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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
ТВ Европа 
 
√ Добрин Иванов: Големите енергийни проекти трябва да бъдат реализирани, само ако са икономически обосновани и 
тяхната ефективност е доказана 
"Големите енергийни проекти трябва да бъдат реализирани, само ако са икономически обосновани и тяхната ефективност 
е доказана. Като със сигурност това не трябва да става като инвестиционен ангажимент на държавата и без държавата да 
поема държавни гаранции. Тоест ако тези проекти докажат своята ефективност и се намери частен инвеститор, който да 
вложи финансови средства и ресурси, тези проекти могат да бъдат реализирани. Още повече, че те ще допринесат до 
утвърждаване на България като енергиен фактор на Балканския полуостров. Ще се създадат нови работни места и редица 
други ползи - енергийна независимост, но със сигурност това трябва да стане без участието на държавата и без поемането 
на нови държавни дългове и поемане на държавни гаранции." Това заяви Добрин Иванов, изп. директор на АИКБ пред ТВ 
Европа. 
Вижте видеото. 
 
 
в. Стандарт 
 
√ Бизнесът иска бързо въвеждане на еврото 
Приложете принципа "мълчаливо съгласие", заяви председателят на АИКБ Васил Велев 
 
За въвеждане на еврото още преди българското председателство на Съвета на ЕС, настояват българските работодатели. 
Това стана ясно при представянето на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 
2017 г., в която влизат АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП. Трябва да се сведат до минимум регулаторните режими и да се въведе 
принципът на "мълчаливото съгласие", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. От бизнеса са категорични, че политическият елит води война срещу бизнеса с многобройните държавни и 
общински такси. През 2016 г. има ръст от 11,2% на приходите от такси в бюджета, а тази година се предвижда ръст от още 
7,6%, каза председателят на БСК Божидар Данев. В момента държавата събира 1,2 млрд. лв. годишно от такси, а общините 
още толкова. Данев добави, че в сравнение с една Словения например у нас таксите са 24,5 пъти повече. Това води до 
корупция и увеличаване на сивия сектор. Електронното управление е изключително важно за борбата с корупцията и за 
развитието на бизнеса, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов. И допълни, че за въвеждането му се говори много, 
но не се върши нищо. Сред исканията на бизнеса е и да се разшири обхватът на сините карти за машинни и електронни 
инженери, както и работодателите да спрат да плащат за първите 3 дни от болничния, а този разход да се поеме от НОИ. 
Откакто първите три дни болнични се плащат от фирмите, болничните листа са се увеличили от 7 млн. на 13,5 млн., каза 
Данев. Бизнесът е готов и за протестни действия, в случай че се източват джобовете им с нови енергийни големи шлемове, 
които да увеличат таксата "задължение към обществото", каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Не бива да има 
нови ТЕЦ в "Мариците" или развиване на ядрена енергетика с публичен ресурс, заявиха работодателите. 
 
 
pariteni.bg 
 
√ Работодателите настояват за подобряване на бизнес средата 
Не пипайте данъчния модел, съветват от БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП 
Ограничаването на екологичния рекет от страна на псевдо природозащитни организации, които задушават цели сектори в 
икономиката, е сред основните приоритети на работодателите в България. 
“Ще инициираме промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и други нормативни промени за ограничаване на 
екорекета на нароилите се стотици т.нар. екоорганизации, които навсякъде ограничават инвестиционните инициативи”, 
обяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев при представянето на приоритетите за 2017 г. на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР). 
По думите му в КРИБ постоянно се получават писма и оплаквания от зелен рекет, който спира инвестиционния процес и 
растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрия. 
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Относно подобряването на бизнес средата четирите национално представени работодателски организации – БСК, АИКБ, 
КРИБ и БТПП, настояват да не се пипа данъчният модел в страната, да се работи усилено за влизане в ERM II (чакалнята на 
еврозоната), както и да се пресекат навреме възраждащите се идеи за осъществяването на големи и скъпи енергийни 
проекти, които впоследствие натоварват цялото общество. 
Четири ключови направления ще бъдат приоритетни в дейността на бизнеса през тази година – осигуряване на човешки 
ресурси за икономиката, повишаване на конкурентоспособността на българските производители, подготовка на 
председателството на страната за Съвета на ЕС и развитието на капиталовия пазар. 
Според работодателите образованието у нас не произвежда кадри, които впоследствие да се използват в икономиката и 
това е тежък проблем. 
“И вече не става дума само за висококвалифицирани кадри. Недостиг има при абсолютно всички икономически дейности”, 
каза председателят на АИКБ Васил Велев. Според него моделът “парите следват ученика” се е доказал като неработещ. 
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев смята, че е необходимо драстично да бъде ограничена 
административната намеса на пазара на труда, включително по отношение определянето на минималната работна 
заплата, класовете за прослужено време и минималните осигурителни доходи, което в момента се осъществява без 
необходимата методология и без оценка на въздействието. 
 
 
3e-news.net 
 
√ АИКБ: МСП в Европа са притиснати от бюрократичния подход и прекалената сложност на регулациите 
Работодателската организация настоява за подобряване на политиките на ЕС за насърчаване на малките и средните 
предприятия 
Да се проучат специфичните потребности на микропредприятията, семейните фирми, социалните предприятия, 
свободните професии и всички специфични подгрупи, които се различават от „традиционните“ бизнеси, за да може да се 
разработи адекватно портфолио от инструменти за насърчаване на тяхното развитие. За това призова Пламен Грозданов, 
изпълнителен директор на Сдружение „Произведено в България“ по време на обществено обсъждане на възможностите 
за подобряване на политиките на Европейския съюз за насърчаване на МСП, проведено в в Брюксел на 6 февруари, 2017 
г. (effectiveness).  
„Необходима е хоризонтална политика за насърчаване на МСП в Европа. Подходът да се предлагат стандартни решения 
за всички фирми, без да се отчитат различните специфични потребности на множеството подгрупи МСП, е неактуален и 
възпрепятства постигането на реални резултати. Това налага да се пристъпи спешно към промяна на дефиницията за 
МСП“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и докладчик на 
Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК)  по темата. 
Дискусията бе организирана от ЕИСК и в нея участие взеха членове на Европейския парламент, представители на ГД 
„Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на 
Европейската комисия, представители на европейските социални партньори и членове на ЕИСК. В обсъждането се 
включи и Бойко Недялков, член на УС на АИКБ и изпълнителният директор на Сдружение „Произведено в България“ 
Пламен Грозданов. 
В изказването си д-р Ангелова се позова на изследване на ефективността на политиките на ЕС към МСП в периода 2007-
2015 г., проведено по поръчка на Европейския икономически и социален комитет от българската фирма ЕСТАТ и 
представено от проф. д-р Стефан Петранов. „Изследването отчете, че въпреки постоянните усилия на европейско 
равнище за намаляване на административната тежест за бизнеса, в политиките на ЕС за насърчаване на МСП 
продължава да доминира бюрократичният подход и прекалената сложност на регулациите. Често малките и средните 
предприятия в Европа чувстват, че отговорните служители нямат никаква представа как всъщност функционира бизнеса, 
а болшинството от механизмите за подкрепа на МСП не могат да отговорят с бързи, ясни и ефективни решения“, посочи 
проф. Петранов. 
По време на обсъждането бяха подкрепени предложените от д-р Ангелова възможности за повишаване на 
ефективността на политиките и мерките за подкрепа и насърчаване на МСП, като бяха предложени решения в следните 
посоки: 
От АИКБ предлагат да се направи промяна в дефиницията за МСП, така че: 
⦁    Задължително да се прилагат които и да е два от трите критерия в чл. 2 от Анекса на препоръка 2003/361 на ЕК 
(списъчен брой на персонала, годишен оборот и счетоводен баланс); 
⦁    Да се анулира чл.3 (4) от Анекса на препоръката на ЕК – така че фирмите с над 25 % държавно или общинско участие, 
които отговарят на критериите от чл. 2 на Анекса, също да се признават за МСП; 
⦁    Да се разработи нов подход, адаптиран към съществуващите реалности и отчитащ разнообразието от МСП и 
различията в страните-членки; 
⦁    Обединяване на усилията на институциите и заинтересованите страни на равнище Европейски съюз и страни – членки 
за преодоляване на съществуващите полета на неефективност при формулиране и реализиране на политиките за 
насърчаване на МСП и повишаване на ефективността на мерките за подкрепа; 
⦁    Основата част от МСП се оплакват от неефективната комуникация при представянето на мерките за подкрепа, в 
резултат на което до тях не достига информация за инструментите и мрежите, създадени в тяхна помощ. Решаването на 
този проблем е възможно единствено с тясното сътрудничество на работодателските и браншови организации, особено 
на национално и регионално равнище; 
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⦁    Оценката и мониторингът на политиките в подкрепа на МСП са твърде фрагментирани, липсва обратна информация 
до каква степен те допринасят за насърчаване на развитието на МСП; 
⦁    Прилагането на Акта за малкия бизнес в Европа е все още твърде незадоволително. Особено тревожна е ситуацията 
по отношение на насърчаването на предприемачеството и достъпа до единния пазар и до финансиране. От 2008 г. до 
сега се наблюдава и влошаване на мерките за осигуряване на човешки ресурси с подходяща квалификация и равен 
достъп за участие на МСП в търгове за обществени поръчки. Ефективното прилагане на Акта за малкия бизнес е 
възможно само при активното участие на страните – членки. 
Очаква се становището да бъде одобрено от пленарната сесия на ЕИСК през юни 2017 г. и тогава предложенията в него 
ще бъдат представени на Европейската комисия, която след това ще представи информация как ги въвежда в практиката. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
investor.bg 
 
√ Общините пак поискаха поне един пряк данък да стане местен приход 
Размерът на общинските бюджети все още е твърде зависим от централния бюджет, твърди кметът на Кърджали 
В новия Закон за местните данъци и такси, който 44-тото Народно събрание ще обсъжда, ще поискаме поне един пряк 
данъчен приход да стане местен приход. Това заяви заместник-председателят на Управителния съвет на Националното 
сдружение на общините и кмет на Кърджали Хасан Азис в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
Като дял от общите данъчни приходи в България на общините се падат само 3% от тях, уточни Азис. По този показател 
изпреварваме само две държави в Европейския съюз (ЕС) - Гърция и Словакия, поясни той.  
Към настоящия момент не можем да кажем, че общините са независими от гледна точка на фискалната политика, която се 
води, каза още кметът на Кърджали. Според него размерът на общинските бюджети все още е твърде зависим от 
централния бюджет. 
Искането на общините за допълнителни приходи от преки данъци не е ново. От години местната власт настоява част от 
данъка върху доходите да отива в общинските бюджети, а не изцяло в държавния, като мотивът на кметовете е, че по този 
начин ще се дадат стимули на общините и ресурси за публични инвестиции. Според представители на местната власт този 
ресурс може да замести част от капиталовите трансфери, които така или иначе се извършват между централния бюджет 
към общините. Припомняме, че от ГЕРБ имаха идея контролът върху казаните за домашна ракия да се прехвърли от 
митниците върху общините, които да събират и акцизи. Предложението обаче беше отхвърлено, защото общините 
отказали да се занимават с администриране и събиране на косвения налог с мотива, че приходите от акциз не оправдават 
административните разходи по събирането му. 
Няма капацитет за подобна дейност, заяви през януари Благой Станчев от Националното сдружение на общините. „Нужни 
са още хора или трябва да натоварим допълнително служителите си, а знаете какви са заплатите в малките общини“, 
добави Станчев. 
Бившият заместник-председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Диана Йорданова изрази съжаление, 
че общините се отказват от нов източник на приходи и призова Министерство на финансите по-стриктно да разглежда 
исканията за дофинансиране на малките населени места. 
 
 
Труд 
 
√ Пада временната забрана за износ на ток 
Със заповед на служебния министър на енергетиката Николай Павлов ограниченията за износ на електроенергия с 
произход България се премахват, съобщиха от Министерство на енергетиката. Промяната влиза в сила от 01.00 часа 
българско време (00.00 часа CET) на 9 февруари 2017 г. 
Заповедта на министър Павлов е във връзка с писмо от Електроенергийния системен оператор. В него се изтъква, че 
резервите, необходими за нормалното функциониране на електроенергийната система на Република България, са 
възстановени и са в готовност да посрещнат предстоящото краткотрайно увеличение на електропотреблението. 
В съответствие с новите условия Електроенергийният системен оператор възстановява достъпа до електропреносната 
мрежа на износителите на електрическа енергия, произведена в страната. 
Забраната за износ на електроенергия от страната беше въведена от 01.00 часа на 13 януари 2017 г. със заповед на бившия 
енергиен министър Теменужка Петкова. Наложеното ограничение тогава беше мотивирано с продължаващите екстремно 
ниски температури, които доведоха до сериозен дисбаланс между производството и потреблението на електроенергия на 
регионално равнище. 
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Медиапул 
 
√ Експерти оферираха на партиите мерки срещу енергийната бедност 
Сред тях са помощи за сметките за ток, за екоотопление, безплатно саниране и лични парникови квоти за продажба  
Конкретни мерки за справяне с енергийната бедност в България да предвидят борещите се за следващия парламент партии 
и уязвимите потребители да получават различни видове помощ, а не цените на тока да се държат ниски за всички. Това 
предложиха на политическите сили от Българския енергиен и минен форум и асоциациите "Активни потребители" и на 
българските енергийни агенции в открито писмо, разпространено във вторник. 
Организациите смятат, че сегашното подпомагане за отопление, извършвано по критериите за социално слаби лица, е 
напълно погрешно и следващите управляващи трябва да разработят специална стратегия за защита на уязвимите в 
енергийно отношение потребители, политики и мерки за тяхното финансово подпомагане. В писмото се припомня, че само 
преди няколко месеца Европейският съюз предложи нови разнообразни схеми за финансиране на национални проекти и 
програми за смекчаване на последствията от либерализацията на енергийния пазар чрез различни схеми за подпомагане 
на енергийно уязвимите домакинства. 
Експертите оферират на политическите партии конкретни мерки, които да вкарат в политическите си програми и да работят 
за тяхното прилагане. Сред тях са безусловни парични месечни енергийни помощи и грантове за безплатна изолация на 
домовете на възрастни хора над 70-години, инвалиди, многодетни семейства. Друга възможност е въвеждане на гъвкави 
схеми за потребители с просрочени сметки, помощи или безлихвени кредити за социално слаби за очистващи филтри на 
отоплителните системи на твърди горива или смяна на отоплението, ипотека с нулеви лихви за повишаване на енергийната 
ефективност. 
Предлага се още отделянето на потребители с особено ниско потребление в група със специални тарифи (или безплатна 
енергия/поемане на задължения за сградна инсталация) в рамките на енергийни кооперации. Бракуването на стари 
измервателни уреди и безлихвени кредити за замяната им с нови или с друг вид екологично отопление са сред другите 
идеи на трите неправителствени организации. 
Най-екзотичната им идея е въвеждането “лични” въглеродни квоти или “прахови” квоти за домакинствата и спестените от 
енергийно бедните домакинства количества да може да се продават на пазара. 
Те искат от политическите партии да им отвърнат с кои от предлаганите мерки могат да се ангажират и обещават 
отговорите да бъдат систематизирани и представени пред обществеността. 
Първи стъпки за подпомагане на уязвимите от либерализацията на електроенергийния пазар и помощи срещу 
повишаването на цените предприе правителството на ГЕРБ, което възложи на Световната банка да изработи анализ на 
енергийната ни система и да предложи модели за пълното освобождаване на цените и за защита на бедните и болните 
хора. Те трябваше да влязат в сила от 2017 г., но оставката на кабинета на Бойко Борисов доведе до невъзможност да се 
направят необходимите законови поправки. Така докладът на Световната банка бе предаден от бившия енергиен 
министър Теменужка Петкова на наследника й в служебния кабинет Николай Павлов, за да се подготвят необходимите 
законови поправки. Той обеща да направи публична дискусия на доклада с всички заинтересовани страни. 
 
 
в.Сега 
 
√ БЕХ смени шефове на "Козлодуй", НЕК и "Булгаргаз" 
Пренареждането на бордовете в държавните фирми започна от енергетиката. Жаклен Коен е освободен от борда на 
атомната централа, а на негово място влиза Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ. Промени има и в състава на 
борда на обществения доставчик "Булгаргаз", където на мястото на служебния енергиен министър Николай Павлов в борда 
като изпълнителен директор влиза Стоян Янчев. Смяна има и в управата на НЕК, където влиза новият заместник-министър 
Константин Делисивков. Като член на съвета на директорите той сменя Христо Георгиев. 
От енергийния холдинг обясниха вчера, че промените целят подобряване на управлението и стабилизиране на 
финансовото състояние на дружествата. Въпреки "реформите" през годините част от тях продължават да трупат загуби и 
да харчат пари за излишни услуги. Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към 
Агенцията по вписвания. 
 
 
investor.bg 
 
√ Германската асоциация на малкия и среден бизнес ще има представителство в България 
Организацията обединява над 50 хил. малки и средни предприятия и има задгранични представителства в над 27 
страни по света 
Федералната асоциация на малкия и средния бизнес в Германия е поискала да открие свое представителство в България. 
Това съобщава президентът Румен Радев чрез профила си в Тwitter. 
Държавният глава е на официално посещение в Германия по покана на президента на най-голямата икономика в ЕС 
Йоахим Гаук. 
Радев участва в икономически форум, на който призова германския бизнес да инвестира в инфраструктурата, енергийните 
доставки и туризма на България. 
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„Предприемат се стъпки за подписване на Меморандум за сътрудничество между стартъп екосистемите в България и 
Германия”, написа още Румен Радев. Той допълва, че се подготвя и международна среща в София за предизвикателствата 
на новата индустриална революция. 
Германската федерална асоциация на малкия и среден бизнес (Bundesverband mittlestandishe Wirtshaft) е най-голямата 
доброволна бизнес асоциация в Германия с над 50 хил. малки и средни предприятия и има задгранични представителства 
в над 27 страни по света. 
 
 
investor.bg 
 
√ Финансовото министерство затяга контрола по сделките с ДЦК 
С промените в Наредба 15 ще отговорим на повишените европейски изисквания за прозрачност при търговията с 
финансови инструменти 
Финансовото министерство обмисля да затегне контрола над сделките с държавни ценни книжа, като осъществи промени 
в  Наредба 15 за контрола върху тези сделки, става ясно от справка в сайта на ведомството. 
В мотивите към проекта за изменение на наредбата е посочено, че се налага разширяване на обхвата на подзаконовия 
нормативен акт. 
По-конкретно, разпоредбите в наредбата ще се прилагат и по отношение на контрола върху системите за регистрация на 
сделките с ДЦК, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия (МСТ). 
Уточняваме, че многостранната система за търговия е пазар, организиран от инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, която комбинира насрещни нареждания на трети лица (клиенти на участниците в системата) за покупка и 
продажба на финансови инструменти. Казано с прости думи тя представлява нещо като малка борса, но с много по-гъвкави 
правила и изисквания както за компаниите, така и за инвеститорите.  
Вече ще се разграничават сделките и операциите, извършвани на първичен пазар от регистрацията на сделки на вторичен 
пазар, включително и такива, сключени на регулиран пазар и МСТ. 
Регулирането и контролът по наредбата включват не само регулирането и контрола върху сделки с ДЦК на първичен пазар, 
но и на вторичния пазар. Предвидените изменения в подзаконовия нормативен акт няма да дерогират правомощията на 
Комисията за финансов надзор (КФН) по отношение на търговията извършвана на регулиран пазар и МСТ с ДЦК, уточняват 
от финансовото министерство.  
Безспорно е, че надзор върху организираната търговия на финансови инструменти, каквито са и ДЦК на регулиран пазар и 
МСТ се осъществява от КФН, в качеството ѝ на основен регулаторен орган на капиталовия пазар. 
„Предвид обстоятелството обаче, че приключването на сделките с ДЦК на регулиран пазар и МСТ, регистрацията и 
сетълментът ще се извършват по реда на Наредба 5 за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и 
търговия с държавни ценни книжа и Наредба 31 за сетълмент на държавни ценни книжа, то компетентни да регулират и 
осъществяват контрол върху това са министъра на финансите и БНБ“, пише в мотивите към проекта за промяна на 
наредбата. 
Според подчинените на служебния финансов министър Кирил Ананиев предложеният проект няма да доведе до пряко 
или косвено въздействие върху държавния бюджет. 
Измененията няма да доведат и до увеличаването на разходите за участие на пазарните участници в системите, 
категорични са от МФ. 
Реализацията на предложените промени ще насърчи развитието на вътрешния пазар на държавни дългови инструменти 
и допълнително ще стимулира привличането на чуждестранни инвеститори в местни ДЦК. Проектът е и задължителна 
предпоставка за посрещане на повишените европейски изисквания за прозрачност при търговията с финансови 
инструменти. В допълнение, чрез реализацията на този проект ще се постигне и по-висока степен на хармонизация в 
сферата на пост-трейдинг инфраструктурата, уточняват още държавните финансисти. 
 
 
news.bg 
 
√ Проверяват започнати и спрени обществени поръчки в туризма 
Позитивни са очакванията ни за Летен сезон 2017. Това обяви служебният министър на туризма Стела Балтова на 
пресконференция, на която представи приоритетите си. "Предстоят ми срещи с различни нива в държавата, на които да 
кажем - да, готови сме за силен летен сезон", коментира Балтова. 
 
В момента има 49 плажа, при които действа концесия, стана ясно на пресконференцията. До 28 февруари предстои да 
бъдат сключени концесионни договори за още 5 плажа. Около 150 плажа в страната се стопанисват към момента. По 
думите на Стела Балтова, около 6 плажа са "висящи". Според нея е редно да бъде обявен търг за отдаване под наем, за да 
бъде защитен интересът на държавата и да бъдат качествено обслужени. 
Министърката е възложила на Вътрешния одит и на Инспектората да проверки на обществени поръчки, които са започнати 
и спрени. 
Поемайки министерството, Стела Балтова е установила недостатъчен административен капацитет. Затова ще бъдат 
обявени конкурси за назначаване на експерти по законоустановения ред. Тя ще настоява и специалностите в сектор 
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"Туризъм" да станат приоритетни, тъй като качеството на услугата зависи именно от кадровото обезпечение. Най-важното 
е мотивиране на хората, работещи в туристическия сектор, смята Балтова.  
Тя изведе двата основни приоритета в работата си като служебен министър. Те са подобряване на политиките и 
регулациите в сектора на туризма и развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в 
областта на туризма. 
"Имаме достатъчно време да работим по т. нар. система за единна туристическа информация", заяви Стела Балтова. По 
думите й, системата е изключително важна за развитието на туризма в България и за изсветляване на сектора. 
Задвижват и въпроса, свързан с промени в Закона за туризма, който обаче няма да бъде решен в рамките на служебното 
правителство. Стела Балтова е започнала да обсъжда с туристическите организации чувствителните въпроси в Закона за 
изменение и допълнение. Например такава е темата за въвеждането на гаранционен фонд, паралелно със застраховане. 
Балтова вече е съобщила на бизнеса намерението си Националната програма за туристически маркетинг да бъде изготвена 
до края на май. 
Служебният министър обяви, че ръководеното от нея ведомство е съорганизатор на международното туристическо 
изложение "Ваканция и СПА". Организират и два големи форума:"Как нискотарифните авиокомпании променят 
туристическото предлагане" и "Как да успеем да убедим посетителя да се върне отново при нас". 
 
 
Дневник 
 
√ Оптимизмът на потребителите се увеличава от началото на годината 
Увеличаване на възможността да се спестяват пари и известна положителна промяна в очакванията за следващите 12 
месеца са основните промени в нагласите на потребителите през последните месеци. Това показват данните от анкета на 
Националния статистически институт, която се прави на всеки три месеца. 
Докато през октомври миналата година потребителите категорично обявяват, че не е време за спестяване на пари, през 
следващите месеци има значителна промяна в мисленето им. Спрямо година по-рано нараства желанието за инвестиция 
в закупуването на автомобил. Притесненията от нарастване на безработицата пък стават по-умерени. 
Хората продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо 
спрямо оценките, регистрирани от предходната анкета. Същевременно и очакванията им за инфлация за следващата 
година са по-слабо изразени. 
Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната за изминалата година леко се 
подобрява, а прогнозите им за следващите 12 месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение. По-
благоприятни в сравнение с октомври 2016 г. са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото 
състояние на техните домакинства. 
През януари 2017 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2.5 пункта в сравнение с равнището от 
октомври миналата година. 
 
 
investor.bg 
 
√ ЕК възстанови на България 540 млн. лева за земеделски субсидии 
Покрити са разходите от декември за директните плащания 
Европейската комисия (ЕК) е възстановила на България близо 540 млн. лева за преведените от Държавен фонд 
„Земеделие“ субсидии. Решението е взето на 25 януари 2017 г., съобщи Фондът. С месечното плащане се покриват 
разходите на Разплащателната агенция за декември 2016 година по линия на директните плащания. 
ЕК взема решения за месечните плащания за възстановяване на разходи на разплащателните агенции на базата на 
Регламент от 2013 г. 
Отпуснатите средства се предоставят от Комисията на държавите-членки под формата на месечни плащания, които се 
извършват въз основа на изпратени декларации за разходи. 
 
 
Медиапул 
 
√ Под риск са европарите за наука и транспорт 
Бавят се секторни стратегии, а няма и парламент 
Усвояването на европарите за наука и за транспорт е застрашено, тъй като достъпът на двата отрасъла до средствата е 
свързан с приемане на две стратегии, чието разработване се забавя значително, а и едната от тях задължително трябва да 
бъде приета от парламента, какъвто в момента в страната ни липсва. Това стана ясно от думите на служебния вицепремиер 
по еврофондовете Малина Крумова пред журналисти във вторник преди заседание на Комитета за наблюдение по 
Споразумението за партньорство с ЕС. 
Предварителното условие по инфраструктурата за научни изследвания и иновации няма да може да бъде изпълнено, 
защото е необходимо Народното събрание да приеме Стратегия за развитие на научните изследвания, обясни Крумова. 
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Според нея забавяне може да има и в сектор "Транспорт", защото предварителното условие е свързано с приемането на 
"Интегрирана транспортна стратегия 2030", която е в процес на разработка. 
Неизпълнените предварителни условия са 11 
През този програмен период 20014 – 2020 г. евросредства се отпускат на принципа – реформи срещу пари. За целта беше 
въведено изпълнението на т.нар. предварителни условия за всяка една от страните членки, които трябваше да бъдат 
затворени до края на 2016 г. 
България успя да изпълни 34 предварителни условия, а 11 останаха неизпълнени или частично изпълнени към края на 2016 
г. Това беше повод на БСП да обяви, че страната ни е заплашена от ново спиране на евросредствата в края на годината. 
ГЕРБ пък контрира, че БСП още от сега си търсят оправдание за евентуално спиране на средствата. 
От 11-те неизпълнени условия – 10 са тематични, а едно е общо, т.е. засяга всички програми. 
Неизпълненото общо условие е свързано със сектор "Статистически системи" и НСИ е отговорна институция. То е 
изпълнено за всички програми с изключение на оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). За ОПОС трябва да бъде 
завършено определянето на базови и целеви стойности на показателите за опазване на въздуха, което се прави в момента 
с помощта на Световна банка. 
Неизпълнените 10 тематични предварителни условия са в секторите наука и иновации, риск от бедствия, води, транспорт, 
в сектора на развитие на селските райони - риск от бедствия, води и в сектора на морско дело и рибарство относно 
капацитет за данни. 
Най-проблемното от тези предварителни условия е инфраструктура за научни изследвания и иновации. По него отговорни 
институции са министерствата на икономиката и на образованието. Изпълнението на условието е свързано с приемането 
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) и приемането на Националната пътна карта на 
научноизследователска инфраструктура. Плановете бяха пътната карта да бъде внесена до края на миналата година за 
одобрение от правителството, но това не се случи, а срокът беше изместен за февруари. 
Забавянето на приемането на Иновавационната стратегия за интелигентна специализация беше свързано с разногласия 
между предишното ръководство на образователното министерство и Европейската комисия. Най-вероятно сега новият 
екип на министерството ще преработи документа, като се съобрази с препоръките от Брюксел. 
Забавянето на изпълнението на това условие идва и от факта, че е необходимо актуализирана Национална стратегия за 
развитие на научни изследвания да бъде гласувана и от Народното събрание. Заради предстоящите парламентарни 
избори това няма как да стане по-рано от май-юни, обясниха експерти по еврофондовете. 
Опростяването на правилата 
Друга задача на служебния вицепремиер по еврофондовете е опростяването на правилата и процедурите за изпълнението 
на проектите по еврофондовете. 
Това е от ключово значение за намаляване на административната тежест за бенефициентите и улеснява достъпа до 
европейските средства, посочи Крумова. 
Тя се надява да продължи добрия диалог с Европейската комисия и залага да продължи да работи с колегите, с които е 
работила и до момента, защото са професионалисти и експерти. Крумова беше в екипа на вицепремиера по 
еврофондовете Томислав Дончев, преди да стане служебен вицепремиер. Малина Крумова не коментира оставката на 
шефа на фонд "Земеделие" Румен Порожанов. 
"България не е втора категория държава в ЕС. Страната ни получава повече финансиране от други държави-членки спрямо 
БВП или населението на страната", каза Крумова. 
Договорени са 30% от парите и са разплатени около 7% 
Договарянето на средствата по оперативните програми на ЕС вече е 30% от бюджета им, а разплатените суми възлизат на 
около 7% в края на 2016 г., отчете служебният вицепремиер по еврофондовете. 
Тя открои с добро изпълнение програмите "Човешки ресурси", "Транспорт", "Иновации и конкурентоспособност" и 
Програмата за развитие на селските райони. 
Добрите резултати по програма "Транспорт", където са договорени 43% от средствата, се дължи на т.нар. фазирани 
проекти. Това са проекти, чието изпълнение не завърши през изминалия програмен период и те бяха довършени или 
продължават да се довършват през настоящия. Крумова обаче не коментира проблема за магистралата през Кресненското 
дефиле, заради което има риск от загуба на милиарди левове. 
В Гранитната зала на Министерския съвет във вторник се проведе второто заседание на Комитета за наблюдение на 
Споразумението за партньорство. Основните теми, които бяха разгледани, са финансовото изпълнение на програмите, 
прилагането на държавните помощи, допълняемостта между различните интервенции на европейските структурни и 
инвестиционни фондове, изпълнението на финансовите инструменти и ефектите от тях и др. 


