, финансирани с пари от 
програма „Транспорт“ 2007-2013 г., обобщи зам.-ръководителят на Управляващия орган на оперативната програма инж. 
Галина Василева. 
По думите й въпреки изоставането при строителството на автомагистралите "Струма" и "Марица" те ще бъдат успешно 
завършени преди края на годината. Изграждането на интермодален терминал в Пловдив и модернизацията на жп гарите 
в София и Бургас също се очаква да бъдат приключени навреме. 
Изградени са и 13 нови станции на столичното метро и 13 км нови метролинии, а строителството на новите участъци 
върви с много добри темпове и основните строителни дейности по тях са вече приключили, допълни Василева. 
Приключил е и грубият строеж на кулите във Варна и Бургас, които се изграждат по проекта за въвеждането на система за 
управление на трафика в Черно море. 
От представените данни ясно се вижда, че най-бавно върви изпълнението на жп проектите, които са и най-рискови. От 
близо 509 млн. евро, които са предназначени за жп проекти, са усвоени само 266,7 млн. евро. 
При пътните проекти са разплатени малко под 600 млн. евро от общо 879 млн. евро. 
Най-добре се движи във времето изпълнението на метрото. Изплатени са над 501 млн. евро от предвидените 528,4 млн. 
евро. До средата на годината се очаква да бъдат усвоени всички пари за метрото, посочи Василева. 
Новата оперативна програма 
Министър Московски изтъкна като голям успех одобрението на новата програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ за периода 2014-2020 г. 
Галина Василева припомни, че вече са стартирали тръжните процедури за изграждането на пътните участъци от лот 3 на 
магистрала „Струма“, който се финансира от програмата. Общата им стойност е 175 млн. евро, като се очаква 
изпълнителите да бъдат избрани към средата на тази година. 
Тръгна и процедурата за строителството на участъка от магистрала „Хемус“ от Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч. 
По принцип финансирането ще се осъществява с пари от бюджета или със заем и се разчита и на икономии от новата 
програма „Транспорт“. 
В ход е и процедурата за изграждането на първия лот от третата линия на метрото в София – от Ботевградско шосе до ул. 
„Житница“. Тече подготовката и на документацията за рехабилитацията на жп линията Пловдив – Оризово и на жп възел 
Бургас, който е в рамките на проекта за втората фаза от ремонта на жп линията Пловдив – Бургас. 
 
√ Системни проблеми в отчетите на малките общини установи Сметната палата 
Често се допускат грешки при отчитането на средства по програми и проекти 
Проверки на Сметната палата установиха проблеми във финансовата отчетност на малките общини. Това съобщи 
одитната институция след одити на годишните финансови отчети за 2013 г. на всички 264 общини в страната. 
Без резерви са заверени годишните отчети на 60 общини (в т. ч. на 45 общини с бюджет над 10 млн. лв. и на 15 общини с 
бюджет под 10 млн. лв.). 
При 145 общини има несъществени отклонения. Това са 49 населени места с бюджет над 10 млн. лв. и  96 общини с 
бюджет под 10 млн. лв. Техните отчети са заверени без резерви с обръщане на внимание. 
С резерви са получили заверка 55 общини поради съществени отклонения - 9 общини над 10 млн. лв. и на 45 общини под 
10 млн. лв. 
На 4 общини с бюджет под 10 млн. лв. – Костенец, Маджарово, Невестино и Годеч, е отказана заверка. Причината - 
съществени отклонения по стойност и по характер. Годишният финансов отчет на посочените общини не дава вярна и 
честна представа за отразената в него финансова и нефинансова информация, смятат одиторите. 
Те припомнят, че на главния прокурор е пратен одитният доклад за заверка с резерви на годишния финансов отчет на 
Видин за 2013 г. 
Повечето отклонения в отчетите са свързани с неправилно отчитане на приходи и разходи, неспазване на указанията на 
Министерството на финансите при отчитане на средства по програми и проекти, пропуски при инвентаризации. По време 
на самите одити са коригирани значителна част от констатираните отклонения и са изготвени нови отчети. 
Сметната палата прави няколко извода за общините с бюджет под 10 млн. лв. При тях делът на становищата за заверка 
без резерви е близо 5 пъти по-малък, заверките с резерви са 3 пъти повече, а в тази група са всички отказани заверки. 
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Констатираните съществени отклонения по стойност и характер в малките общини (с бюджет под 10 млн. лв.) показват 
недобра финансова отчетност в повечето от тях, твърдят проверяващите. Междувременно от Сметната палата 
припомнят, че новият закон за одитната институция предвижда вече да не се заверяват счетоводните отчети на 161 
общини с бюджет до 10 млн. лева. 
С решения на Сметната палата са и приети одитни доклади със становища за заверка на годишните финансови отчети за 
2013 г. на всички бюджетни организации - министерства и ведомства, и държавни висши училища. 
Министерствата и ведомствата имат следните отклонения в отчетите: неправилно отчитане на дълготрайни материални и 
нематериални активи, дялове и акции в търговски дружества, неосчетоводяване на земи зад граница, отклонения при 
анализите за дълготрайни материални активи в процес на придобиване към края на годината и определяне на 
приблизителна счетоводна оценка на незавършеното строителство. 
Проблеми имало и с отчитане на възстановени приходи и разходи, осчетоводяване на договорите като поети 
ангажименти, с текущото начисляване на внесени гаранции от бенефициентите по оперативните програми и др. ВУЗ-
овете пък неправилно отчитали средства, предоставени от фонд „Научни изследвания“. 


