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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Бургаският бизнес получи информация за новите възможности за финансиране 
 

 
Вчера се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище - 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Бургас.  
На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, 
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ г-н 
Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години 
Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. 
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към:  
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
• Развитие на човешките ресурси; 
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе 
дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване. 
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Г-жа Диана Грозданчева, старши експерт, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в 
Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, като обърна особено внимание на схемата "Добри и безопасни 
условия на труд", която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро. 
Г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, 
през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и 
"Инициатива за малки и средни предприятия". Г-н Иванов представи и отворената за кандидатстване схема "Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятия" и очакваната да бъде отворена в кратък период схема "Подкрепа за 
разработване на иновации от стартиращи предприятия". 
На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП "Наука и 
образование за интелигентен растеж" и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
Представителите на бизнеса от област Бургас и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с 
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес 
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително 
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на 
АИКБ за подобряване на бизнес климата в България и предстоящите задачи за 2016 г. 
Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 27 януари 2016 г. в град Габрово.   
 
Dir.bg 
 
√ Бургаският бизнес получи информация за новите възможности за финансиране  
Вчера се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище - 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Бургас.  
На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, 
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ г-н 
Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години 
Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. 
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към:  
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
• Развитие на човешките ресурси; 
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе 
дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване. 
Г-жа Диана Грозданчева, старши експерт, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в 
Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, като обърна особено внимание на схемата "Добри и безопасни 
условия на труд", която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро. 
Г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, 
през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и 
"Инициатива за малки и средни предприятия". Г-н Иванов представи и отворената за кандидатстване схема "Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятия" и очакваната да бъде отворена в кратък период схема "Подкрепа за 
разработване на иновации от стартиращи предприятия". 
На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП "Наука и 
образование за интелигентен растеж" и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
Представителите на бизнеса от област Бургас и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с 
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес 
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително 
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на 
АИКБ за подобряване на бизнес климата в България и предстоящите задачи за 2016 г. 
Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 27 януари 2016 г. в град Габрово.   
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√ Нови възможности за финансиране ще получи бизнесът в Бургаска област 
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Нови възможности за финансиране и подкрепа от АИКБ ще получи бизнесът от област Бургас през новия програмен 
период. 
Това стана ясно на провелата се вчера среща между представителната организация на работодателите на национално 
равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Бургас. 
Десетки предприятия от областта дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в 
България. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като 
отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. 
Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към: 
•Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса; 
•Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
•Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
•Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари; 
•Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
•Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
•Развитие на човешките ресурси; 
•Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе 
дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване. 
Г-жа Диана Грозданчева, старши експерт, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в 
Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като обърна особено внимание на схемата „Добри и безопасни 
условия на труд“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро. 
Г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, 
през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и 
„Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Иванов  представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа 
за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваната да бъде отворена в кратък период схема „Подкрепа за 
разработване на иновации от стартиращи предприятия“. 
На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
Представителите на бизнеса от област Бургас и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че с общи 
действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и 
решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, 
развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
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√ Ръководството на АИКБ се срещна с представители на бизнеса от област Бургас 
На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, 
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ 
Васил Велев отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес и 
представи актуалните действия на Асоциацията през последната година. 
Диана Грозданчева, старши експерт, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в 
Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като обърна особено внимание на схемата „Добри и безопасни 
условия на труд“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро. 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, 
през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и 
„Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Иванов представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятия“ и очакваната да бъде отворена в кратък период схема „Подкрепа за 
разработване на иновации от стартиращи предприятия“. На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните 
параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020. 
Представителите на бизнеса от област Бургас и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с 
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес 
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително 
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
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√ Бизнесът: Няма да си плащаме за кадрите, университетите за какво са 
Финансирането на университетите да е обвързано с качеството на продукта, а не парите да следват студента 
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Това, което бълват като кадри висшите и средни училища е непотребно за бизнеса, заяви на пресконференция вчера в 
Бургас Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Представители на асоциацията проведоха преди това среща с бизнеса в Бургас, на която дискутираха проблемите, 
приоритетите и възможностите по оперативните програми на ЕС. 
Реформата в образованието се оказва най-важната за Асоциацията на индустриалния капитал в България. От 
работодателската организация признаха, че липсата на квалифицирани кадри се очертава като най-сериозният проблем 
за родния бизнес. 
„Университетите трябва да подготвят кадри, от които икономиката има нужда. Не сме съгласни, че бизнесът трябва да 
плати за това. Финансирането на университетите да е обвързано с качеството на продукта, а не парите да следват 
студента“, заяви  Велев. 
„Има недостиг на кадри в природоматематическите и техническите специалности. За да се привлекат студенти обаче е 
необходимо това обучение да стане привлекателно за тях”, обясни Велев. Бизнесменът вижда като лост въвеждането на 
държавни стипендии за тези специалности. 
 
√ АКИБ: Заменихме заводите с молове и хотели 
Обществото ни харчи повече, отколкото изкарва 
Най-широко представената организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) вчера се срещна с представителите на бизнеса от област Бургас.  
Присъстваха ръководители на десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, 
дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.  
„Основният проблем в Бургас, както и в страната, са кадрите, тяхната квалификация и мотивация“, обясни Кирил Яков, 
регионалин представител на АКИБ, директор на „Спартак“ АД. 
От този проблем се оплакват всички – в секторите – машиностроене, строителство, преработка на риба, пристанище, 
допълни той. „Ръстът от 3% на БВП се дългжи на европейските проекти. Превърнали сме се в държава, която усвоява 
европари. Какво ще правим, след като вече ги няма? Обществото ни харчи повече, отколкото изкарва“, коментира Яков. 
„Идиотите в България, които произвеждат не са много“, допълни със самоирония той. 
„Заменихме заводите с молове и хотели. Заменихме потребностите от инженери с потребност от хигиенисти. Тези, които 
произвеждат не са най-ценените хора в държавата“, коментира Васил Велев, председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
От АКИБ настояват за облекчаване и на редица бюрократични изисквания. В момента финансовите отчети , например се 
подават в НАП, Националната статистика и Търговския регистър. 
„След като държавата вече има дадена информация за нас, защо изисква отново да ѝ я предоставяме. Това е излишен 
ресурс и време. Особено се затрудняват малките предприятия, които не могат да си позволят голям административен 
персонал”, заяви Васил Велев. 
Според него е крайно време да се ограничи и административното вмешателство на държавата към пазара на труда. 
Велев определи като архаична и неработеща в ЕС практика договарянето на минимални осигурителни прагове. 
Трябва да се договаря минималната работна заплата по браншове и дейности, обясни Велев и даде за пример IT сектора, 
където средната заплата е около 2000 лв. В туризма, например тя е около 600 лв. И в двата бранша обаче минималната 
заплата е еднаква. 
Представителите на бизнеса от област Бургас и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с 
набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес 
партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително 
подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. 
Основните действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към:  
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
• Развитие на човешките ресурси; 
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
 
Nabrega.bg 
 
√ Бизнесът препоръчва въвеждане на добри практики от преди 1939 година 
Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България гостува в Бургас, за да обсъди с местния бизнес 
икономическия климат у нас. На срещата бяха представени и пет оперативни програми, валидни за периода 2014-20120 
година. 
„Има шанс икономиката в България да се съживи, като започне да се произвежда” – категоричен бе пред журналисти 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Той посочи, че възвръщането към практиката от преди 1939 година би 
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подпомогнало този процес. Например,чрез  държавни стипендии за студенти в необходимите за бизнеса специалности.  
АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за 
бизнеса у нас. В момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите висшите учебни 
заведения, са констатирали от Асоциацията. „Няма хора, които да искат да работят. Влизаме обаче в омагьосания кръг – 
заплатите не са атрактивни, а в същото време липсват кадрите, които биха могли да изработят по-високите заплати” , 
заяви Велев. 
Големият брой инвалидни пенсии /близо 1/3 от всички отпуснати пенсии/ също е проблем, който следва да се преодолее 
чрез неотложна реформа. 
Ефективното управление на човешкия ресурс ще бъде тема на предстояща кръгла маса, инициирана от  АИКБ.  
Ускоряване на административната реформа е друг път за осигуряване на ефективен бизнес климат у нас и Асоциацията 
ще настоява за осигуряване на политическа стабилност, сигурност, намаляване на административната тежест за бизнеса 
и за ограничаване намесата на държавата на пазара на труда. Според Васил Велев системата за минималните 
осигурителни прагове не  е ефективна. Той посочи като пример драстичната разлика между възнагражденията в IT 
бранша и туризма – 2000 срещу 500 средна заплата, при еднаква минимална заплата в двата сектора. 
 
Zonaburgas.bg 
 
√ АИКБ: Държавни стипендии за дефицитни специалности 
Асоциацията на индустриалния капитал в България ще подкрепи спешни реформи в сферата на образованието, това 
заяви в Бургас нейният председател Васил Велев. По думите му има несъответствие от потребностите на бизнеса и 
кадрите, които се подготвят във ВУЗ-овете у нас. Според Велев финансирането но висшите училища у нас трябва да става 
според качеството на обучение, което предлагат, а не парите да следват студента. Дефицитът е при техническите 
специалности и природонаучните. Според Велев, за да се стимулират студентите в тези специалности трябва да се 
отпускат държавни стипендии. 
Реформа е нужна и в медицинската и трудова експертиза за работоспособността, според АИКБ. По думите на Васил 
Велев в България се изплащат 1 милион инвалидни пенсии или 1/3 от всички данъци и осигуровки, които се плащат от 
данъци и осигуровки. Спешни реформи са необходими още в съдебната система и най- вече в сигурността, чийто бюджет 
е 1 милиард и 200 млн. лв. Васил Велев посочи, че като разходи за сигурност България е в топ 3, а сме на първо място по 
ниво на престъпност. 
Според АИКБ предсрочни избори в страната само биха влошили коефициента на полезно действие. За развитието на 
бизнеса е нужна стабилност на управлението, посочи Велев. 
АИКБ ще настоява през 2016 г. цената на ел. енергията за индустрията да бъде сведена до средната за ЕС; реформа в 
таксата за битови отпадъци- от 1 януари 2017 г. тя да стане пропорционална на генерираните отпадъци; да се ограничи 
грубото вмешателство на държавата в определянето на осигурителните доходи; минималната работна заплата да се 
определя по браншове, а не да е една и съща за цялата страна. 
Кирил Янков – регионален координатор на АИКБ и изп. директор на „Спартак” АД, заяви че ръстът на брутния вътрешния 
продукт с 3% се дължи само на усвоените пари от еврофондовете, но въпросът е какво ще стане, когато те свършат. 
Държавата трябва да създаде условия за развитието на бизнеса и да се стимулира производството. В момента 
индустрията в България заема едва 30% от икономиката на България. 
 
Flagman.bg 
 
√ Разбиха с цифри мита за трудолюбието на българина! Дори Македония ни бие по производителност на труда 
Председателят на АИКБ Васил Велев представи успехите на асоциацията за изминалата година. Те не са никак 
малко 
И с най-новите технологии българският работник произвежда три пъти по-малко от колегите си в Европа 
Средномесечната стойност на продукцията на българските работници в сектора на машиностроенето е три пъти по-ниска 
от тази в ЕС. Дори и Македония ни бие по производителност на труда. Тази притеснителна тенденция бе представена на 
днешната среща на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), провела се в бургаския Интерхотел 
„България“. 
С цифри бизнесът доказа, че един от основните показатели за развитието на икономиката ни е далеч от средните 
стойности за Европа. Конкретният пример бе с машиностроенето. 
В най-модерния български завод – в Казанлък, където е внедрена иновативна технология, използвана от лидерите в 
сектора, българският работник изкарва до 7 хил.лв. на месец. За същото време със същата технология, колегите му в 
Европа средно произвеждат стоки за 10 хил.евро. И двете продукции се пласират на един пазар, където има остър 
недостиг и се закупува всичко, което се произведе. Т.е. - обемът на производство в България е много по-нисък от този в 
ЕС. 
Според работодатели проблемът е в липсата на добре обучени кадри и разбира се трудолюбието. „Къде сте видели наш 
работник да включи машината в 8 часа и да започне работа?“, попитаха риторично работодатели. 
Заради това и някои от тях, като Кирил Яков лансират идеята за въвеждането на трансферно правило при привличането 
на работници. Така работодателите ще бъдат стимулирани да инвестират в работниците си от най-ранна възраст и ще 
могат да разчитат, че служителите им ще са коректни с тях.(ВИЖ НАШАТА ТЕМА В РАЗВИТИЕ) 
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На днешната среща в Интерхотел „България“ бяха представени и възможностите за бизнеса по новите оперативни 
програми. Презентираха се и възможностите за получаването на нисколихвени кредити за фирмите по принципа на 
финансовите инструменти „Джереми“ и „Джесика“. 
АИКБ, в която членуват над 7 хил.компании с 380 хил.работници, отчете и своите успехи за подобряването на 
бизнесклимата в България през 2015 година. Сред тях са реформи в осигурителната система, енергетиката, приносът на 
АИКБ за борбата със сивата икономика, преустановяването на практиката НАП да вика граждани и фирми за „устни 
пояснения“ на място и други. 

 
Alfarss.net 
 
√ АИКБ: Държавни стипендии за дефицитни специалности 
Асоциацията на индустриалния капитал в България ще подкрепи спешни реформи в сферата на образованието, това 
заяви в Бургас нейният председател Васил Велев. По думите му има несъответствие от потребностите на бизнеса и 
кадрите, които се подготвят във ВУЗ-овете у нас. Според Велев финансирането но висшите училища у нас трябва да става 
според качеството на обучение, което предлагат, а не парите да следват студента. Дефицитът е при техническите 
специалности и природонаучните. Според Велев, за да се стимулират студентите в тези специалности трябва да се 
отпускат държавни стипендии. 
Реформа е нужна и в медицинската и трудова експертиза за работоспособността, според АИКБ. По думите на Васил 
Велев в България се изплащат 1 милион инвалидни пенсии или 1/3 от всички данъци и осигуровки, които се плащат от 
данъци и осигуровки. Спешни реформи са необходими още в съдебната система и най- вече в сигурността, чийто бюджет 
е 1 милиард и 200 млн. лв. Васил Велев посочи, че като разходи за сигурност България е в топ 3, а сме на първо място по 
ниво на престъпност. 
Според АИКБ предсрочни избори в страната само биха влошили коефициента на полезно действие. За развитието на 
бизнеса е нужна стабилност на управлението, посочи Велев. 
АИКБ ще настоява през 2016 г. цената на ел. енергията за индустрията да бъде сведена до средната за ЕС; реформа в 
таксата за битови отпадъци- от 1 януари 2017 г. тя да стане пропорционална на генерираните отпадъци; да се ограничи 
грубото вмешателство на държавата в определянето на осигурителните доходи; минималната работна заплата да се 
определя по браншове, а не да е една и съща за цялата страна. 
Кирил Янков – регионален координатор на АИКБ и изп. директор на „Спартак” АД, заяви че ръстът на брутния вътрешния 
продукт с 3% се дължи само на усвоените пари от еврофондовете, но въпросът е какво ще стане, когато те свършат. 
Държавата трябва да създаде условия за развитието на бизнеса и да се стимулира производството. В момента 
индустрията в България заема едва 30% от икономиката на България. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 

Вестник 24 часа 
 
√ НАП проверява 190 богати с коли с чужди номера 
190 българи, собственици на луксозни автомобили с чужди номера в страната, са проверени от НАП, научи “24 часа”. 
Проверките са стартирали в края на миналата година. 
По искане на данъчните КАТ издирил пълната документация за всеки автомобил, както и имената и точните адреси на 
техните собственици. 
През април м. г. по време на бала на КРИБ премиерът Бойко Борисов призова притежателите на коли с чужди номера да 
ги пререгистрират и да си платят данъците. Той дори се закани колите, паркирани отпред, да бъдат снимани. 
Данъчните са установили, че коли с транзитни номера се водели фирмена собственост, но се използвали основно за 
лични нужди. Така се връщал неправомерно ДДС. 
Около 70 човека от проверяваните побързали да сменят регистрацията на колите и си платили налозите. 
За 23-ма собственици била разпоредена данъчна ревизия, след като станало ясно, че са с ниски доходи или имат фирми 
на загуба, но карали лъскави коли. 
По правилата транзитни номера могат да се използват у нас до три месеца. След това колата трябва да се регистрира и да 
се платят акциз и местни данъци. 
Ако автомобилът е на фирма, трябва да се обяви пред НАП за какви цели ще се ползва, за да не се връща ДДС, ако е за 
лични нужди. 
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√ БНБ не иска тя да глобява за невярна информация за банки 
Промени в Закона за кредитните институции предлага УС на БНБ, съобщиха от централната банка. Първото предложение 
е от закона да отпадне чл. 152 а, според който централната банка може да налага глоби и имуществени санкции за 
разпространяване на невярна информация. Като аргумент за решението е посочено, че текстът е в " противоречие с 
мандата на централната банка и основните принципи за упражняване на ефективен банков надзор". Предложените 
промени ще бъдат изпратени на министъра на финансите, уточняват централните банкери. 
Предложения за отпадане текст бе въведен през 2011 г. и гласи: 
152а (1) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на 
банката и доверието към нея, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв. 
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено чрез средство за масова информация, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при 
повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв. 
(3) Ако нарушителят по ал. 1 или 2 е юридическо лице, се налага имуществена санкция, както следва: 
1. в случаите по ал. 1 – в размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лв.; 
2. в случаите по ал. 2 – в размер от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 50 000 до 150 000 лв. 
Другите предложения на УС предвиждат въвеждане в Закона за платежните услуги и платежните системи на 
евродиректива, според която таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни 
сметки за основни операции. В изпълнение на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор, с което се 
увеличават неговите правомощия във връзка със: 1) смяна на специализираното одиторско предприятие на банка; и 2) 
освобождаване на лица от висшия ръководен персонал на банка, освен членове на Управителния съвет, Съвета на 
директорите или на Надзорния й съвет. 
 
√ Повече от половината фирми в България трудно намират нужните служители 
Малко над 50% от българските компании са изпитвали проблеми с намирането на служители с нужните умения през 
2013 година. Това сочи последният преглед на Европейската комисия относно заетостта и социалната политика в 
общността през миналата година, цитирана от Инвестор. 
Данните са категорични - малко са страните, които нямат сериозни проблеми в това отношение. Само в Испания, Кипър, 
Гърция и Хърватия под 25% от компаниите изпитват трудности да намерят нужните специалисти. 
Като цяло 40% от компаниите са затруднени в намирането на подходящите служители, а най-тежка е ситуацията в 
Балтийските държави - в Естония например почти 70% от компаниите изпитват тези трудности пред развитието на 
бизнеса си, защото не могат да намерят нужните служители. 
За преодоляване на това сериозно предизвикателство от ЕК подготвят програма за нови умения. В прегледа си на 
социалната политика и заетостта през 2015 година експертите отбелязват още, че сред хората, работещи на длъжности 
под тяхната квалификация, е значителен делът на идващите от трети страни, тоест извън ЕС. 
Като цяло има положителни тенденции, макар и различията между страните да остават - както по отношение на 
икономическия растеж, така и за заетостта и други важни показатели, които са свързани със социалната политика и 
пазара на труда, смятат от Брюксел на базата на анализите за сектора през миналата година. 
Много от констатираните различия обаче са свързани с недостатъчното използване на човешкия капитал. 
"За да постигнем растеж и заетост, трябва да инвестираме в хората", категорична е Мариан Тейсен, комисар по заетостта, 
социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, при представянето на прегледа. Според нея е необходимо 
трудовото законодателство в ЕС и системите за социална защита да бъдат променени, така че да насърчават 
предприемачеството и иновациите. 
Прегледът на ЕК показва още, че някои обществени групи - младите и старите хора, жените и представителите на 
етническите малцинства, са изправени пред по-големи пречки при започване на собствен бизнес. Голяма част от 
европейците пък не смятат, че притежават нужните умения, за да започнат самостоятелна дейност. 
Затова и от ЕК препоръчват за целеносочени политики за улесняване на достъпа до финансиране, обучение по 
предприемачество или за осигуряване на грижи за децата. 
През последната година се е повишило разнообразието от трудови договори в ЕС. Това от една страна дава възможност 
за по-гъвкави работни условия и съответно за по-голямо участие на пазара на труда. От друга страна обаче може да 
доведе до сегментация на пазара. Някои нови договори могат да бъдат от полза и на двете страни, но пък други създават 
несигурност, смятат в Брюксел. 
Мобилността на човешките ресурси все още не е показала потенциала си - само 4% от гражданите на ЕС живеят в друга 
държава от общността. Благодарение на мобилността в рамките на ЕС обаче се преодоляват някои проблеми - намалена 
е безработицата в държави, тежко засегнати от кризата, а от друга страна - решен е въпросът с недостига на работна сила 
в приемащите държави. 
За ефективен трудов пазар в ЕС е нужно да бъде решен и проблемът с трайната безработица. Дългосрочно безработните 
в общността са около 11,4 млн. души, отбелязват още в прегледа на ситуацията. 
 
√ Танева: МЗХ предлага нови правила за функционирането на агрохранителната верига 
Министерство на земеделието и храните съвместно с неправителствения сектор предлага изцяло нов законодателен 
пакет, уреждащ функционирането на агрохранителната верига по начин, гарантиращ безопасността и здравето на 
потребителя, равнопоставеността на бизнес операторите в сектора. Това заяви министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева по време на обществено обсъждане по законодателните промени в областта на агрохранителната 
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верига. Тя допълни, че с предприетите мерки по промяна на начина на функциониране на веригата се цели гаранция и 
доверие на потребителя в качеството на продуктите, които консумира.  
Законодателният пакет, включва три нови закона - Закона за хранителната верига, Закона за храните, Закона за оценка на 
риска по хранителната верига и изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Структуроопределящ ще 
бъде изцяло новият Закон за храните, каза министър Танева. Тя допълни, още че промените ще ограничат незаконната 
търговия и внос, както и ще създадат условия за равнопоставеност на всички стопански обекти, които функционират по 
агрохранителната верига. 
„Очаква се в края на месец януари по всеки един от законопроектите да започне процедура за приемането му съгласно 
националното и европейско законодателство“, поясни министърът на земеделието. Процесът по прилагането на новата 
правна рамка ще приключи с въвеждане на единна информационна система по цялата агрохранителна верига - от 
фермерите до хранителните магазини, в които потребителите влизат и избират продуктите, които да си закупят, 
информира още Танева. Тази информационна система ще е публична и достъпна за потребителите – за да има и техен 
контрол върху обектите, да се намали корупционният натиск и да се гарантират правата на потребителите, каза тя. 
„По този начин, ние ще направим публични всички регистрирани обекти по агрохранителната верига, с вида на 
получената регистрация, права и контрол по тях. Така потребителят ще има възможността, както да получи информация 
за нарушенията, така и сам да осъществява контрол върху съответния обект, а именно да подава сигнали“, обясни 
министър Танева. Тя каза още, че крайният консуматор трябва да бъде сигурен, че това което е написано на етикета, 
съответства на неговите очаквания. 
Танева посочи, че 1514 инспектори на Българската агенция по безопасност на храните контролират общо 438 052 обекта, 
а тези, които са за производство на храни и за търговия на едро с храни в системата на Агенцията, са 8504 и се 
контролират от 700 инспектори. По думите й, ефективните правила за прилагане на агрохранителната верига и 
обществения контрол ще намалят корупционния натиск , както и до административно облекчаване на операторите и 
гарантиране на безопасността храни. През 2014 година стойността на закупените хранителни продукти е 9,2 млрд лева. 
 
Вестник Труд 
 
√ Платеният годишен отпуск остава 20 дни 
Депутатите не увеличиха платения годишен отпуск от 20 на 25 работни дни, като не приеха предложението на депутата 
Георги Кадиев за промени в Кодекса на труда. 
От 148 гласували депутати – „за” бяха 16, по 66 бяха „против” и „въздържал се”. 
Мотивите на Кадиев за промените е високото ниво на стрес на работното място. За пример той посочи, че платеният 
отпуск в страни като Австрия, Франция и Малта е 25 дни. 
„Пет работни дни увеличаване на отпуската са една четвърт от работния месец”, заяви Димитър Байрактаров от 
Патриотичния фронт. По думите му, тези допълнителни почивни дни се равняват на 150 лв., които всеки работодател 
трябва да извади от джоба си. „Тази стойност съставлява 4.8 млрд. лв., които трябва бизнесът, независимо дали е 
дребен, едър или среден, да извади от джоба си. Това означава съкращаване на около 150 000 работни места. Ето това е 
тази така наречена „миловидна поправка”, заяви той и добави, че пътят към ада е осеян с добри намерения. 
По повод коментара на депутати, че народните представители почиват повече, председателят на НС Цецка Цачева 
коментира, че не може да се приравнява статутът на народен представител с работата на работещите по трудово 
правоотношение. „Работата на народните представители не се фиксира с начало на работен ден и с край на работен ден, 
както е за всички по трудово правоотношение. Народните представители работят в изборните си райони", заяви тя. 
Според нея това че има такива, които не го правят, не се отнася за всички народни представители. 
 
√ Петкова: Енергийната система ще издържи на студа  
Българската електроенергийна система е стабилна и гражданите нямат основания за притеснения, че тя няма да издържи 
при падане на температурите и повишаване на потребление на електроенергията, увери министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова по бТВ. 
По думите й към настоящия момент няма населени места без електрозахранване. При създалата се кризисна ситуация и 
трите електроразпределителни дружества, и електроенергийния системен оператор реагираха много адекватно и за по-
малко от 72 часа беше възстановено електрическото захранване във всички населени места в страната, където имаше 
проблеми, уточни Петкова.. 
На въпрос старата електропреносна система ли е причина за авариите, министърът отговори, че причината е комплексна 
– на първо място са тежките метеорологичните условия, получи се обледяване на електропроводите, което доведе до 
скъсване на места и прекъсване на захранването. 
Петкова определи изказването на депутата от БСП Корнелия Нинова, че 90% от язовирите в страната са опасни, като 
спекулация със страха на хората. Всички институции, които имат отношение по въпроса, работят в добра координация, 
предприети са необходимите мерки. 
Запитана каква е съдбата на проекта „Южен поток“ и последните съобщения, че е спрян, Петкова уточни, че последното 
съобщение по въпроса е от компанията, която е свързана с изграждането на морската част на проекта. България няма 
участие в тази компания, това е решение на акционерите, каза тя. 
Министърът определи интерконекторната връзка с Гърция като много важен проект, който ще ни даде възможност 
реална диверсификация на източника доставки на природен газ. На 10 декември подписахме окончателното 
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инвестиционно решение за изграждането на тази връзка. През октомври трябва да започне строителството, а през 
втората половина на 2018 г. интерконекторът трябва да е въведен в търговска експлоатация. 
За дефицита в НЕК Петкова подчерта, че трябва да се прави разлика между стария дефицит, натрупан, който е 3,7 млрд. 
лв., и текущия. По първоначални счетоводни данни през 2015 г. сме успели да намалим загубата на НЕК от 586 млн. лв. За 
2014 г. до 218 млн. за 2015 г. Това се дължи на реформите, промени в законодателството, на свиването на разходите в 
системата. 
За пръв път от много години насам НЕК ще реализира положителен финансов резултат от своята регулаторна дейност. 
 
√ Фирмите с опасни храни лъсват в интернет 
Всички фирми, които бъдат изловени, че предлагат некачествени храни на пазара, ще лъсват в интернет. Това обеща 
вчера земеделският министър Десислава Танева. 
„Публичността е най-голямата мотивация операторите да бъде стриктни”, каза тя. Обещанието на министъра дойде, след 
като миналата седмица шефът на Сметната палата Цветан Цветков разкритикува агенцията по храните (БАБХ), че крие 
фирмите нарушители и препоръча да обявява на сайта си марките на всеки опасен продукт, установен на пазара. 
Танева уточни, че потребителите ще имат достъп до информацията през единна информационна система, която ще 
проследява продуктите от фермите до магазина. „Щом като нищо не ни ограничава в законите, тази система трябва да 
дава информация за операторите, при които са установени нарушения, както и какви са те. 
Ще се посочва и кои инспектори са ги проверявали преди това и не са открили нарушенията", каза тя. 
Експертът Тодор Тодоров допълни, че идеята за публичния регистър ще се съгласува и с Комисията за защита на 
потребителите. В момента при установени опасни продукти на пазара БАБХ уведомява какви количества е възбранила и 
започва да ги изтегля от пазара, но не съобщава имената на фирмите нарушителки. 
Идеята за „черен списък“, в който да бъдат изобличавани фирмите, мамещи потребителите, не е нова. За последно 
ексшефът на Агенцията по храните проф. Пламен Моллов дори публикува на сайта на агенцията класации с „добри 
практики“ и „лоши практики“, в които трябваше да се посочват фирмите нарушителки и отличници. В тях обаче така и не 
бе вписана нито една фирма. 
С новия закон за храните за първи път ще се разпише, че за да може да продава храни онлайн, търговецът трябва да има 
склад, регистриран в агенцията по храните. Ще се въведат изисквания и към автомобилите за превоза на храни от 
неживотински произход като хляб. 
 
√ Работещите българи ще се стопят до 2,5 млн. души 
Работната сила в България не притежава уменията, които се търсят на пазара на труда. В момента най-много работни 
места се разкриват в информационните и комуникационните технологии, финансите, недвижимите имоти, които се 
нуждаят от висококвалифицирани кадри. В същото време голяма част от хората в трудоспособна възраст у нас нямат 
подходящите умения и не могат да покрият критериите на работодателите. Това показва анализ на Световната банка за 
уменията, необходими за реализация на пазара на труда в България. 
Основна причина за проблема е, че в близкото минало икономическият растеж на страната се е основавал на 
строителството, където се използва нискоквалифициран труд. Сега обаче тези работни места са загубени. Спорно е 
доколко следващото поколение ще бъде подготвено за новия пазар на труда предвид факта, че 40% от 15-годишните 
ученици са функционално неграмотни по математика и четене, се посочва в доклада. 
Друг проблем е застаряването и спадът на трудоспособното население. По тези негативни показатели България е сред 
водещите страни в света. Световната банка цитира данни на ООН, които сочат, че от 1985 г. насам населението между 15 
и 64 години е намаляло от около 6 млн. на 5 млн. души. След 50 години се очаква броят на работоспособните българи да 
намалее до 2,5 млн. души заради намаляването на раждаемостта и миграцията. До 2050 г. средната възраст на хората в 
трудоспособна възраст ще е 60-64 години, докато през 2010 г. е била 35-39 години. 
Според Световната банка, за да се справят с демографския проблем и да подобрят икономическите перспективи пред 
България, управляващите трябва да инвестират в повишаването на уменията на населението и в мерки за повишаване на 
производителността. В момента обаче у нас липсва култура за учене през целия живот, а едва 7% от работоспособното  
население се обучава. Според тях приоритет на държавата трябва да са младите роми, при които безработицата е много 
висока заради ниската квалификация. Тази група вече осигуряват между 9 и 19% от новите работници и техният дял 
значително ще се увеличава, посочват анализаторите. 
Друг проблем са жените в предпенсионна възраст, сред които също безработицата е висока. Адаптирането на тези групи 
към новите изисквания на пазара на труда ще е от решаващо значение за преодоляването на удара от застаряването на 
населението у нас, твърди Световната банка. 
 
√ Европейската сметна палата: 3/4 от екопроектите са неоправдано скъпи 1680  
Неоправдано скъпи и неефективни са били три четвърти от европроектите за подобряване на околната среда, изпълнени 
в периода 2007-2014 г. и проверени от Европейската сметна палата, стана ясно от неин доклад, цитиран от БТА. 
По-голямата част от т. нар. инвестиции в непроизводствени дейности не са допринесли за защитата на ландшафта и 
биологичното разнообразие. Установени са ясни признаци в 75 на сто от случаите, че разходите са прекалено високи или 
недостатъчно оправдани. Заради слабости при избора на инвестиции са били финансирани недопустими проекти. 
За периода 2007-2013 г. за инвестиции в непродуктивни дейности са изразходвани приблизително 860 млн. евро 
обществени средства. 



10 

 

 

Проверяващите са посетили четири държави от ЕС, които заедно са изразходили 80 на сто от общия размер на разходите 
- Португалия, Дания, Великобритания и Италия. Само пет от 28-те проверени проекта са били ефективни. В доклада се 
посочва, че този проблем може да не се ограничава само до извадката, тъй като се наблюдават слабости в системите за 
управление и контрол на държавите. 
Установено е, че държавите в ЕС не са проверили надлежно заявените разходи, или са приели най-скъпото предложение 
за инвестиции, без да изискат обосновка. В няколко случая проекти, които очевидно са щели да увеличат стойността на 
земеделското стопанство, са били изцяло финансирани с обществени средства или са се ползвали от много по-висок 
процент на подпомагане, отколкото нормално се отпуска за инвестиции в производствени дейности. 
Въпреки че подкрепата продължава да бъде отпускана и за периода 2014-2020 година, Европейската комисия и 
държавите в ЕС все още не са поправили повечето от слабостите, се посочва в доклада на одитния орган. 
Европейската сметна палата препоръчва на държавите постоянно да проверяват съпътстващата документация по 
декларациите за разходи; да определят точни показатели за резултатите; да следят разходите за дадени дейности да не 
надвишават цените на свободния пазар. 
 
√ Внасяме ударно картофи и домати 
Вносът на пресни зеленчуци нараства с 18% до 190,9 хил. тона, а този на пресни плодове - с 6,1%, до 212,8 хил. тона през 
първите десет месеца на 2015 г. Това показват данните на земеделското министерство. 
Най-много се е увеличил вносът на картофи и домати съответно с 29,8% и 33,6%, както и на чушки – с 28%. По-
чувствително намаление се отчита при вноса на лук – с близо 10%. 
При пресните плодове водещ остава вносът на видове, които не се произвеждат в страната, като цитрусови плодове и 
банани. Чувствително увеличение на годишна база обаче е регистриран при вноса на дини, пъпеши, ябълки, круши и 
праскови – с между 10,8% и 44,3%. Същевременно, вносът на ягоди и грозде намалява съответно с 46,3% и 16%. 
През периода януари - октомври 2015 г. износът на пресни зеленчуци възлиза на 17,5 хил. тона, а този на пресни плодове 
– на 32,7 хил. тона, съответно с 21,5% по-малко и с 13% повече спрямо същия период на предходната година. 
В рамките на периода се наблюдава значително намаление на износа на лук - с 90,9% и зеле - 48,7%, докато експортът на 
домати нараства с 26,7%, а този на моркови - над осем пъти. 
Увеличението на общия износ на пресни плодове се дължи основно на регистрирания ръст на износа на цитрусови 
плодове и банани, представляващ реекспорт. Сред произвежданите в страната плодове, съществено увеличение се 
наблюдава при износа на дини и пъпеши - с 40%, а значителен спад – при този на ягоди и праскови, съответно с 84% и 
64,8%, показват данните на МЗХ. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Фонд "Земеделие" може да връща 100 млн. лв. заради неизпълнени проекти 
Депутатите ще разискват дали да отменят рестрикциите срещу слънчевите централи, изградени с евросредства 
На фонд "Земеделие" може да се наложи да връща близо 100 млн. лв. Това ще се случи, ако проектите, получили 
финансиране по селските програми за изграждането на фотоволтачини централи, фалират, тъй като ще бъде нарушено 
правилото за жизнеспособност в първите пет години от стартирането на проектте, финансирани от ЕС. Подобна 
вероятност е не само хипотетична, а напълно действителна, след като през лятото на миналата година парламентът прие 
като част от мерките за справяне с дефицита в енергийната система изискването преференциалните тарифи на 
фотоволтаичните централи, ползвали финансиране по селските програми, да бъдат намалени. Така от средна изкупна 
цена от около 560 лв. за мегаватчас тяхната стойност беше намалена до 100 лв. Засегнатите от законодателната мярка са 
около 300 проекта с обща инсталирана мощност около 20-22 мегавата, които са били финансирани с 98 млн. лв. по мярка 
311 и 312. 
Дебати в парламента 
Проблемът беше разискван в сряда в земеделската комисия на Народното събрание, където бяха изслушани 
представители на Българската фотоволтаична асоциация. В крайна сметка беше решено да се създаде смесена работна 
група между земеделската и енергийната комисия, на която да се обсъдят премахването на въпросната поправка и 
определянето на нова цена за тези централи от енергийния регулатор. Депутатите, които взеха отношение по въпроса 
(основно от "БСП лява България" и "България без цензура"), бяха на мнението, че орязването на цените на слънчевите 
централи, ползвали еворофинансиране, е много лош сигнал към инвеститорите. Светла Бъчварова от "БСП лява 
България" посочи, че тези проекти не трябва да се наказват, защото те са пренебрежимо малък дял. Румен Йончев от 
"България без цензура" пък посочи, че тези проекти са компрометирани, защото не получават нужните приходи и ще 
стигнат до неизпълнение. 
Вече във фалит 
Според представители на сектора около 15 от въпросните селски централи вече са в процедура по фалит, но останалите 
също са в невъзможност да си изпълняват бизнес плана и да обслужват кредитите си. Тук обаче не става въпрос само за 
фалита на няколко дребни предприемача, тъй като пред фонд "Земеделие" съществува реалната опасност да връща 
инвестираните в тях средства. 
Подобни индикации вече има, тъй като през декември ЕК е изпратила писмо до фонда, в което се поставя въпросът за 
неизпълнение на изискването за създаване на работни места, което също е предпоставка за връщане на европарите. 
Според Атидже Алиева-Вели, която е заместник-председател на фонд "Земеделие", това писмо се отнася до всички 
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бенифициери по мярка 311 и 312. Именно проектите с изградени слънчеви централи обаче не изпълняват това 
изискване, тъй като приходите им вече не позволяват поддържането на работни места. 
На този фон заместник-министърът на земеделието Васил Грудев изглеждаше твърде спокоен. Според него до връщане 
на парите няма да се стигне, тъй като това би се наложило само ако тези проекти бъдат напълно заличени. С новата цена 
обаче това най-вероятно ще се случи. Инвеститор в подобна централа край Дряново беше разказал за "Капитал", че с 
новите цени годишният му приход е 8 хил. лв. В същото време амортизациите са 25 хил. лв., а 12 хил. лв. отиват за 
поддръжка и администрация. По- евтино ще бъде да спрем да работим, коментира друг инвеститор, който присъства на 
заседанието на земеделската комисия. Председателката на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русинова 
посочи, че управителите на тези централи вече не могат да плащат заплата дори на себе си, камо ли на друг персонал. 
Защо се стигна дотук 
На пръв поглед законодателното решение за намаляване цените на слънчевите централи, изградени с евросредства, 
изглеждаше напълно логично, тъй като до 2011 г. те получаваха допълнително подпомагане чрез преференциалната 
цена. Това доведе до залахата от ЕК да наложи санкция на България от 28 млн. евро, тъй като е допуснато превишаване 
на съфинансирането. Това беше и основната причина, която наложи законодателната мярка, а като резултат от ЕК 
намалиха глобата за страната до 4.7 млн. евро. 
В опита си да отменят очевидната несправедливост законодателите обаче са пропуснали иначе очевидния факт, че ако 
въпросните европроекти бъдат доведени до фалит, на страната ще струва много повече да връща вече отпуснатото 
европейско финансиране. 
 
√ За втора година след кризата сделките с бизнес имоти минаха 200 млн. евро 
Повишеното търсене на офиси и наемите е друга тенденция, която ще продължи и през 2016 г., покaзва анализ на 
Forton  
На пазара на бизнес имоти през 2015 г. са реализирани с 20% повече инвестиционни сделки спрямо предходната година, 
обобщава годишният анализ на консултантската компания Forton. Общият обем на сделките достига 236 млн. евро, което 
включва не само продажби на доходоносни активи, но и на строителни терени и на имоти за собствено ползване. "Това е 
втора година от началото на кризата, в която отчитаме инвестиционен обем над 200 млн. евро", коментира Явор Костов, 
мениджър "Капиталови пазари" във Forton. Според него трябва да се има предвид и фактът, че през 2014 г. активността 
се дължеше основно на силния пазар на подценени имоти. Докато фокусът на изминалата година беше възстановяването 
на интереса към строителните парцели и връщането на предприемачите на пазара.  
По-високият брой транзакции се дължи и на навлизането на нови чуждестранни играчи. През миналата година водещи са 
сделките със строителни терени, като заемат дял от 54% от пазара. Сред по-големите очаквани сделки през 2016 г. е тази 
за земята на бившата пивоварна фабрика на "Каменица" АД в Пловдив. 
Недостатъчни офис площи 
Основните тенденции през последното тримесечие на 2015 г. при офис площите бяха за активно търсене и лек ръст на 
наемните нива. Засиленият интерес за разрастване и наем на площи главно от страна на IT и аутсорсинг компаниите 
доведе до появата на нови проекти. По данни на Forton през миналата година са завършени общо над 105 хил. кв.м 
офиси, но голяма част от тях са усвоени още преди сградите да получат разрешение за ползване. Поради това 
качественото предлагане остава недостатъчно и не може да отговори на активното търсене.  
Средната площ на нает офис през 2015 г. е малко над 1200 кв.м, наличните офиси през последното тримесечие на 
годината са нараснали с 29 хил. кв.м, достигайки общ обем от 1.79 млн. кв.м. Около 200 хил. кв.м нови офис проекти са в 
процес на изграждане. Едва 70 хил. кв.м от тези площи се очаква да бъдат завършени през 2016 г. Активното търсене и 
ограниченото предлагане на подходящи офис площи доведе и до лек ръст на наемите през годината. В София за 
първокласни сгради в центъра или по големите булеварди те се движат в диапазона 11-12.5 евро на кв.м, като се 
наблюдава близо 5% ръст в долната граница.  
 По-осезаемо раздвижване има на пазара в Пловдив, където наемите през втората половина на 2015 г. са се покачили с 
около 30%, достигайки 8 евро/ кв.м. Нарастващото предлагане на офиси под наем в града обаче ще балансира пазара. В 
града под тепетата инвестициите в офиси миналата година се раздвижиха и в процес на изграждане там са около 50 хил. 
кв.м. 
Tърговските площи през 2015 г.  
"Като цяло пазарът показа стабилност с ясно открояващи се работещи молове на фона на концепциите, които се нуждаят 
от ново позициониране", посочи Росен Генев, мениджър "Търговски площи" във Forton. Това е довело до интерес от 
нови марки, като CCC и Forever 21, които направиха своя дебют на българския пазар. Във високия ценови клас също има 
раздвижване – Tommy Hilfiger влезе с монобранд магазини, а Philipp Plein откри бутик в София. Утвърдените имена на 
пазара също продължиха разширението на мрежата си обекти, като много от тях се насочиха към областните градове, 
където конкуренцията все още е по-слаба. Сред примерите през последното тримесечие бяха откриването на магазин на 
H&M в S Mall в Сливен, влизането на Hippoland в Katina Center в Добрич, както и отварянето на Terra Nova в Panorama Mall 
в Плевен. След стабилизирането си в средата на годината наемите на първокласни площи в добре работещите молове 
тръгнаха нагоре и през последното тримесечие достигнаха 27 евро на кв.м в столицата. Наемните нива на столичния бул. 
"Витоша" пък достигнаха 46 евро/ кв.м за площ между 100 и 150 кв.м. 
Активна година при индустриалните имоти 
Дисбалансът между търсене и предлагане и в този сектор е довел до 8% ръст на наемите на първокласни площи, чиито 
средни нива към края на 2015 г. достигнаха 4.10  евро на кв.м за района на София, а в някои локации надминават и 5 
евро/ кв.м. Пловдив продължава да привлича вниманието на инвеститорите в логистика и производства, като към края 
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на годината в региона бяха завършени фабриката на Sensata и производственият център на Liebherr. Успоредно с големи 
градове като Пловдив интерес привличат и областни центрове като Плевен, Монтана, както и районът на Хасково и 
Димитровград заради близостта на магистрала "Марица". 
 
√ Бизнесът с храни ще става по нови правила 
Конкретните промени още не са известни, но ще засегнат производители, дистрибутори, търговци и вносители  
Производителите и търговците на храни ще работят по нови правила, тъй като Министерството на земеделието и храните 
е почти готово с нов пакет закони. Той е работен заедно с браншови организации и логично засега от тях няма критики, 
но допълнителната бюрокрация може да се окаже проблем за малките компании. От обявеното дотук става ясно, че ще 
има допълнителна регулация за едни, а облекчена за други, за потребителите ще има повече информация, а държавната 
агенция ще има по-широки права. 
Това стана ясно в четвъртък по време на обществено обсъждане на новите проектозакони - за храните, за хранителната 
верига, за оценка на риска по хранителната верига, плюс изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
Всъщност проекти не бяха предоставени на журналисти и компании. 
Хранителният сектор е сред най-големите в страната - по данни на земеделския министър Десислава Танева през 2014 г. 
в страната са потребени храни на стойност 9.2 млрд. лв., а заетите в него са 112 хил. 
Повече опции, но и още контрол 
Най-ключов в пакета е новият Закон за храните. Сега действащият е от 1999 г. и е променян и допълван над 30 пъти. В 
работната група по проекта участват представители на всички браншови организации от хранително-вкусовата 
индустрия. Това обяснява липсата поне на този етап на сериозни критики към предложенията в него. 
В проекта се определят общи и специфични изисквания към храните, които се пускат на пазара, както и към 
собствениците на компании, които произвеждат, преработват и дистрибутират храни. Въвеждат се изисквания и към 
индустрии, които имат отношение към сектора – например производители на опаковки, превозвачи (виж карето). 
Регламентира се търговията с хранителни продукти по интернет. 
Увеличават се правомощията на контролните органи по отношение на сивата икономика, така че при разкриване на 
нелегални цехове те веднага да бъдат затваряни. По сега действащото законодателство нерегистрираните в Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ) производства се смятат за частна собственост и е нужно разрешение на съда за 
влизане в тях. Предвижда се и повишаване на санкциите за нарушения. 
Според министър Танева промените ще ограничат незаконните търговия и внос, както и ще създадат условия за 
равнопоставеност на всички стопански обекти. "Ще направим публични всички регистрирани обекти по агрохранителната 
верига, за да се знаят техният вид, права, планиран контрол. Ще дадем възможност на потребителя както да получи 
информация за нарушенията, така и сам да предизвиква контрол на съответния обект", обясни намеренията на 
министерството Десислава Танева. 
Земеделското министерство има намерение също така да вкара компаниите, които пускат на пазара вредни храни, в 
публичен регистър. Танева посочи още, че 438 052 обекта се контролират от 1514 инспектори на агенцията. Тези за 
производство на храни и за търговия на едро са 8504 и се наблюдават от 700 инспектори. 
Още два нови закона 
Проектът за нов Закон за хранителната верига цели опростяване, уеднаквяване и актуализиране на 9 действащи закона и 
няколко подзаконови нормативни акта, съобщи д-р Илиян Костов от министерството. По думите му с този закон трябва 
да стане ясно кой прави политиката на безопасност на храните, кой извършва контрола и оценката на риска. Новият 
проектозакон предвижда и контрол на посевния и посадъчен материал. Част от регулациите са свързани с мерки при 
управление на кризи, извънредни ситуации и измами по хранителната верига. "На европейско ниво няма обща рамка по 
отношение на измамите, засега всяка държава членка сама регулира този сегмент на контрола", уточни д-р Костов. 
Проектът за нов закон за oценка на риска по хранителната верига предвижда създаденият през 2011 г. Център за оценка 
на риска да премине към земеделското министерство. Сега той е на подчинение на агенцията по храните. В 16 от 28 
държави на ЕС този център е в структурата на министерството на земеделието. 
Очаква се в края на януари подготовката по новите законопроекти да приключи и те да бъдат качени на сайта на 
министерството. Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност са в по-напреднал стадий - предстои второ 
четене в парламента. 
Какво се променя 
- Въвежда се изискване за регистрация на обектите, които произвеждат и пускат на пазара материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни (опаковки например). Регистрирането ще става в БАБХ. 
- Всеки бизнес оператор, който пуска на пазара за първи път хранителни добавки, трябва да уведоми областната 
дирекция по безопасност на храните. 
- Всеки, който пуска за първи път на пазара (отнася се и за производство, и за внос) храна със специално предназначение 
(за кърмачета, на зърнена основа, за деца, за специални медицински цели и др.), трябва да уведоми Министерството на 
здравеопазването. 
- Притежателите на интернет сайтове за търговия с храни от разстояние трябва да се регистрират в БАБХ. Разписани са и 
условия към предлаганите храни, едно от които е те да бъдат доставени от одобрени от агенцията обекти. 
- Регламентират се условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни. Храните, 
които се даряват, трябва да са произведени в регистрирани обекти, а дарителите ще информират БАБХ. 
- Транспортните средства за превоз на храни от животински и неживотински произход трябва да бъдат регистрирани в 
съответната областна дирекция по безопасност на храните, където е регистриран обектът. 
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- Облекчават се някои административни процедури. Обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни от 
неживотински произход ще подлежат на регистрация в БАБХ, а не на одобрение (което включва проверка на място). 
Изключение правят обектите за всички видове бутилирани води, които се регистрират в регионалните здравни 
инспекции към Министерството на здравеопазването. Досегашното изискване за одобрение остава само за обектите за 
храни от животински произход. 
- На регистрация в областната дирекция по безопасност на храните ще подлежат и обектите за производство и търговия 
на едро с материали и предмети, предназначени за контакт с храни. 
- Обектите за директни доставки на малки количества храни до крайния потребител или до местни търговци на дребно 
също подлежат на регистрация в областните дирекции на агенцията. 
- Създава се консултативен съвет по храните към министъра на земеделието и храните за координиране на държавната 
политика по безопасност на храните, в който влизат и представители на браншовите организации. 
Очакват се и други новости – за изискванията към бутилираните води, за размера на санкциите при нарушение на 
законодателството, за представителност на професионалните организации на производителите, преработвателите и 
търговците на храни и др., но какви точно ще са те ще стане ясно след публикуване на окончателния текст на проекта. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Нефтът най-евтин от 2003 г. насам 
Фючърсите на петрола със срок на доставка през март паднаха до най-ниското си ниво от 2003 г. насам - под 27 долара за 
барел. Американският лек WTI се срина с 1,91 долара до 26,55 долара за барел (7,19% спад). Северноморският Brent 
удържа повече на пазарния натиск и отстъпи само 3,16% от цената си (88 цента) до 27,88 долара да барел. В ранната 
електронна търговия на Нюйоркската NYMEX вчера Западнотексаският WTI не се успокои, като непрекъснато играеше 
между 26,19 и 28,58 долара за барел. Очевидно до края на февруари цените на "черното злато" ще се движат под 30 
долара за барел, като може да паднат и до 22-23 долара/барел. 
Причина за това са декларациите от страна на Иран за триумфално завръщане в челото на световния петролен пазар, 
който ислямската държава загуби през 1976 г. Най-ощетени от ситуацията ще бъдат държавите, които се възползваха от 
орязването на иранската квота в ОРЕС, която срина експорта на петрол от Техеран над 4 пъти - от 6 млн. до около 1,5 млн. 
барела дневно. 
 
√ Вкарват всяка ферма и магазин в регистър 
Единна информационна система ще проследява храната от фермата до хранителните магазини. Това предвижда новият 
законодателен пакет в областта на агрохранителната верига, изготвен от Министерство на земеделието. "По този начин 
ще направим публични всички регистрирани обекти по агрохранителната верига, с вида на получената регистрация, 
права и контрол по тях. Така потребителят ще има възможността, както да получи информация за нарушенията, така и 
сам да осъществява контрол върху съответния обект, а именно да подава сигнали", обясни земеделският министър 
Десислава Танева по време на общественото обсъждане на законодателния пакет. 
Той включва 3 нови закона - Закон за хранителната верига, Закон за храните, Закон за оценка на риска по хранителната 
верига и изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Танева допълни, че промените ще ограничат 
незаконната търговия и внос и ще създадат условия за равнопоставеност на всички стопански обекти. "Очаква се в края 
на януари по всеки от законопроектите да започне процедура за приемането му", каза земеделският министър. Тя 
посочи, че 700 инспектори на БАБХ контролират 8504 обекта за производство и търговия на едро с храни. А през 2014 г. 
стойността на закупените хранителни продукти е 9,2 млрд. лв. Танева съобщи още, че уволнява цялата дирекция по 
обществени поръчки в МЗХ заради слаби резултати. 
 
 Вестник Монитор 
 
√ Лукарски: Каним шведския бизнес в България  
Министърът на икономиката Божидар Лукарски покани шведска бизнес делегация да посети България по време на 
есенния панаир в Пловдив, за да се запознае с възможностите за инвестиции и търговски партньорства в страната ни, 
пише fakti.bg. Поканата бе отправена на среща вчера с посланика на Кралство Швеция със седалище в Стокхолм г-жа 
Н.пр. 
Луиз Бергхолм. От своя страна тя предложи посредством тяхната организация „Business Sweden" да бъде организирано 
посещение на български фирми в Стокхолм. Двамата изразиха мнение, че търговско-икономическите отношения между 
двете страни имат по-голям потенциал от сегашното ниво. 
Божидар Лукарски сподели впечатленията от посещението си в Швеция през август миналата година и срещите си с 
министъра на предприемачеството и иновациите на Кралство Швеция Микаел Дамбери. Тогава двете страни договориха 
активно промотиране на България в Швеция и насърчаване на директните контакти между българските и шведските 
фирми. Министър Лукарски също така изрази надежда, че световният лидер в мебелното производство ИКЕА ще 
разшири присъствието си в България, както и партньорството си с български фабрики. Той отбеляза, че в това отношение 
има напредък след посещението му в седалището на световната мебелна компания ИКЕА през лятото на миналата 
година. 
Божидар Лукарски постави и въпроса за засилване на пазарното присъствие на български вина до шведския пазар, 
където през последните години пазарният дял на нашата винарска продукция намалява поради политиката на Швеция на 
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провеждане на търгове за внос на алкохолни напитки. Двамата говориха също за възможностите за коопериране във 
военно-промишлената област. 
 
Вестник Сега 
 
√ Депутатите пускат неизрядни фирми в обществените поръчки 
Чиновниците ще могат да преценяват кои кандидати са благонадеждни и кои не 
Парламентът отвори нова порта за субективност и корупция с поредни промени в Закона за обществените поръчки. 
Възложителите вече имат възможност да отстраняват по своя преценка участници в процедурата по възлагане, решиха 
депутатите. Става въпрос за т.нар. "незадължително отстраняване". Чиновниците ще могат сами да преценяват дали да 
оставят в състезанието кандидат, който е заплашен от фалит или е обявен в несъстоятелност, намира се в процедура по 
ликвидация или е лишен от правото да упражнява дадена професия. Същото се отнася и за случаите, когато кандидат е 
нарушил принципите на конкуренцията, не е изпълнил договор за обществена поръчка или концесия. 
Спор възникна заради текст, според който на "незадължително отстраняване" може да подлежи и този, който се е опитал 
да повлияе на решението на възложителя, включително чрез невярна или заблуждаваща информация, както и участник, 
получил информация, която може да му даде "неоснователно предимство" за спечелването на поръчката. Гроздан 
Караджов (РБ) посочи, че така се дава прекалено широка възможност за субективна оценка, не се обяснява как 
възложителят ще преценява характера на информацията и не се определя какво е "неоснователно предимство". Шефът 
на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ) се оправда, че промените са по евродиректива и не сме в 
ситуация "това може, това - не". 
Депутати от мнозинството и опозицията се възмутиха и от текст, според който участник в обществена поръчка, който е 
бил осъден и после реабилитиран, има право да "представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване". Мерките за доказване на 
надеждност включват плащане на обезщетение за вредите от престъплението, погасяване на укрити данъци и 
осигуровки или разсрочване на неплатените налози и др. Ако възложителят приеме, че предприетите мерки са 
достатъчни, може да не отстранява кандидата от процедурата. 
"Възложителя направо можем да го направим част от съдебната власт, да определя наказания, а на последващ етап - и 
право да амнистира", иронично коментира Филип Попов (БСП). По думите му не става ясно нито с какви доказателства 
участникът ще доказва своята "надеждност", нито по какъв ред ще се събират. Гроздан Караджов призова за отпадане на 
текста, но без успех. "Смисълът на тази разпоредба е да не се ограничи конкуренцията и състезанието, да не може по 
формална или друга причина кандидат да се лишава от право на участие", обясни Данаил Кирилов. И даде пример с 
работодател, осъден от служител за неизплатено обезщетение - налице е присъда, а при обявяването на обществената 
поръчка обезщетението вече може да е платено. 
 
√ Платеният годишен отпуск остава 20 работни дни 
Депутатите не увеличиха платения годишен отпуск от 20 на 25 работни дни, като не приеха на първо четене промени в 
Кодекса на труда. Промените, внесени от депутата Георги Кадиев, бяха мотивирани с данни, че повече от половината 
българи страдат от стрес на работното място. От 148 гласували депутати – "за” бяха 16, по 66 бяха "против” и "въздържал 
се”, предаде БНР. 
На първо четене депутатите решиха още организация на работниците и служителите да може да се нарече "национално 
представителна", ако има поне 50 хиляди членове. С намаляване на броя на представителността на синдикатите 
парламентът на практика връща старото положение отпреди 2012 година. Депутатите подкрепиха поправката с мотива, 
че критерият за общ брой членове е необосновано завишен, тъй като не отговаря на актуалното състояние на пазара на 
труда. Одобрено беше и облекчение за работодателите. Занапред те ще бъдат признавани за национално 
представителни, ако имат най-малко 1 500 членове, които разполагат с общо 50 хиляди работници или ако имат 100 
хиляди служители, наети по трудов договор. 
Промените ще позволят и на социалните партньори с по-малко членове да станат национално представителни и да 
участват в националния съвет за тристранно сътрудничество. 
 
investor.bg 
 
√ Т. Петкова: Енергийната система на България ще издържи на ниските температури  
Газпром прекрати договор за "Южен поток" със South Stream Transport, в която нямаме участие, посочи енергийният 
министър 
Енергийната система на България е стабилна и енергийният министър Теменужка Петкова няма притеснения, че 
системата няма да издържи на натоварването при падане на температурите. Товарът в системата е 6 хил. мегавата и 
всички мощности работят, уточни тя пред bTV . 
Причината за прекъсването на електрозахранването на някои места през последните дни е комплексна - обилен 
снеговалеж, ниски температури и обледяване на електропроводите. 
По отношение на последните съобщения за прекратяване на проекта "Южен поток", Петкова уточни, че става въпрос за 
прекратяване на договора с проектната компания South Stream Transport, в която България няма участие. Компанията 
трябваше да изгради морската част на газопровода. 
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Връзката IGB (Комотини - Стара Загора) е важна за диверсификацията на газовите доставки за страната, посочи още 
Петкова. Тя припомни, че изграждането на съоръжението трябва да започне през октомври 2016 година, а въвеждането 
в търговска експлоатация - през втората половина на 2018 година. 
Стартът на енергийната борса е успешен, оцени още енергийният министър. Тя повтори, че една от най-важните задачи 
пред министерството, свързана с либерализацията на енергийния пазар, сега е защитата на уязвимите потребители. 
Методиката се разработва от работна група с експерти от енергийното и от социалното министерство, с подкрепата на 
Европейската комисия. 
Предприетите реформи и промени в законодателството са се отразили положително на енергетиката, смята още 
министърът. Тя посочи, че текущият дефицит на Националната електрическа компания (НЕК) намалява с почти 350 млн. 
лева и очакванията са, че държавната компания ще приключи годината със загуба от 218 млн. лева. 
Трупаният с години дефицит в НЕК обаче е 3,7 млрд. лева, посочи още тя. 
 
√ Министерският съвет предлага нов закон за държавните помощи  
С новия закон не се променя съществуващия ред за предоставяне на държавни помощи, но се въвеждат още 
европейски регулации 
Министерският съвет предлага да се приеме нов закон за държавните помощи. Текстовете са внесени в деловодството 
на Народното събрание. Законът обхваща и минималните помощи (de minimis), за които не е необходимо уведомяването 
на европейските власти. 
Законопроектът е изготвен от междуведомствена работна група, като е трябвало да бъде готов до края на 2013 г. Заради 
извънредните избори през 2014 г. приемането му е отложено и той е включен в законодателната програма на 
Министерския съвет през 2015 г., посочва се в мотивите на вносителя. 
Новият закон не променя съществуващия ред за предоставяне на държавни помощи, но се въвеждат още от 
европейските регулации. 
Предвижда се държавна помощ да се предоставя, ако има социален характер или ако е предназначена за отстраняване 
на щети от бедствия и други извънредни събития. Предоставянето на държавна помощ може да се приеме за 
съвместимо с вътрешния пазар, когато се подпомагат региони с ниско жизнено равнище и висока безработица или 
когато е за изпълнение на проект със значителен икономически интерес за Европейския съюз (ЕС) или за преодоляване 
на съществени трудности в икономиката на страната, посочва се в текстовете. 
Държавна помощ ще се позволява и с цел подпомагане развитието на определени стопански дейности или 
икономически райони, стига да не засяга търговските условия, както и за подпомагане на културното и историческо 
наследство, ако отново не засяга търговските условия и регламентите на ЕС за конкуренцията и е разрешена от 
Европейската комисия (ЕК), предвиждат авторите на новия закон. 
За наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи и минималните помощи на национално, 
областно и общинско равнище се предвижда да отговаря министърът на финансите. Той ще комуникира и с ЕК във 
връзка с държавните помощи. 
За държавните помощи в сектора на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловно стопанство и 
рибарство ще отговаря конкретно министърът на земеделието и храните. 
Въвежда се функцията “администратор на помощ” в случаите, в които държавната помощ не се предоставя пряко от 
публичен орган, а чрез лице, спрямо което може да упражнява пряко или косвено доминиращо влияние. Когато 
държавната помощ се предоставя с акт на Министерския съвет, администратор на помощта е съответният министър, 
отговорен за конкретната политика. 
Администратор може да бъде управляващ орган на оперативна програма и  публичноправна или частноправна 
организация, като ще е длъжен да уведомява финансовия министър при предоставяне на нова държавна помощ. 
Държавната помощ се предвижда да не се предоставя до разрешението от страна на Еврокомисията или поне до 
момент, в който не настъпят обстоятелства, при които да се счете, че ЕК е взела решение за разрешаването й. За 
случаите, при които не е нужно уведомление на ЕК, трябва да се изчака становището на финансовия министър, че 
помощта отговаря на изискванията за групово освобождаване. 
Всички държавни помощи ще се оповестяват в Официалния вестник на ЕК, предвижда още законопроектът. 
За всички държавни помощи България ще уведомява ЕК, включително и за изменение на вече предоставени такива. 
Възстановяване на неправомерно отпусната държавна помощ се извършва въз основа на решение на ЕК и по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като подлежат и на принудително събиране. Ако получателите на помощта 
не са индивидуализирани, администраторът й издава акт за установяване на публично вземане по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс, по който се предвижда да се разглеждат и жалбите на получателите на 
държавните помощи. Администраторите на помощта или Националната агенция за приходите уведомяват финансовия 
министър за всяко погасено плащане. 
До края на март всяка година администраторите на държавни помощи ще предоставят отчети пред министъра на 
финансите за изпълнението на държавните помощи за предходната година. За фонд “Земеделие” и другите 
администратори от сектора на селското стопанство срокът е до края на януари. 
Предвидени са и глоби за различни нарушения – за неопределяне на администратор на държавна помощ, за 
неизпълнение на задължения на администратори, като максималният размер може да достигне до 10 хил. лева. 

 


