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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Дарик радио 
 
√Бизнесът с редица предложения за данък "уикенд" 
 
Бизнесът е в готовност да входира в Министерството на финансите редица предложения, свързани с данъка за ползваните 
на служебни активи за лични нужди, по- известен като "уикенд". Това съобщи във Велико Търново председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според Васил Велев сегашната процедура води до изключително 
тежко администриране, което може да предизвика безсмислено пилеене на пари и усилия. По негови думи пред особено 
големи затруднения са изправени малките и средните предприятия, които са принудени да назначават допълнително хора, 
за да водят отчетността. 
"Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки за груб административен натиск към 
бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските организации и специализираните 
асоциации", коментира Васил Велев. Той посочи, че ако бъдат реализирани предложенията, това ще доведе до еднакво 
за всички прилагане на този данък. Проектът вече е готов, като най- вероятно през идната седмица ще бъде представен в 
Министерството на финансите и в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. 
"Нашите предложения са в две посоки. Първата е въвеждане на праг. Идеята е данък "уикенд" да не важи за всички активи, 
а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, фиксирано по видове 
активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност за неравно третиране на предприятията", обясни Васил 
Велев. 
Асоциацията ще настоява още да бъде променен начинът, по който държавата се намесва в пазара на труда чрез 
определяне на минимална работна заплата. "Стремежът да се повишат доходите водят до административно увеличение, 
несъобразено със състоянието на икономиката", коментира Велев. Организацията предлага минималната работна заплата 
да се договаря между браншовите организации на работодателите и синдикатите, като тя да бъде различна за отделните 
икономически дейности. 
"Наблюдаваме голяма разлика в средните работни заплати. За IT секторът възнаграждението е около 2000 лв., а за сферата 
на хотелиерство и ресторантьорство- 500- 600 лв.", посочи Васил Велев. По негови думи ако бъде въведена предложената 
промяна, това ще доведе до по- високи средни доходи и по- голяма заетост. 
Той информира медиите за приоритетите на Асоциацията на индустриалния капитал в България. От организацията 
алармират за липса на кадри по определени специалности. Според експертите това може да се преодолее чрез 
въвеждането на държавни стипендии за специалности, които са дефицитни на пазара на труда. Друго предложение в 
сферата на образованието е финансирането на висшите училища да бъде обвързано с реализирането на кадрите им. 
Други планирани реформи касаят медицинската и трудовата експертиза, секторите сигурност и правосъдие, енергетика. 
Във Велико Търново Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе среща с над 20 представители на местния 
бизнес, които бяха запознати както с основните задачи пред организацията, така и с възможностите за финансиране по 
оперативните програми. 
 
Вестник „Труд“ 
 
√ Бизнесът иска промени в данък "уикенд" 
 
Бизнесът е в готовност да входира в Министерството на финансите и в парламента редица предложения, свързани с налога 
за ползваните за лични нужди служебни активи, по- известен като данък "уикенд". Това съобщи във Велико Търново 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според него сегашната процедура влече изключително тежко администриране, което може да доведе до безсмислено 
пилеене на пари и усилия. По думите му пред особено големи затруднения са изправени малките и средните предприятия, 
които са принудени да назначават допълнително хора, за да водят отчетността. 
"Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки за груб административен натиск към 
бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските организации и специализираните 
асоциации", коментира Васил Велев. 
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Той допълни, че ако бъдат реализирани предложенията, това ще доведе до еднакво за всички прилагане на този данък. 
Проектът вече е готов, като най- вероятно през идната седмица ще бъде представен в Министерството на финансите и в 
Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. 
"Нашите предложения са в две посоки. Първата е въвеждане на праг. Идеята е данък "уикенд" да не важи за всички активи, 
а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, фиксирано по видове 
активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност за неравно третиране на предприятията", коментира 
Васил Велев. 
Асоциацията ще настоява още да бъде променен начинът, по който държавата се намесва в пазара на труда чрез 
определяне на минимална работна заплата. "Стремежът да се повишат доходите водят до административно увеличение, 
несъобразено със състоянието на икономиката", подчерта Велев. 
Организацията предлага минималната работна заплата да се договаря между браншовите организации на работодателите 
и синдикатите, като тя да бъде различна за отделните икономически дейности. "Наблюдаваме голяма разлика в средните 
работни заплати. За IT секторът възнаграждението е около 2000 лв., а за сферата на хотелиерство и ресторантьорство- 500- 
600 лв.", каза Васил Велев. 
Той е категоричен, че ако бъде въведена предложената промяна, това ще доведе до по- високи средни доходи и по- голяма 
заетост. Велев информира за приоритетите на Асоциацията на индустриалния капитал в България. От организацията 
алармират за липса на кадри по определени специалности. Според експертите това може да се преодолее чрез 
въвеждането на държавни стипендии за специалности, които са дефицитни на пазара на труда. 
Друго предложение в сферата на образованието е финансирането на висшите училища да бъде обвързано с реализирането 
на кадрите им. Други планирани реформи касаят медицинската и трудовата експертиза, секторите сигурност и правосъдие, 
енергетика. Във Велико Търново Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе среща с над 20 представители 
на местния бизнес, които бяха запознати както с основните задачи пред организацията, така и с възможностите за 
финансиране по оперативните програми. 
 
Вестник „24 Часа“ 
 
√ Бизнесът настоява: Данък "уикенд" само за активи над 50 000 лева 
 
Праг за данъка върху служебните активи, ползвани за лични нужди, искат от Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Идеята е данък "уикенд" да не важи за всички активи, а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение 
за служебно и лично ползване, фиксирано по видове активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност 
за неравно третиране на предприятията", обясни във Велико Търново председателят на индустриалците Васил Велев. 
Бизнесът е в готовност да входира своите предложения и най-вероятно следващата седмица проектът ще бъде представен 
в Министерство на финансите и в парламентарната комисия по бюджет и финанси. 
"Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки за груб административен натиск към 
бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските организации и специализираните 
асоциации", коментира Васил Велев. 
Асоциацията ще настоява още да бъде променен начинът, по който държавата се намесва в пазара на труда чрез 
определяне на минимална работна заплата. "Стремежът да се повишат доходите водят до административно увеличение, 
несъобразено със състоянието на икономиката", коментира Велев. Организацията предлага минималната работна заплата 
да се договаря между браншовите организации на работодателите и синдикатите, като тя да бъде различна за отделните 
икономически дейности. 
От Асоциацията на индустриалния капитал алармират за липса на кадри по определени специалности. Според експертите 
това може да се преодолее чрез въвеждането на държавни стипендии за специалности, които са дефицитни на пазара на 
труда. Друго предложение в сферата на образованието е финансирането на висшите училища да бъде обвързано с 
реализацията на завършващите. 
 
  
Вестник „Седмицата“ 
 
√ Бизнесът излезе с редица предложения за данък "уикенд" 
 
Бизнесът е в готовност да входира в Министерството на финансите редица предложения, свързани с данъка за ползваните 
на служебни активи за лични нужди, по- известен като "уикенд". Това съобщи във Велико Търново председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според Васил Велев сегашната процедура води до изключително 
тежко администриране, което може да предизвика безсмислено пилеене на пари и усилия. По негови думи пред особено 
големи затруднения са изправени малките и средните предприятия, които са принудени да назначават допълнително хора, 
за да водят отчетността. "Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки за груб 
административен натиск към бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските организации и 
специализираните асоциации", коментира Васил Велев. Той посочи, че ако бъдат реализирани предложенията, това ще 
доведе до еднакво за всички прилагане на този данък. Проектът вече е готов, като най- вероятно през идната седмица ще 
бъде представен в Министерството на финансите и в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. "Нашите 
предложения са в две посоки. Първата е въвеждане на праг. Идеята е данък "уикенд" да не важи за всички активи, а за 
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тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, фиксирано по видове активи, 
които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност за неравно третиране на предприятията", обясни Васил Велев. 
Асоциацията ще настоява още да бъде променен начинът, по който държавата се намесва в пазара на труда чрез 
определяне на минимална работна заплата. "Стремежът да се повишат доходите водят до административно увеличение, 
несъобразено със състоянието на икономиката", коментира Велев. Организацията предлага минималната работна заплата 
да се договаря между браншовите организации на работодателите и синдикатите, като тя да бъде различна за отделните 
икономически дейности. "Наблюдаваме голяма разлика в средните работни заплати. За IT секторът възнаграждението е 
около 2000 лв., а за сферата на хотелиерство и ресторантьорство- 500- 600 лв.", посочи Васил Велев. По негови думи ако 
бъде въведена предложената промяна, това ще доведе до по- високи средни доходи и по- голяма заетост. Той информира 
медиите за приоритетите на Асоциацията на индустриалния капитал в България. От организацията алармират за липса на 
кадри по определени специалности. Според експертите това може да се преодолее чрез въвеждането на държавни 
стипендии за специалности, които са дефицитни на пазара на труда. Друго предложение в сферата на образованието е 
финансирането на висшите училища да бъде обвързано с реализирането на кадрите им. Други планирани реформи касаят 
медицинската и трудовата експертиза, секторите сигурност и правосъдие, енергетика. Във Велико Търново Асоциацията 
на индустриалния капитал в България проведе среща с над 20 представители на местния бизнес, които бяха запознати 
както с основните задачи пред организацията, така и с възможностите за финансиране по оперативните програми. 
 
 
Агенция "КРОСС" 
 
√ Данък "уикенд" само за активи над 50 000 лева 
 
Праг за данъка върху служебните активи, ползвани за лични нужди, искат от Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Идеята е данък "уикенд" да не важи за всички активи, а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение 
за служебно и лично ползване, фиксирано по видове активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност 
за неравно третиране на предприятията", обясни във Велико Търново председателят на индустриалците Васил Велев. 
Бизнесът е в готовност да входира своите предложения и най-вероятно следващата седмица проектът ще бъде представен 
в Министерство на финансите и в парламентарната комисия по бюджет и финанси. 
"Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки за груб административен натиск към 
бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските организации и специализираните 
асоциации", коментира Васил Велев. 
Асоциацията ще настоява още да бъде променен начинът, по който държавата се намесва в пазара на труда чрез 
определяне на минимална работна заплата. "Стремежът да се повишат доходите водят до административно увеличение, 
несъобразено със състоянието на икономиката", коментира Велев. Организацията предлага минималната работна заплата 
да се договаря между браншовите организации на работодателите и синдикатите, като тя да бъде различна за отделните 
икономически дейности. 
От Асоциацията на индустриалния капитал алармират за липса на кадри по определени специалности. Според експертите 
това може да се преодолее чрез въвеждането на държавни стипендии за специалности, които са дефицитни на пазара на 
труда. Друго предложение в сферата на образованието е финансирането на висшите училища да бъде обвързано с 
реализацията на завършващите. 
 
 
Експерт БГ  
 
√ Данък "уикенд" само за активи над 50 000 лева 
 
Бизнесът е в готовност да входира в Министерството на финансите и в парламента редица предложения, свързани с налога 
за ползваните за лични нужди служебни активи, по- известен като данък "уикенд". Това съобщи във Велико Търново 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според него сегашната процедура влече изключително тежко администриране, което може да доведе до безсмислено 
пилеене на пари и усилия. По думите му пред особено големи затруднения са изправени малките и средните предприятия, 
които са принудени да назначават допълнително хора, за да водят отчетността. 
"Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки за груб административен натиск към 
бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските организации и специализираните 
асоциации", коментира Васил Велев, цитиран от "Труд". 
Той допълни, че ако бъдат реализирани предложенията, това ще доведе до еднакво за всички прилагане на този данък. 
Проектът вече е готов, като най- вероятно през идната седмица ще бъде представен в Министерството на финансите и в 
Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. 
"Нашите предложения са в две посоки. Първата е въвеждане на праг. Идеята е данък "уикенд" да не важи за всички активи, 
а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, фиксирано по видове 
активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност за неравно третиране на предприятията", коментира 
Васил Велев. 
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Асоциацията ще настоява още да бъде променен начинът, по който държавата се намесва в пазара на труда чрез 
определяне на минимална работна заплата. "Стремежът да се повишат доходите водят до административно увеличение, 
несъобразено със състоянието на икономиката", подчерта Велев. 
Организацията предлага минималната работна заплата да се договаря между браншовите организации на работодателите 
и синдикатите, като тя да бъде различна за отделните икономически дейности. "Наблюдаваме голяма разлика в средните 
работни заплати. За IT секторът възнаграждението е около 2000 лв., а за сферата на хотелиерство и ресторантьорство- 500- 
600 лв.", каза Васил Велев. 
 
 
Новини дир.бг  
 
√  Бизнесът иска промени на данък "уикенд" 
 
Бизнесът е в готовност да входира в Министерството на финансите и в парламента редица предложения, свързани с налога 
за ползваните за лични нужди служебни активи, по- известен като данък "уикенд". Това съобщи във Велико Търново 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Според него сегашната процедура влече 
изключително тежко администриране, което може да доведе до безсмислено пилеене на пари и усилия. По думите му 
пред особено големи затруднения са изправени малките и средните предприятия, които са принудени да назначават 
допълнително хора, за да водят отчетността. "Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки 
за груб административен натиск към бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските 
организации и специализираните асоциации", коментира Васил Велев. Той допълни, че ако бъдат реализирани 
предложенията, това ще доведе до еднакво за всички прилагане на този данък. Проектът вече е готов, като най- вероятно 
през идната седмица ще бъде представен в Министерството на финансите и в Комисията по бюджет и финанси към 
Народното събрание. "Нашите предложения са в две посоки. Първата е въвеждане на праг. Идеята е данък "уикенд" да не 
важи за всички активи, а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, 
фиксирано по видове активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност за неравно третиране на 
предприятията", коментира Васил Велев. 
 
Евроком Царевец  
 
√  АИКБ предлага реформи в бизнеса и образованието 
 
Данък "уикенд" да не важи за всички активи, а за тези над 50 000 лева предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. Настояват и за въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, фиксирано по видове активи, които 
да са еднакви за всички, а целта е да няма възможност за неравно третиране на предприятията. Административните 
прегради и липсата на специалисти в някои области са едни от основните проблеми пред бизнеса в страната, заяви 
председателят на асоциацията Васил Велев.  
Въвеждането на държавни стипендии за специалности, които са дефицитни на пазара на труда, както и финансиране на 
висшите училища, обвързано се реализацията на техните кадри предлагат още от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява минималната работна заплата да се договаря между 
браншовите организации на работодателите и синдикатите, като за отделните икономически дейности бъде различна. 
Средните работни заплати в отделните сфери се различават до 4 пъти, посочи Велев. 
Сред реформите, които планират от асоциацията, още са свързани с енергетиката, секторите сигурност и правосъдие, както 
и медицинската и трудова експертиза. 
 
Репортажа може да видите тук: 
 
Репортаж за срещата на АИКБ с бизнеса във В. Търново 
 
Янтра днес 
 
√   Фирмите се опасяват от тормоз с данък "уикенд" 
 
Данък "уикенд" е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от недобросъвестни данъчни и 
е предпоставка за корупция. Това коментира във Велико Търново каза председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев на дискусия с местния бизнес. 
Данъкът задължава всички регистрирани по ДДС около 300 000 фирми да декларират до 14 февруари пред НАП активите, 
които използват и за лични цели. За тези стоки държавата няма да им възстановява данъчен кредит в пълен размер от 20%. 
Данъкът ще създаде допълнителни административни прегради пред фирмите, възнегодуваха работодателите. "Ако цялата 
ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, продукти и работни места?", 
попита Велев. 

http://ekcarevec.com/view.php?id=4866
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Той предложи с данъка да не се облагат активите под 50 000 лв. Този данък удря коректният бизнес, който ще понесе 
допълнителна данъчно-осигурителна тежест. Новият регламент ще ощети най-силно микро и малките предприятия, 
където много често активите се ползват и за лични нужди, посочи Велев. "Ние не сме против данъка, а срещу начина на 
администрирането му и объркващите указания на НАП. Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво 
телефони, лаптопи или таблети", заяви Велев. 
Четирите работодателски организации заедно с тези на счетоводителите и одиторите подготвят предложение за 
законодателна промяна, което следващата седмица ще бъде внесено в парламента и Министерството на финансите. Едно 
от предложенията е да се фиксира съотношението за скъпите активи за служебно и лично ползване, като предложението 
на бизнеса е това да бъде 80 към 20. "В България за леките автомобили за служебни цели не се признава данъчен кредит, 
докато в Полша съотношението е 50:50", даде за пример Васил Велев. 
 
 
Агенция Стандарт 
 
√  Бизнесът иска по-лесен данък "уикенд" 
 
Предложеният режим за облагане на фирмените коли и имоти, които се използват и за лични нужди ще внесе огромна 
административна тежест в малкия и среден бизнес. Причината е, че за прилагане на указанията ще трябва да се води 
прекомерно подробна отчетност за използването на активите. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
"Данъците трябва да бъдат прости. Така ще бъдат внасяни по-точно, навреме и в пълен размер", допълни той. Иванов 
обаче признава, че въвеждането на този данък цели да отговори на един проблем, "който трябваше да бъде решен по 
някакъв начин, защото голяма част от скъпите имоти и автомобили се купуват на името на компания и това дава 
предимство на собствениците, защото ползват данъчен кредит". Иванов даде пример с начина, по който въпросът е решен 
в държави, като Германия и Естония, където "законодателят е определил процент, върху който се използва ДДС за 
различните типове активи". Именно такъв прост вариант бяха предложили от министерството на финансите в края на 2015 
г. - за колите, които се използват и за лични нужди, да се връщат само 70% от данъчния кредит. Но проектът не намери 
подкрепа. Затова остана досегашният вариант на закона, а данъчните пуснаха указание как да се прилага за да няма 
двусмислено тълкуване на текстовете. "Дори при добросъвестни данъкоплатци, които изчисляват например личното и 
служебно използване на автомобилите си, винаги ще съществува риск при ревизия да не се признае изчисленият процент", 
каза Иванов. Той допълни, че от НАП очакват допълнителен приход от облагането на фирмени коли и имоти, които се 
ползват и за лични нужди от 100 млн. лв., но "бизнесът ще трябва да плати пет пъти повече за счетоводни и консултантски 
услуги". 
 
 
 
Economy.bg 
 
√ Светла Иванова е новият директор "Връзки с обществеността" в АИКБ 
 
Тя има дългогодишен опит като журналист и ПР 
От 1 февруари 2016 Светла Иванова заема поста директор "Връзки с обществеността" в Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). Тя има дългогодишен опит като журналист и ПР.  
Започва професионалната си кариера в Нова телевизия като репортер в новините, след това става автор и водещ на 
предаването "Честно казано", което се прави по сигнали на зрителите. Като журналист Светла Иванова е работила и в МСат 
и телевизия "Европа", като във втората е водеща на предаването "Тема на деня".  
От 2001 работи във Висшия съдебен съвет (ВСС). Тя е автор на първата медийна стратегия на съдебната власт. Последната 
ѝ позиция във ВСС е директор на Дирекция "Публична комуникация". За кратко е експерт "Комуникации" във фондация 
"За Нашите Деца".  
Светла Иванова е завършила специалностите "Българска филология" в Софийския университет и "Право" в ЮЗУ. Има 
специализации в Националния център за щатски съдилища – Вашингтон, САЩ и Европейския институт за публична 
администрация – Люксембург. Говори английски и руски език. 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност" 
 
√ Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 
"Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 
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Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност" 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 
"Технологично развитие и иновации", Инвестиционен приоритет 1.1 "Технологично развитие и иновации", като ОБЯВЯВА 
процедура за подбор на проекти: 
BG16RFOP002-1.002 "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на 
иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, 
следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните 
области на ИСИС. 
Приложимият режим помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е "de minimis" съгласно Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране 
на Европейския съюз към помощта "de minimis". 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.  
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 
1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и 
методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес; 
2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани 
открития, права по интелектуална собственост; 
3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, 
полезен модел или промишлен дизайн); 
4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на 
разработвания иновативен продукт или процес; 
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес; 
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт 
или процес; 
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес; 
9/ Визуализация на проекта. 
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване 
на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 
единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула "Е-кандидатстване" на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г. 
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 
3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само 
по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: 
Адрес на електронна поща: startups@mi.government.bg 
Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. 
Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални 
отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е 
публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен 
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 
Република България: www.eufunds.bg. 
 
√ Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020 
 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството си на Управляващ орган на Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на 
процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и "Подкрепа за разработване на иновации от 
стартиращи предприятия" по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020. 
Кампанията ще се проведе в периода от 8 до 19 февруари 2016 г. 
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" ще 
представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара 
Загора, Пловдив и София. 
Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: 
Враца – 8 февруари 2016 г. (понеделник), в залата на Инспектората по образование на ул. Софроний" № 6, от: 
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 13.00 до 15.30 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Велико Търново – 9 февруари 2016 г. (вторник), в Голяма зала на Община Велико Търново, от: 

http://www.eufunds.bg/
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- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 13.00 до 15.30 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Варна – 10 февруари 2016 г. (сряда), в Зала на хотел "Черно море", от: 
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 13.00 до 15.30 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Русе - 12 февруари 2016 г. (петък), в Пленарна зала в сградата на община Русе, от: 
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 12.30 до 14.00 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Бургас – 16 февруари 2016 г. (вторник), в зала 208 на Бургаски свободен университет, от: 
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 13.00 до 15.30 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Стара Загора - 17 февруари 2016 г. (сряда), в залата на Общински съвет-Стара Загора, от: 
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 13.00 до 15.30 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Пловдив - 18 февруари 2016 г. (четвъртък), в зала на Новотел Пловдив, от: 
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 13.00 до 15.30 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
София - 19 февруари 2016 г. (петък), в зала "София I+II" в х-л "Маринела", от: 
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" 
- 13.00 до 15.30 часа - процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" 
Допълнителна информация относно процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и "Подкрепа за 
разработване на иновации от стартиращи предприятия" е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: 
www.opcompetitiveness.bg 
 
Инфо news 
 
√ Растежът на икономиката на България през 2015 г. най-вероятно е 2.2% 
 
Растежът на икономиката на България през 2015 г. най-вероятно е 2.2%, но през настоящата 2016 г. той ще се забави до 
1.5%. Това прогнозират финансовите експерти на Европейската комисия (ЕК) в зимната икономическа прогноза на Брюксел. 
Очакванията на ЕС за ръста на родната икономика са точно 3 пъти по-ниски от тези на премиера Бойко Борисов, който 
преди месец заръча ръстът да е 4.5%. В закона за държавния бюджет прогнозата също е по-оптимистична от тази на ЕК – 
2.1%. 
Икономиката на страната ни ще порасне по-малко от средното за ЕС. Очакванията са икономическият ръст на страните 
членки през тази година да бъде 1.9%, а догодина да се ускори до 2%. 
Ръстът на икономиката, който страната ни е постигнала през 2015 г., е следствие на сериозното увеличение на износа. През 
тази година обаче негативен ефект върху растежа ще окаже забавянето на проектите по европейски фондове. Още в 
предходната си прогноза от Брюксел намекнаха, че това е една от най-сериозните заплахи пред икономиката ни. 3 месеца 
по-късно забавянето при усвояване на европарите остава основна пречка пред ръста на БВП. 
Прогнозата за бюджетния дефицит е той да се свие от 2.5% през 2015 г. до 2.3% на сто тази година. От ЕК обясняват, че 
заради по-добрата събираемост на данъците не са се сбъднали първоначалните очаквания за дефицита през изтеклата 
година – 2.8%. Експертите изтъкват още и провала на правителството с обещанията за орязването на заплатите в публичния 
сектор. То обаче е компенсирано от по-високите данъчни приходи. 
Прогнозата за 2017 г. е по-оптимистична – БВП да нарасне с 2% благодарение на засилването на вътрешното търсене. 
Според оценките ЕК ръстът на потреблението през 2015 г. е бил 0.7%. През изминалата година потреблението е било 
теглено от дефлацията и поевтиняването на горивата, но пък слабият ръст на заплатите го е възпирал. 
СРАВНЕНИЯ 
Прогнозите на ЕК сочат, че през 2016 г. икономиката на северната ни съседка Румъния ще порасне близо 3 пъти повече от 
нашата – с 4.2%. Най-силен ръст на икономиката се очаква в Ирландия – 4.5%. Очакванията на ЕК са през 2016 г. единствено 
гръцката икономика да се свие – с 0.7%. За 2017 г. обаче прогнозата за южната ни съседка е за възстановяване и ръст от 
2.7%. 
 
АГРО.БГ 
 
√ Преработката на дървесина в страната с приоритет пред износа 
 
Добитата дървесина трябва да се използва разумно и най-рационално 
"Бизнесът трябва да се стимулира да създава трайни продукти от дървесина у нас, така че да остава принаден продукт в 
страната ни". Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на конференция 
"Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор", организирана от Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия днес. "Мебелната промишленост е доказала, че е един от браншовете с 
най-висока стойност на принаден продукт в българската икономика. Анализите на Министерство на земеделието и храните 
сочат категорично, че е важно снабдяването с дървесина за преработка да има приоритет пред търсенето на дървесина за 
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директен износ или изгаряне", подчерта заместник-министърът. "Добитата дървесина трябва да се използва разумно и 
най-рационално", заяви той, като припомни, че Министерство на земеделието и храните предприема мерки качествената 
дървесина да не се използва за друго, а за производство на мебели. 
Тази политика бе подкрепена принципно и от представителите на министерство на икономиката и енергетиката, които 
информираха, че мебелната промишленост създава 4% от заетостта в българската икономика, 1,7% от стойността на БВП и 
2,5% от добавената стойност. 
Заместник-министър Костов подчерта, че за да бъде ефективна тази политика, трябва да се работи в посока на 
сертифициране на горите, защото наличието на качествена дървесина с гарантиран произход от сертифицирани гори дава 
допълнителен стимул на мебелните фирми да инвестират в производство у нас. Над 810 хиляди хектара са в края на 2015 
г. сертифицираните държавни гори у нас, информира зам.-министърът. Очаква се през 2016 г. да бъдат сертифицирани 
още 1,1 млн. хектара и така да се достигне близо 70% сертифицирани държавни гори. По време на дискусиите Браншовата 
камара на дърводобивната промишленост предложи да бъдат организирани образователни семинари със заинтересовани 
страни по темата за сертифицирането на горите у нас. 
Заместник-министър Костов информира, че в момента тече съгласуване на промените в Наредбата за възлагане на 
дейностите в горите, като до 15 февруари заинтересованите страни могат да изразят становища по този важен за 
регламентацията на пазара на дървесина у нас документ. 
 
Computerworld 
 
√  47 ученици и студенти получиха стипендии от Фондация Еврика и Huawei 
 
47 студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката бяха наградени със стипендии от Фондация "Еврика" и 
Huawei Technologies България на специална церемония в Политехническия музей в София. Специални гости на 
церемонията бяха Цецка Цачева, председател на 43-ото Народно събрание, и вицепремиерът Томислав Дончев, ректори 
на университети, учени и др. 
Стипендиите за даровити ученици и студенти се дават от Фондация "Еврика" с председател акад. Кирил Боянов вече 26 г. 
Всеки стипендиант се определя чрез конкурси, а някои от стипендиите (21 на брой тази година) се дават за получени 
медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. 
Стипендиите, присъдени чрез конкурс (общо 16 тази година), носят имената на изтъкнати български учени и общественици 
с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, 
акад. Георги Наджаков, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо 
Фичето и акад. Евгени Матеев. Тази година за втори път се присъждат и специалните стипендии "Хуауей ИКТ" (общо 10), 
като програмата на китайската компания е дългогодишна с общ награден фонд 50 000 долара за период от 5 г.  
Най-много стипендианти и тази година има от СУ "Св. Кл. Охридски", петима учат в Шуменския университет "Еп. К. 
Преславски"; по двама стипендианти има от УАСГ и от ТУ София, а с по един са УНСС, Стопанска академия "Д. Ценов" – 
Свищов, Русенски университет "Ангел Кънчев"; НВУ "Васил Левски"; Университет "Асен Златаров" – Бургас; ТУ – София, 
филиал Пловдив; Икономически университет – Варна; ПУ "Паисий Хилендарски"; Лесотехнически университет, Аграрен 
университет – Пловдив; Медицински университет – Пловдив. 
За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов стипендии получиха Никола Димитров 
от СУ "Св. Кл. Охридски" и Денислав Лефтеров от ПУ "П. Хилендарски", а за постижения в овладяването на инженерните 
науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев стипендията 
бе дадена на Николай Бойчев от Националния военен университет "Васил Левски" във В. Търново. Стипендианти на 
фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в МГ "Атанас Радев" – Ямбол, НПМГ – София 
и СМГ "Паисий Хилендарски". 
"Искам да благодаря на Фондация "Еврика" за 26-годишните ù усилия да подпомага талантливи амбициозни млади хора с 
доказан устойчив интерес към науката. Резултатите са налице – десетки златни, сребърни и бронзови медали от 
международни олимпиади. Благородна е каузата на Фондация "Еврика", която протяга към тези деца приятелска ръка, 
подпомагайки ги в техните научни търсения и експериментални дейности, макар и все още на ниво ученици и студенти, 
заяви председателят на парламента Цецка Цачева. - Искам да споделя и вълнението на вашите родители и близки, които 
са направили така, че да издигнат научните ви търсения в ценност на вашия живот. 13-ата поредна церемония за връчване 
на стипендии говори за добре изградена традиция, от нас се очаква само да я следваме. Искам да благодаря и на 
представителите на Huawei, които също дават своя дан в подпомагането на доказани чрез своите резултати студенти и 
ученици. Това е и ярък пример за добрите приятелски отношения между България и Китай. За нас, за българското 
общество, за политиците е много важно образованието и науката да бъдат онази здрава основа, върху която да положим 
съвременния дневен ред на България", добавя тя. 
"Конфуций е казал, че онзи, който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Всеки ден трябва да се грижим за 
администрацията, за социалната система, за инфраструктурата, за всички институции, за поддържане на ред в обществото, 
за съдебната реформа, за стабилността. От това зависи животът ни днес, добави Томислав Дончев. - Наред с това трябва 
да полагаме повече усилия и за образованието, и за науката, и за иновациите, защото от това зависи животът ни след 10 
или 15 г. Не бива егоистично да си мислим, че настоящето зависи само от нас. То се определя от усилията, които са полагани 
десетилетия назад. Когато говорим за образование и наука, настоящето днес е резултат от усилия, полагани преди 
десетилетия. Ако искаме след десетилетия България да е по-напред, най-голямата, най-смислената, най-умната 
инвестиция е в образованието и науката", заяви вицепремиерът с ресори европейски фондове и икономическа политика. 
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Досега Фондация "Еврика" е предоставила стипендии или добавки към стипендии на 2539 студенти и ученици, помогнала 
е на 1286 млади хора да участват в международни научни форуми и да специализират в престижни научни центрове и 
компании. Освен това е организирала и провела 584 изяви – конкурси, състезания, конференции и школи за деца, ученици, 
студенти, млади учени и специалисти. 
Huawei Technologies създава преди няколко години международната си програма за талантливи студенти "Telecom Seeds 
For The Future", като целта ù е да доближи ИКТ образованието до онова, от което се нуждае ИКТ индустрията. Програмата 
се стреми да развива местни ИКТ таланти, да провокира интерес към телекомуникационния сектор и да разпространява 
добрите практики", заяви Руки Лиу, изпълнителен директор на Huawei Technologies Бълария. 
Стипендиите "Хуауей ИКТ" тази година са за Ивайло Полихронов от ТУ – София, Георги Господинов от Русенски университет 
"Ангел Кънчев", студентите от ШУ "Еп. К. Преславски" Владислава Георгиева, Мария Велизарова, Дениз Еминов и Сунай 
Алиев, Стилияна Бакалова от ТУ – София, Филиал Пловдив, Антонио Хаджиколев от Икономически университет – Варна и 
двама студенти от СУ "Св. Кл. Охридски" - Мария Паскова и Ксения Цочева. През тази година те ще имат възможност да 
посетят централата на Huawei в Китай. 
 
 Инфо news 
 
√ Президентът на Аржентина идва в България 
 

Президентът на Аржентина Маурисио Макри ще посети страната ни догодина, съобщи българският му колега Росен 

Плевнелиев след срещата на двамата държавни глави в Буенос Айрес. Това беше първото официално посещение на лидер 

от ЕС в южноамериканската страна след встъпването в длъжност на Макри. 

"Ще има делегации от България към Аржентина в сфери, които набелязахме като приоритетни, а именно производство на 

храни и земеделие, минно дело и енергетика, информационни и комуникационни технологии и аутсорсинг и 

външнополитическа дейност, тоест сфера, в която ние искаме да задълбочим партньорството между България и 

Аржентина", каза Плевнелиев. По думите на президента Аржентина вижда България не само като приятелска, отворена за 

търговия, партньорство и сътрудничество във всеки един аспект и направление държава, но гледа на страната ни и като на 

център за Югоизточна Европа. Държавният глава посочи, че Аржентина е сред 20-те най-големи икономики в света и е 

глобален лидер в производството на храни, в минното дело и други направления. 

Най-изгодни условия в ЕС предлага България на аржентинския бизнес 

Плевнелиев посочи, че Аржентина ще търси повишаване на своя експорт и в ситуацията, в която се намира икономиката 

й, има нужда от ускореното му повишаване, което ще минава и през засилване на интереса на аржентинските държава и 

бизнес към България. 

"Знаят, че е изгодно да се прави бизнес в България. Знаят, че страната ни има стратегическо местоположение, знаят, че от 

България могат да търгуват без всякакви данъци и такси на целия европейски пазар, който е най-големият на планетата. 

Българската позиция в ЕС е ценена, важна, тя се търси. Като държавен глава и в Бразилия, и в Аржентина една сериозна 

част от разговорите, които проведох, бяха насочени по темата ЕС-МЕРКОСУР, тоест ЕС като най-големия пазар и икономика 

на планетата и от друга страна, пазарът в Латинска Америка, който е изключително перспективен – 300 млн. потребители. 

За целта България ще помогне на Бразилия и Аржентина, което се цени високо като поет политически ангажимент", посочи 

той. 

Днес+ 

√ Плевнелиев: Подписването на Споразумението ЕС-Меркосур ще донесе големи позитиви на България 

Отношенията между Европейския съюз и най-мощната икономическа организация в Латинска Америка Меркосур бяха 

основен акцент на разговорите на президента Росен Плевнелиев в Латинска Америка, съобщиха от прессекретариата на 

държавния глава. 

Ангажиментът на България да работи за ускоряване на финализирането на Споразумението ЕС-Меркосур получи висока 

оценка по време на посещението на българския държавен глава в Бразилия и Аржентина. 

Подписването на това споразумение ще донесе големи позитиви на България, прогнозира президентът Росен 

Плевнелиев в обобщение на резултатите от разговорите си с политическите ръководства и с бизнес средите в двете 



10 

 

 

латиноамерикански държави. По думите на държавния глава, споразумението ЕС-Меркосур, както и вече подписаните в 

рамките на визитите двустранни документи, ще доведат до рязко повишаване на добрите резултати в областта на 

търговско-икономическото сътрудничество. С население от над 230 млн. души и БВП около 1 трилион щ.д., Меркосур е 

четвъртият по големина пазар след Европейския съюз, САЩ и Япония. 

"Поставихме високи цели за ускоряване на икономическото сътрудничество. България и българите в Бразилия и в 

Аржентина се ползват с изключително добро име. Създадохме много нови контакти и съм убеден, че това ще доведе до 

конкретни резултати", коментира държавният глава. 

България печели много от своята активна и принципна външна политика. Направихме амбициозна заявка за 

задълбочаване на политическите и икономическите отношения с двете държави и за постигането на конкретни резултати 

за българската икономика, обобщи президентът Росен Плевнелиев резултатите от визитата си в Латинска Америка.  


