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Dariknews.bg 
 
√ От АИКБ се срещнаха с представителите на бизнеса от област Габрово 
Проведе се среща на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представителите на бизнеса от област 
Габрово. 
Присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха 
последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. 
Стефан Василев, член на УС на АИКБ, 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 и регионалният представител на АИКБ за област Габрово г-н 
Николай Григоров, представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на 
действия за тяхното разрешаване. 
На срещата присъства и директорката на Бюрото по труда в гр. Габрово Лена Енева, която приветства гостите, представи 
активните програми за момента и изрази своята удовлетвореност от работата с екипа на АИКБ в Съвета за 
сътрудничество към ДБТ. 
Теодор Дечев от АИКБ представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 
2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност" и 
„Инициатива за малки и средни предприятия". 
Дечев представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия" и 
очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 
предприятия" и „Добри и безопасни условия на труд". 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 Габрово 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. 
АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за 
бизнеса у нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите 
висшите учебни заведения. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Танева: Над 518 млн. лева по схемата за единно плащане на площ ще получат над 51 хиляди земеделски стопани 
Днес ще бъдат преведени над 518 млн. лева по схемата за единно плащане на площ на повече от 51 хиляди земеделски 
стопани. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща на производителите на плодове и 
зеленчуци с представители на супермаркет вериги и преработвателни предприятия. 
Тя съобщи, че плащането на площ е 16,20 лв. на декар. Министър Танева подчерта, че утре ще бъде изплатено и 
доплащането от 29, 5 млн. лв. на 5835 бенефициенти за национална преходна помощ за говеда, необвързано с 
производството и припомни, че останалите ставки за животновъдите са платени още в края на миналата година. 
„Целият Европейски съюз отделя 200 млн. евро за обвързана подкрепа за сектор „Плодове и зеленчуци“, от които на 
България се предоставят 40 млн. евро. Най-голямата подкрепа от пакета за директни плащания е именно за този 
сектор“,изтъкна министърът. 
Тя бе категорична, че най-голямото предизвикателството е да се създадат организации на производителите.  
„Именно тези организации биха представили на пазара продукти от един сорт, с необходимото качество и количество, за 
да отговори на търсенето на пазара. Независимо от размера на помощта, която предоставяме, ако не започне 
функционирането на обединения на групи производители, няма как това да се усети в дохода на производителя“, каза 
още Танева. Тя добави, че плащанията по кампанията за директни плащани през 2016 г. и фокусът на различните мерки 
ще дадат положителен резултат, но за да бъде постигнат по-добър пазарен дял производителите трябва да се обединят. 
В момента около 9 хиляди са производителите на плодове и зеленчуци, заедно с оранжерийното производство. От тях 
има организирани едва 12 групи организации с общо 48 членове, които изпълняват инвестиционните си програми и са 
получили съответната подкрепа. До 2014 г. има 3 признати организации на производители и 1 призната през 2015 г., като 
те включват над 44 производителя и 17 членове, каза още Танева. 
Тя допълни още, че всички те ще имат възможност да кандидатстват по европейските програми за подкрепа на техните 
инвестиционни програми, които биха защители пред ДФЗ и биха получили съфинансиране, европейско и национално. 
Тези производители в признатите организации реализират продукция общо 3 % от цялата продукция, която се реализира 
от сектор „Плодове и зеленчуци“, съгласно националната статистика. 
Десислава Танева уточни, че Министерство на земеделието и храните ще окаже необходимата експертна помощ, за да 
има повече признати организации на производители. Тя допълни, че в Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. има две мерки, стимулиращи сдружаването и късите вериги на доставки - Мярка 9 „Учредяване на 
групи и организации на производителите“ и Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество 
между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари“. 
„Предвиждаме тези две мерки да бъде отворени през 2017 година. Те имат за цел да мотивират земеделските стопани 
да се организират, но не в поредната браншова организация, а в организация на производителите, които сами ще 
решават какво да произвеждат и на кой пазар как да се позиционират. Това е предизвикателството пред цялата 
общност“, категорична бе Танева. 
Тя допълни, че през настоящата година се предвижда отваряне на прием по подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 
 
√ Рециклирането спестява 5 пъти повече енергия, отколкото се отделя при изгарянето 
В Европа над 50% от битовите отпадъци продължават да се депонират и изгарят, което е равносилно на изхвърлянето на 
над 5 млрд. евро годишно. 
Целта на европейското законодателство е да се предотвратява образуването на отпадъци, повторната употреба и 
рециклирането им, а не депонирането и изгарянето. 
БАР би искала да насърчи предаването на отпадъци за рециклиране, разделното им събиране, намаляване на 
отпадъците и затова ще предоставя различни примери за повторна употреба и съхраняване на ресурсите с надеждата да 
насърчи добрите европейски и световни практики и в България. 
Такъв пример е мрежата за повторна употреба на мебели във Великобритания, създадена през 80-те години. Нейната 
крайна цел е да намали отпадъците, а домакинствата с ниски доходи да получават дарения под формата на мебели и 
електроуреди. Благодарение на тази акция се оползотворяват 17% от всички мебели в страната. 
Това е само един от многото добри примери от повторната употреба и намаляването на отпадъците. В процеса на 
повторна преработка се спестява енергия, защото рециклираните материали изискват по-малко енергия, за да се 
превърнат повторно в продукти. Рециклирането може да спести от три до пет пъти повече енергия, отколкото се 
получава при изгарянето. При 24 от 25 вида твърди отпадъци според проучванията рециклирането спестява повече 
енергия, отколкото се генерира при изгаряне. Само за пример при изгарянето на 1 кг пластмаса се отделя еквивалентът 
на 1 кг въглероден диоксид, докато при рециклирането й се спестяват 1,5-2 кг въглероден диоксид. 
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Вестник Труд 
 
√ Шефът на БЕХ: Цената на тока ще падне през пролетта  
Идва пролет, консумацията пада, реално е и цената на тока, който се продава на енергийната борса, да падне. Това 
коментира пред журналисти изпълнителният директор на БЕХ Жаклен Коен. 
Според него скоро ще бъде намерено равновесно положение на цената, на която се търгува ток на Българската 
независима енергийна борса. Към момента дружествата, които предлагат ток на борсата остават тези от системата на БЕХ 
– АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица изток 2” и НЕК .“ 
„Борсата е ликвидна. Според мен скоро ще бъде намерено равновесно положение на цената, на която се търгува на нея. 
Цената се люшка от много ниска на много висока. Нормално за всеки старт. Надявам се борсата да се развива“, 
коментира Коен. 
По-отношение на това как очаква да се развива цената той отговори с една дума: „Пазар“ . 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 3 млрд. влизат в хазната, заради „осветления сив сектор"  
В момента имам огромен проблем с това, че трябва да обяснявам големия ръст на приходите в хазната – 12%, за период 
от една година". Така директорът на Агенция „Митници" Ваньо Танов коментира работата на екипа си пред Нова ТВ. 
Той подчерта, че въпросните приходи са предимно от „осветления сив сектор" и възлизат на близо 3 млрд. лева. 
„Финансови престъпления и измами са възможни заради корупцията във всички системи", категоричен бе митничар 
номер 1. 
Той заяви, че в много от разкритите от екипа му случаи на измами няма осъдени, отговорността за което била на съда и 
правораздавателните органи. 
Заради решения на магистратите дори се налагало митниците да връщат пари на подсъдими, които се оказват невинни 
след дела, точили се с години. 
 
√ Цената на петрола скочи със 6%  
Цената на петрола скочиха с 6%, достигайки до 36 долара за барел в търговията в Северна Америка след коментари на 
руския енергиен министър Александър Новак, които допълнително захранват спекулациите за възможни общи действия 
на страните извън и във ОПЕК. Новак заяви, че Саудитска Арабия е предложила всяка страна производител на петрол да 
намали производството си с до 5%, за да се подкрепят ниските цени на петрола, предаде Ройтерс. "Вярно е, има такова 
предложение", заяви Новак. Той допълни, че има предложение за среща между страните членки на ОПЕК и тези извън 
картела на ниво петролни министри. 
Копирано от standartnews.com 
 
√ Преведоха 518 млн. на 51 хил. фермери  
Днес изплащат още 29,5 млн. лв. помощ за отглеждане на говеда 
Над 518 млн. лв. по схемата за единно плащане на площ вчера бяха преведени 51 хил. фермери, а днес ще бъдат 
изплатени още 29,5 млн. лв. на 5835 стопани като национална преходна помощ за говеда, необвързано с 
производството. Това обяви министърът на земеделието Десислава Танева по време на среща на производители на 
плодове и зеленчуци с представители на вериги за търговия с храни и преработвателни предприятия. Плащането на 
площ е 16,20 лв. на декар. "ЕС отделя 200 млн. евро за обвързана подкрепа за сектор "Плодове и зеленчуци", от които на 
България се предоставят 40 млн. евро", каза Танева. 
По думите й най-голямото предизвикателство е да се създадат организации на производителите. Около 9 хил. са 
производителите на плодове и зеленчуци, като от тях има организирани едва 12 групи организации с 48 членове, които 
изпълняват инвестиционните си програми и са получили съответната подкрепа. В Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. има две мерки, стимулиращи сдружаването - Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на 
производителите" и Подмярка 16.4 "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във 
веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари". 
Приемът по тези две мерки да бъде отворен през 2017 г. През 2016 г. се предвижда отваряне на прием по подмерките 
4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", 
каза министър Танева. 
 
Вестник Сега 
 
√ Туристически фонд ще строи атракции с пари на ЕС и на бизнеса 
Фонд за туристическа инфраструктура ще инвестира в проекти за нови атракции, както и за ремонт на довеждащи 
пътища до тях. Това каза вчера във Варна регионалният министър Лиляна Павлова. 
"Между 200 и 300 млн. лв. е стойността, с която ще бъдат финансирани проекти като туристически атракции, 
възстановяване на манастири, крепости и други обекти. За тях ще се отделят средства безвъзмездно. А обектите, които 
генерират приходи, ще могат да ползват дългосрочно нисколихвено кредитиране", обясни Павлова. Според нея фондът 
ще работи на принципа на публично-частното партньорство чрез финансиране от оперативна програма "Региони в 
растеж" 2014-2020 г. 
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За подобен фонд заговори миналата година и министърът на туризма Николина Ангелкова. Тогава тя съобщи, че се 
обмисля вариант да се създаде фонд или някакъв друг финансов механизъм за ремонт на пътища по туристическите 
маршрути, за подобряване на инфраструктурата, както и за "стягането" на туристическите атракции в страната. Според 
Ангелкова идеята е в него да влизат част от приходите от концесии, както и от таксите за посещения. Идея за подобен 
фонд преди време лансира и бившият икономически министър Делян Добрев, но за подпомагане на културното 
наследство. 
 
Epicenter.bg 
 
√ България предлага съвместни оранжерии и консервни заводи на територията на Русия 
Част от последиците на международните санкции срещу Русия може да бъдат преодолени, като се изградят съвместни 
българо-руски предприятия за производство и консервиране на зеленчуци. 
„Противодействие на негативните тенденции в стокообмена може да бъде постигнато и чрез създаването на съвместни 
предприятия за консервиране на плодове и зеленчуци и оранжерии на територията на Русия, които да отглеждат 
еквивалентни на традиционно изнасяните от страната ни земеделски продукти“, каза министърът на икономиката 
Божидар Лукарски в края на 15-ата сесия на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-
техническо сътрудничество. 
"Ние сме членове на ЕС и в тази връзка трябва да прилагаме някакви санкции. Беше постигната договореност за 
изграждане на съвместни предприятия за консервиране на плодове и зеленчуци, а също и на парници и оранжерии на 
територията на Русия", каза министърът, който е един от двамата съпредседатели на комисията от българска страна . 
 „България има възможност да увеличи износа си по водещи експортни позиции за Русия. Вярвам, че проведената 
конструктивна дискусия и направени заявки, както от българска, така и от руска страна ще спомогнат за използване на 
пълния потенциал за развитие на двустранните ни отношения“, каза още той. 
Като приоритетни в двустранните ни отношения с Русия бяха определени редица области като търговско-икономическо, 
инвестиционно и регионално сътрудничество, както и сътрудничество по линия на малките и средни предприятия; 
енергетика, туризъм, строителство, селско стопанство, информационно-комуникационни технологии, транспорт, 
корабостроене и кораборемонт и наука и образование.  
 „Състоянието на двустранното икономическо сътрудничество и по-конкретно стокообменът с Руската федерация не ни 
удовлетворява“, посочи още министър Лукарски. По негови думи проведените в рамките на заседанието дискусии са 
допринесли за начертаването на конкретни мерки за засилване на търговско-икономическите връзки между двете 
страни. 
Приоритетни области за увеличаване на износа на български стоки са хранително-вкусовата промишленост и оборудване 
за нея, електроника, подемно–транспортна техника, металообработваща техника, електрически двигатели и генератори, 
облицовъчни материали от фаянс и керамика, санитарно оборудване, техстилни изделия и други. 
Съпредседателят от руска страна Сергей Герасимов определи експортните позиции на двете страни като 
взаимнодопълващи се, като добави, че има добри перспективи за развитие на стокообмена. 
Министър Лукарски подчерта, че по време на сесията е постигната договореност между Агенцията за насърчаване на 
малки и средни предприятия и Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес за насърчаване на съвместните 
предприятия и за участие в изложения в руските региони. 
По време на заседанието зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева изтъкна, че регионалното сътрудничество 
създава възможности за насърчаване на търговията.  
За насърчаване на стокообмена на селскостопанска продукция по време на сесията е договорено създаване на работна 
група в аграрния сектор. По-активно участие на български строителни фирми в реализирани в Русия проекти също бе 
сред обсъжданите теми. 
В сферата на строителството предстои да бъде създадена отделна работна група. 
Според Сергей Герасимов създаването на тези две работни групи ще открие нова страница в икономическите ни 
отношения в тези два сектора. 
Увеличаването на потокa от туристи също бе обект на конструктивна дискусия. България е традиционна за руснаците 
дестинация и тези позиции могат да бъдат засилени предвид развитието на отношенията на Русия с други предпочитани 
от тях дестинации като Турция. 
За целта следва да бъдат предприети редица мерки, включително рекламиране на националния туристически продукт на 
страната ни, както и подготовка на професионални кадри за туристическата индустрия. 
За да се увеличи потокът от туристи, се обсъждат облекчения за издаването на визи за руските туристи, като те могат да 
бъдат безплатни за туристи до 16 години и с намалени цени над тази възраст. Това обаче ще бъде обвързано с обема на 
руския туристопоток, който туроператорите осигуряват. 
Проведените в рамките на заседанието на междуправителствената комисия дискусии бяха определени от нейните 
съпредседатели като изключително ползотворни, а постигнатите споразумения като най-правилните решения, които са 
от взаимен интерес. 
В края на сесията тримата съпредседатели пописаха протокол за постигнатите договорености на 15-тото заседание на 
Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Бе договорено следващата 
сесия на комисията да се проведе в началото на 2017 г. в Москва.  
По данни на българската статистика стокообменът за 11-те месеца на 2015 г. между България и Русия намалява в 
сравнение с аналогичния период на 2014 г. с 35,7% до 3,6 млрд. долара, в т.ч. износът от България за Русия е намалял с 
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38,7% до 407,8 млн. долара, а вносът от Русия – с 35,3% до 3,2 млрд. долара. През 2015 г. отрицателното за България 
салдо в търговията с Русия достигна 2,8 млрд. долара. 
В областта на търговията с услуги, данните на Международния търговски център, сочат ръст на износа на български 
услуги за Русия през 2014 г., който възлиза 887 млн. долара. Най-голям относителен дял имат пътуванията, в това число 
туристическите – 443 млн. долара, следвани от: транспортните услуги – 386,6 млн. долара, други бизнес услуги – 30,7 
млн. долара и телекомуникационни, компютърни и информационни услуги – 22,6 млн. долара. 
 
√ Петролът поскъпна с 6%, след като Русия обяви готовност за среща с ОПЕК 
Руският енергиен министър Александър Новак заяви, че Москва е готова да участва в среща на Организацията на 
страните износителки на петрол (ОПЕК), целяща установяване на координация по отношение на ниските цени на 
петрола. 
Думите му незабавно предизвикаха поскъпване на нефта с 2,5 долара или с 6%, като котировкитена сорт Брент 
достиганаха 36,08 долара за барел (159 литра). 
Новак потвърди, че Саудитска Арабия е предложила страните производителки на петрол да намалят производството си с 
до 5% всяка, за да подкрепят ниските цени на петрола.  
За Русия това би означавало да намали производството си с около 500 000 барела на ден. 
"Подлежи на обсъждане. Твърде рано е да говорим за това", коментира новак. 
Миналата година руският добив на петрол достигна своя постсъветски връх от средно 10,7 млн. барела на ден. 
Икономиката на Русия, която не е част на петролния картел, пострада от ниските цени на нефта, който наскоро 
достигнаха своето 12-годишно дъно.  
„Страните от ОПЕК в момента се опитват да свикат през февруари среща с участието на държави членки и такива, които 
не са“, каза Новак. 
Той допълни, че срещата може да включва и „консултации за ситуацията на пазара, ниските цени и възможностите за 
координация“.  
Във вторник петролните министри на Кувейт и Ирак заявиха, че ОПЕК няма да намали производството, докато 
производители извън картела не направят същото, независимо от спада на цените.  
 
√ Турски министър: Турция ще продължи съвместните енергийни проекти с Русия 
Турция разчита на по-нататъшно стабилно сътрудничество с Русия по оставащите съвместни енергийни проекти, заяви 
турският енергиен министър Берат Албайрак. 
Той по-специално изрази надежда за продължаване на съвместните дългосрочни и средносрочни ядрени енергийни 
проекти.  
„Разбира се, ние оценяваме различни алтернативи на енергийни доставки. Търсим диверсификация на доставките и нови 
доставчици. Но настоящите надеждни проекти в енергийната сфера, които имаме и които не са проблематични, ще 
продължат напред, както преди“, заяви Албайрак в интервю за турския канал NTV.  
Русия и Турция подписаха споразумение за изграждане и опериране на първата ядрена централа в страната – АЕЦ 
„Аккую“ в южната турска провинция Мерсин през май 2010 г. 
Според проекта тя ще има 4 блока, всеки с мощност 1200 мегавата. 
Очаква се централата на стойност 20 милиарда долара да произвежда 35 милиарда киловатчаса на година. 
 


