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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Dobrichmedia.com 
 
√ Обучават над 300 безработни в областта по проекти на работодателски организации 
Реализацията на проектите на социалните партньори, включени в Националния план за действие по заетостта за 2017 г. 
стартира през март. Проектите са насочени към рисковите групи на пазара на труда - безработни младежи до 29 г., 
продължително безработни; безработни на възраст над 50 години; хора без професия, без квалификация, с нетърсена на 
пазара на труда специалност и др. Заложените дейности целят подобряване качеството на работната сила и повишаване 
предлагането на квалифицирани кадри в съответствие с търсенето на бизнеса. В област Добрич се реализират пет проекта: 
„Стъпка напред” на Асоциация на индустриалния капитал в България, „Квалифицирани кадри за бизнеса” на Българска 
стопанска камара, „КРОС” на Българска търговско-промишлена палата, „Шанс за работа – 2017” на КНСБ и проект 
„Хоризонти – 2” на КТ „Подкрепа”. Общо 301 безработни от областта ще преминат курс по професионална квалификация, 
а 215 от тях ще бъдат включени и в обучение по ключова компетентност. В курсовете „Инициативност и предприемачество” 
e предвидено да бъдат включени 20 безработни, а в „Обществени и граждански компетентности” – 195 души. В отговор на 
потребностите на работодателите от квалифицирана работна ръка за летния туристически сезон обучения за придобиване 
на професионална квалификация по професии, свързани туризма е предвидено да преминат 246 жители на областта. Най-
много – 114 са курсистите по професия камериер. За готвач ще бъдат обучени 40 души, а за „Администратор в 
хотелиерството” - 36 добруджанци. Обучение за „Сервитьор-барман” имат възможност да преминат 16 безработни, а още 
40 – за продавач-консултант. Предвижда се обучение „Оператор в дървообработването” за 20 жители на областта. 15 души 
ще учат за работник в озеленяването и 20 за ще се включат в курс по професия „Оператор на компютър”. За част от успешно 
завършилите обученията е предвидено осигуряване на заетост. 
От Дирекция „Бюро по труда” съобщават още, че стартира процедурата за разработване на регионалната програма за 
заетост и обучение на област Добрич. На заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, което ще се 
проведе днес, предстои да бъде одобрена регионалната програма за заетост и обучение на област Добрич, включваща 
проектните предложения на общинските администрации от областта. Финансовият ресурс за изпълнението на 
регионалната програма, определен с Решение на Министерски съвет, е на обща стойност 117 385 лв. До 10 април 
одобрената регионална програма ще бъде изпратена за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика 
 
Project Media  
 
√ Бизнесът иска забързване на процедурата за преминаване към еврото 
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи – това са очакванията на бизнеса 
от новия кабинет пише inews. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила 
месеци, в които можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата. 
Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите, 
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната – също, заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара. 
Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури 
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на 
икономиката. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди – Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има 
голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от страна на държавата, срещу приемането на такива 
норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната ни мощност – трите централи в Маришкия басейн.  
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√ Цената на природния газ скача с около 30% от първи април 
Очаква се да се увеличат цените на хранителните продукти 
С около 30% ще скочи цената на природния газ от първи април, а това ще доведе и до поскъпване на парното и топлата 
вода за цялата страна. Производители на различни хранителни продукти се оплакаха, че разходите им ще нараснат и може 
да се наложи и те да вдигнат цените. 
„10 % от стойността на всяка една наша закуска е енергия. Ние сме просто зависими от енергията”, обясни в ефира на NOVA 
Димитър Бешиков, който е управител на пекарна. Сметките му показват, че ако природният газ поскъпне с 30%, цената на 
хляба може да скочи с 15 стотинки. 
Сметката не излиза още преди скокът на горивото да влезе в пекарната на Димитър. Той е убеден, че брашното и 
транспортът също ще поскъпнат. След сметката идва и равносметката. „Това задължително ще донесе увеличение на 
цените към крайния потребител”, признава Димитър. 
Още по-сериозен удар очакват производителите на зеленчуци. „Нашите разходи за отопление представляват от 50 до 70% 
от стойността на нашия продукт, тъй като използваме предимно газ, за да произвеждаме нашите продукти.  Около 100 
млн. куб. м. за годината използват всичките оранжерии в България, които се отопляват на газ”, обясни Атанас Кунчев от 
Асоциацията на оранжерийните производители. 
Затова от оранжериите до щанда краставиците и доматите ще поскъпнат драстично, смятат производителите. „Около 20-
30 % нормално е да се вдигнат. Това веднага ще се отрази, тъй като това са нашите производствени разходи”, обясни 
Атанас Кунчев. 
Половината от млекопреработвателните предприятия също работят с природен газ. А цените на опаковките на всички 
млечни продукти зависели от синьото гориво. 
 „Цената на газа като основен енергоносител в предприятията, които работят на газ заемат около 15 % от себестойността 
на продукта. Вдигането на газта с около 30 % прави около 3-4% отражения в крайната цена на продукта”, пресметна 
Димитър Зоров от  Асоциацията на млекопреработвателните.   
На щанда със сиренето и кашкавала обаче поскъпването също щяло да е трудно. „Това е свързано с ниската покупателна 
способност на българския потребител и фактически страха от огромната конкуренция, която има в България и от млечните 
продукти, които влизат от Европа”, коментира Зоров. 
Разходите на бизнеса ще растат, потвърждават и икономистите, но не винаги най-добрият вариант бил да ги компенсират 
с цените на щанда. 
 „При сегашните нива на конкуренция на европейския пазар ако при нас цената на природния газ се увеличи по-бързо 
отколкото при тях, това означава загуба на пазарния дял на български компании или жертване на някакъв финансов 
резултат”, коментира Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. 
Прогнозите на икономистите не са толкова мрачни като тези на бизнеса.   
„През предходните години, когато наблюдавахме намаляване цената на природния газ, не видяхме някакви сериозни 
намаления на крайните цени и предполагам компаниите в момента би трябвало да имат достатъчни резерви, за да поемат 
такова увеличение”, смята Стайков. 
 
Дарик 
 
√ 700 малки стопанства получават стартова помощ за развитие 
Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) одобри 700 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието 
на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020 г. В областните дирекции на 
Фонда вече се изготвят и подписват договори с одобрените кандидати.  
Субсидията по проектите възлиза общо на 20 535 900 лева, съобщиха от финансовата институция. 
Фондът продължава да одобрява и договорира бизнес идеите на най-малките стопани, разписани в плановете им за 
развитие по подмярка 6.3. Още 567 проекта предстои да преминат през процедура на допълнителна контролна проверка. 
След успешното приключване на ревизията, те ще също ще бъдат подадени към областните дирекции за договаряне.  
Заявената субсидия по подмярката надвишаваше значително бюджета в размер на 58 674 000 лева, предвиден за първия 
прием за подпомагане. Това наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет и ранкинг на проектите. 
Чрез подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" се подпомага икономическото развитие и 
укрепването на малките стопанства. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели технологичното им обновление, 
опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.  
Всеки одобрен кандидат получава финансова подкрепа в размер на 29 337 лева. Субсидията се предоставя за максимален 
срок от пет години и се превежда на два транша. 
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Първият, в размер на 19 558 лева, се отпуска след одобряване на заявлението за подпомагане. Второто плащане e от 9779 
лева и стига до стопаните след проверка за коректно изпълнение на проекта. 
 
Медиапул 
 
√ България ще продава на Малта спестени парникови емисии 
България ще подпише с Малта споразумение за продажбата на спестени парникови емисии, реши правителството на 
редовното си заседание в сряда. 
Според еврорегламент всяка страна членка на ЕС може да търгува с въглеродни квоти, ако е изхвърлила във въздуха по-
малко от разрешените й. 
Бъдещата сделка с Малта обхваща въглеродните емисии от секторите извън Европейската схема за търговия с квоти за 
емисии (ЕСТЕ) – транспорт, селско стопанство, отпадъци и енергийна ефективност. Всяка еврочленка има национални цели 
за периода 2013-2020 г. България може да повишаване на емисиите от секторите извън ЕСТЕ с не повече от 20% до 2020 г. 
спрямо нивата от 2005 г. 
Когато емисиите на парникови газове на държава-членка са по-малки от определения лимит за тази година, 5% от него 
може да бъдат продавани на други държави-членки чрез двустранни споразумения и при наличие на купувач, а излишъкът 
да бъде прехвърлян като запас за следващи години и да се предоставя на бъдещи производства. 
За 2013 и 2014 г. България е преизпълнила целта си и разполага с излишъци на за прехвърляне и продажба. Страната ни 
ще разполага със значителни излишъци и до края на 2020 г., в резултат от преизпълнение на целта си, посочват от 
Министерския съвет. 
Средствата от продажбата ще бъдат използвани за дейности по смекчаване и адаптация към климатичните промени и ще 
бъдат разпределяни чрез Националния доверителен екофонд. 
 
√ Български софтуерни стартъпи с достъп до финансиране от SAP 
Световният лидер в сектора за приложен бизнес софтуер САП (SAP) обяви старта на своя глобален SAP.iO фонд с 
първоначален актив от 35 млн. щатски долара, който ще инвестира в ранните етапи на развитие на софтуерни стартъпи, 
които ще разширят екосистемата на SAP. Достъп до фонда ще имат и български разработчици, заявиха от компанията в 
сряда. 
Фондът е само един от компонентите на отворения модел за иновации SAP.iO, който позволява на иноватори от и извън 
компанията да използват мощта на данните, интерфейсите за програмиране на приложения (APIs) и технологичните 
платформи на SAP, за да открият нови ползи за потребителите. 
За Българския пазар SAP стартира през месец март инициативата Start Apps for Your Business, която създава среда за връзка 
между предприемачески компании и установените бизнеси. Всички софтуерни стартъпи имат възможност да разработят 
своето решение върху платформата на SAP – SAP Cloud Platform – и да го предложат на широката клиентска база на SAP. 
"Вярваме, че тази глобална инициатива ще бъде много полезна за нашата българска екосистема от клиенти, партньори и 
новостартиращи компании. На местно ниво влагаме много усилия да изградим жива предприемаческа среда около SAP 
технологиите. Това e нашата кауза в основата на „Start Apps for Your Business”: дефиниране на реални бизнес нужди от 
нашите клиенти, коопериране и ко-иновиране с технологични компании в различен стадий на тяхното развитие. Всички 
тези проекти и компании могат да бъдат финансирани и от новия ни фонд SAP.iO“, посочи Румяна Тренчева, изпълнителен 
директор на SAP за Югоизточна Европа. 
При селектирането на подходящите софтуерни идеи ще са приоритетни насочените към финансовия сектор, енергетиката 
и производството, здравеопазването. "Вече имаме много интересни технологични бизнеси, които са готови за следващата 
стъпка от своето развитие“, заяви Тренчева 
SAP.iO стартира глобалната SAP.iO Foundry програма с цел инкубация в ранен етап на стартъпи, които изграждат софтуерни 
приложения, включително такива, които използват гранични технологии като machine learning и blockchain. Програмата 
стартира в SAP.iO центъра за развитие (SAP.iO Foundry) в Сан Франциско и този в Берлин, който ще се управлява с 
подкрепата на акселератора Techstars (световна предприемаческа мрежа). Тези нови центрове ще допълват 
съществуващите партньорства на SAP.iO за инкубация на стартъпи с Techstars IoT в Ню Йорк Сити и с Junction в Тел Авиву 
опиш въ собщението на компанията. 
Първият финансиран от SAP.iO проект е на Parable Sciences, Inc. (известни като Paradata) – компания за анализи на Big Data, 
намираща се в Сан Хосе, Калифорния. Paradata изпозлват machine learning, за да предлагат по-голяма прозрачност по 
веригата на доставки, което допълва възможностите на решението на SAP Ariba при директната доставка на материали и 
проследяване на процеса на доставяне. Наред с финансирането, SAP.iO и SAP ще предложат на стартъпа менторство, 
представяне пред клиенти и достъп до интегрирани платформи и APIs, които ще помогнат на Paradata да доставя нови и 
уникални възможности за клиентите. 
“SAP.iO ще създаде нова екосистема, която ще спомогне за ускоряване дигиталната трансформация за нашите 350,000 
клиенти,” каза Бил МакДърмът, главен изпълнителен директор на SAP. “Имаме послание към предприемачите: ако имате 
смела мечта да разрешите едно от най-значимите световни предизвикателства, присъединете се към нас и нека 
преследваме мечтата ви заедно”, призовава той иноваторите 
SAP.iO отглежда цяло поколение от революционни софтуерни бизнеси в рамките на екосистемата на SAP и подкрепя 
предприемачи визионери, които използват данни, APIs и технологии на SAP за създаване на продукти, откриване на 
клиенти и промяна на индустрии. SAP.iO използва същите уникални активи за стимулиране на стартъп екипи в компанията 
SAP, за да трансформира начина, по който бизнесите се управляват. 
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√ Ранното финансово образование учи децата на отговорност към парите 
Учебен предмет в началния курс по предприемачество и дебитна микрокарта дават полезни знания и умения, 
коментираха експерти в "Европейската седмица на парите" 
Ранното финансово образование трябва да бъде във фокуса на вниманието на обществото, за да се учат децата на 
отговорност към парите. На това мнение бяха директори на училища, организации с отношение към развитието на 
учениците и представители на бизнеса, които взеха участие в кръгла маса „Ранно детско финансово образование”. 
Инициативата е част от събития, с които се отбелязва „Европейската седмица на парите“. 
"Финансовото образование е процес с диалог, в който децата тряба да разберат, че парите се печелят срещу упражняване 
на професионална дейност", посочи Ивелина Атанасова, изпълнителен директор на Фондация „Digital Kids”. 
Диян Стаматов, директор на 119-о СОУ "Акад. Михаил Арнаудов" в София и бивш зам.-министър на образованието, 
напомни, че от осем години в училището, което ръководи, има инициатива за ограмотяване, а през новата учебна година 
за учениците от началния курс ще се въведе предмет „Технологии и предприемачество“ . 
„Учебниците са интересни и прагматични“, поясни Стаматов, но коментира, че е много важно как учителите ще представят 
тези полезни знания пред децата по подходящ начин. 
Той е убеден, че новите програми ще формират в учениците бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, а когато 
напускат образователната система, те ще умеят да ползват финансовите услуги, които се предлагат на пазара, както и да 
взимат информирано решение при управление на личните си финанси. 
Антони Стоянов, директор на Софийската математическа гимназия, разкри, че в най-ранна възраст децата имат интереси 
и решават задачи, свързани с финансови решения, и може би затова е толкова голям интересът им към криптографията.  
„Проучване на MasterСard и Първа инвестиционна банка, направено в периода март – юни миналата година сред 1100 
ученици от цялата страна, показва, че 36% от анкетираните от 14 до 18 години смятаха, че кредитът е вид приход. Открои 
се обаче положителна тенденция, според която тийнейджърите биха спестявали, ако родителите им делегират по-голям 
бюджет за „джобни“, каза Ваня Манова, мениджър за MasterCard България и Македония. 
По думите ѝ MasterСard и Световната банка прилагат социална програма, чиято цел е популяризиране и проникване на 
разплащателните услуги с широк достъп до технологиите. 
В началото на май Първа инвестиционна банка ще пусне на пазара нов банков продукт – дебитна карта за деца, която ще 
дава възможност на децата да се разплащат безкасово, а родителите да следят как детето харчи в реално време. 
„Микрокартата може да се постави в силиконов часовник или в плюшена играчка към ключодържател. Момчетата 
показаха интерес към часовниците, а момичетата към плюшените животни“, разказа по време на кръглата маса Илона 
Станева, директор Маркетинг и реклама в ПИБ. 
 
√ Работодателите ще имат електронен достъп до регистъра на болничните листове 
Справката ще дава информация за актуалния статус на конкретния болничен лист 
Работодателите ще имат електронен достъп до регистъра на болничните листове, съобщиха от Националния осигурителен 
институт (НОИ). 
От организацията предоставят нова електронна услуга за справки, предназначена за осигурителите, които подават 
документи за изплащане на парични обезщетения от Държавното обществено осигуряване (ДОО).  
Информацията ще се ползва от работодателите, когато попълват приложение 9 към Наредбата за паричните обезщетения 
и помощи от ДОО, в което се отразяват данни за продължителността на болничния, стажа и осигуровките на служителя.  
Справката е достъпна на интернет страницата на НОИ, в рубриката "Е-услуги". За получаване на необходимата информация 
от регистъра се въвежда ЕГН на осигуреното лице и уникален номер на болничен лист.  
Справката дава информация за датата на издаването, периода на временната неработоспособност, датата на постъпване 
на данните в Електронния регистър на болничните листове и актуалния статус на конкретния болничен. 
 
В.Сега 
 
√ Социалните разходи ще се облагат с пълни осигуровки 
Социалните разходи на работодателите вече ще се облагат с пълните социални осигуровки за всички видове рискове. 
Досега върху тях се плащаше само осигуровката за пенсия (18.8% от началото на годината). Например ако към заплатата 
работодателят дава и облекло на служителите си, досега се плащаше само пенсионна вноска върху допълнителната 
придобивка над заплатата. Сега вече ще се плащат всички осигуровки - за безработица и за майчинство - общо 4.5%. Тоест 
осигурителната тежест се увеличава на 23.3 на сто. Това е една от промените в общо осем социални наредби, които прие 
вчера служебното правителство. Наредбите регламентират вече влезлите в сила промени в Кодекса за социално 
осигуряване от началото на годината, за които досега нямаше ред, по който да се прилагат.  
С тази промяна социалните разходи вече се третират като останалите доходи от трудова дейност. Това ще доведе до 
разширяване осигурителния доход на работниците и те ще получават по-високи обезщетения от НОИ - например при 
болест, безработица и т.н., обясниха от осигурителната институция пред "Сега". 
С друга промяна се дава възможност на работодателите да избират да облагат с данък социалните си разходи в натура или 
да ги включат към трудовото възнаграждение и съответно да се плащат пълни осигуровки. Тази промяна се въвежда в 
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наредба на НОИ във връзка с влезлите в сила от началото на годината промени в два закона - за корпоративното подоходно 
облагане и за данъците върху доходите на физическите лица.  
Другите промени в социалните наредби въвеждат някои облекчения за хората и намаляване на административната тежест. 
От първи юли безработните ще могат да подават по електронен път заявлението за обезщетение в НОИ. За подаване по 
електронен път на заявленията от останалите тепърва без работа ще е нужно те да имат електронен подпис или издаден 
ПИК от НОИ. Остава обаче и възможността документите да се подават на хартия в поделенията на осигурителния институт. 
Другата промяна касае останалите без работа българи от началото на годината. Те вече няма да подават в НОИ документи 
за доказване на стаж, защото експертите ще ползват данните от информационната си система. Причината за това 
облекчение е приетата промяна в КСО, според която срокът за изплащане на паричните обезщетения ще се определя от 
броя на годините, през които хората са се осигурявали за безработица след 2001 г.  
ОБЛЕКЧЕНИЕ 
И други искани досега документи отпадат. За хората, които от началото на юли ще искат социална пенсия за старост или 
персонална пенсия, няма да се иска вече да декларират имотното си състояние. Отпада подаването на удостоверението 
за децата, които ще получават персонална пенсия, че учат. Тази информация НОИ ще получава служебно от 
образователното министерство. 
 
 
√ Транспортният министър имал план за спасението на БДЖ 
Според него редовен кабинет може отново да пусне концесията за летището в София 
Има план за спасението на БДЖ. В момента се водят преговори с облигационерите на жп превозвача. Това съобщи вчера 
транспортният министър Христо Алексиев, след като потвърди, че ще бъде взето решение да се отмени процедурата за 
концесията на летище София. Парите от нея трябваше да отидат за съживяването на държавната железница. 
"Сигурен съм, че с облигационерите може да се постигне успех. Проблемът с БДЖ и задълженията там вървят по друга 
линия. Но не може да са сериозен мотив за взимането на важно решение за бъдещето на летището. Искаме да решим 
проблема в един сектор, а създаваме в друг. Това не е правилният модел за действие и не отговаря на европейските 
практики", категоричен бе Алексиев вчера след заседанието на правителството. 
Според последните данни на БДЖ дълговете са намалели от 849 млн. лева през 2009 г. до 445 млн. лева сега. Успехът в 
намаляването на задълженията отчете вече бившият шеф на холдинга Владимир Владимиров. Заедно с това обаче е факт, 
че пътниците също бележат спад - от 22 млн. през 2015 г. на 21 млн. души през 2016 г. Приходите са намалели с 3%. Освен 
че с парите от концесията щяха да се покриват задължения, с част от тях БДЖ планираше покупка на 15 нови влака. 
Министърът съобщи, че отмяна на концесията на летище София ще влезе в дневния ред на правителството другата сряда. 
Както в. "Сега" писа, преди седмица Христо Алексиев обяви, че ще предложи на служебния кабинет да спре процедурата 
за отдаване на аерогарата на частен оператор. Анализът на експертите показал, че при тези условия концесията не е 
изгодна. Министър Алексиев посочи, че сега държавата иска "да получи едни къси пари", без да се интересува от 
развитието на летището, а иска да го отдаде за 35 години. Според него исканата първоначална инвестиция от 550 млн. лв. 
неминуемо ще увеличи летищните такси, а пътниците ще намалеят. 
В същото време обаче служебният транспортен министър не отрече възможността следващият редовен кабинет да обяви 
нова процедура за концесия, ако прецени, че това е бъдещето на столичната аерогара. Не е съвсем ясно защо Алексиев 
прибягва до отмяна на концесията сега, след като срокът за събиране на оферти беше удължен до 19 май. До този краен 
срок има реална възможност да бъде съставено редовно правителство и то да вземе решение за бъдещето на процедурата. 
 
News.bg 
 
√ Шивачките у нас с най-ниските заплати в целия ЕС 
Цената на това в Европа не може да покрие цената за нова ядрена централа 
В България заплатите на заетите в текстилната промишленост са най-ниски в целия Европейски съюз. Това заяви пред БНТ 
генералният секретар на IndustriAll Европа Люк Триангъл. Той смята, че секторът се нарежда сред най-несигурните. 
Люк Триангъл е на мнение, че ако държавата се пребори със сивата икономика, заплатите в брашна могат да се увеличат. 
Той посочи, че трябва да се обърнат и към големите марки, които използват България като страна с много ниски заплати. 
Преди време са направили същото нещо в Бангладеш, в Азия. 
Триангъл обясни, че в IndustriAll Европа имат стратегия и кампания, за да може големите марки в Италия, Германия и 
Франция да поемат отговорността си за цялата верига на производство. По думите му тези големи собственици в Италия и 
Испания са отговорни и за несигурността, и за ниските заплати в България, включително. 
 
В.Стандарт 
 
√ До 19 800 лв. за студенти за да си направят фирма  
До 19 800 лв. ще се дават на студенти за да си направят фирма, която да работи в сферата на промишлеността или научната 
и развойна дейност. Със заповед на министъра на икономиката се утвърди Оперативно ръководство за 2017 г. по проект 
"Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България" и считано от 29 март 2017 г. се 
обявява Национален конкурс за кандидатстване по проекта. 
По проект "Техностарт 3" могат да кандидатстват студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и 
докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи от оперативното ръководство за 2017 г. 
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Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези идеи и да се промотират 
успехите им, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на собствени фирми. 
Проектът "Техностарт 3" е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от 
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. 
В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране 
или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за 
финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия 
размер на финансиране или до 2 200 лв. за всеки одобрен бизнес план. 
Проект "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и 
развойна дейност. 
Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи 
за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, 
разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с 
обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана. 
Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на 
икономиката от 09.00 до 17.30 ч. на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 или по пощата. 
Кандидатите могат да задават въпроси по време на кандидатстването по проекта на електронен адрес - 
tehnostart@mi.government.bg 
Крайният срок за кандидатстване е до 29 май 2017 г., включително. 
 
БНР 
 
√ Подем на стопанската конюнктура в България през март до близо 9-годишен връх  
През настоящия месец общият показател на бизнес климата в България нараства с цели 2,9 пункта към близо 9-годишен 
връх, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и в търговията на дребно при 
стабилизация в сферата на услугите. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през март с 2,1 пункта спрямо февруари, което се 
понижи с 0,7 пункта, в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес 
състояние на техните предприятия. Според тях настоящата производствена активност се подобрява, като в същото време 
и техните прогнози за следващите три месеца са по-оптимистични. 
Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа 
среда, като през последния месец се наблюдава засилване на нейното негативно влияние. 
По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без 
промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ. 
През март показателят "бизнес климат в строителството" бележи солиден ръст от 8,0 пункта след по-сдържано подобрение 
с 0,5 пункта през февруари, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес 
състоянието на техните предприятия както към настоящия момент, така и в следващите шест месеца. Анкетата на НСИ 
отчита и нарастване на получените нови строителни поръчки през текущия месец, което е съпроводено и с по-
оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца. Има увеличение и по отношение на прогнозите за 
заетостта в строителния бранш, отчита националната статистика. 
Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължава да бъде свързван с 
несигурната икономическа среда, следван от фактора "конкуренция в бранша", като през последния месец се наблюдава 
известно засилване на тяхното неблагоприятно въздействие. 
По отношение на продажните цени в строителството, преобладаващата част от мениджърите в сектора предвиждат 
запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 
Скок с 2,4 пункта през март след понижение с 1,3 пункта месец по-рано регистрира и съставния показател "бизнес климат 
в търговията на дребно", като това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес 
състояние на техните предприятия. Прогнозите за обема на продажбите и на поръчките към доставчици през следващите 
три месеца са също по-оптимистични, отчита НСИ. 
Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да са свързани с несигурната 
икономическа среда, с конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. 
По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на 
тяхното равнище през следващите три месеца. 
След като през февруари се увеличи с 0,5 пункта, съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" остава през 
март приблизително на нивото си от предходния месец. Мениджърите и в този отрасъл са оптимисти за развитието на 
техния бизнес, като очакванията има за търсенето на услуги през следващите три месеца продължават да се подобряват. 
И тук конкуренцията в бранша, както и несигурната икономическа среда остават основни пречки за развитието на бизнеса 
в сектора. 
Относно продажните цени, по-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да останат без промяна 
през следващите три месеца.Резултатите от третото за настоящата година проучване на НСИ показват подем на общия 
бизнес климат в страната към нов близо 9-годишен връх (най-високо ниво от края на 2008 година насам), като този 
индикатор продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно осреднено ниво. 
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√ ЕК не позволи сливането на фондовите борси на Великобритания и Германия 
Еврокомисията не позволи сливането на фондовите борси на Великобритания и Германия. Финансовите центрове в 
Лондон и Франкфурт планираха да обединят усилията си в търговията с акции.  
Комисарят по защита на конкуренцията Маргрете Вестагер отрече решението да е свързано с излизането на 
Великобритания от ЕС: 
Обединеното кралство е част от ЕС, докато това се промени. Това означава, че подлежи на антимонополното 
законодателство, както всяка друга страна-членка. Задействането на преговорния процес за Брекзит днес не е края, а 
началото на процедурата. Целта ни е да гарантираме конкуренция на европейския пазар, независимо какъв флаг носи 
съответната компания. На някои от пазарите Лондонската и Франкфурктската борса са фактически единствени играчи. Не 
можем да одобрим сливането им при предложените условия. То би довело де факто до монопол. 
 
Money.bg 
 
√ Цeнaтa нa "Бpeĸзит", изчиcлeнa в eвpo, тъpгoвия и paбoтнa pъĸa 
Бpитaнcĸият пpeмиep Tepeзa Meй днec cлoжи пoдпиca cи пoд изтopичecĸoтo пиcмo, c ĸoeтo Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo зaявявa 
oфициaлнo жeлaниeтo cи дa нaпycнe Eвpoпeйcĸия cъюз (EC). C тaзи фopмaлнa cтъпĸa бeшe дaдeн xoд нa пpeгoвopитe пo 
тaĸa oбcъждaния "Бpeĸзит". 
Bepoятнo тoй щe oтвopи вpaтaтa зa cepиoзни пpoмeни във вътpeшнaтa и външнaтo пoлитиĸa нa Ocтpoвa. Haпycĸaнeтo нa 
cъюзa oбaчe щe имa нe пo-мaлĸo oтpaжeниe въpxy иĸoнoмиĸaтa нa cтpaнaтa. Oт Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr изчиcлявaт ĸoлĸo гoлямa 
тeжecт би имaлo тo: 
Имигpaнти                                   
Πpeз минaлaтa гoдинa Meй ĸoмeнтиpa, чe "Бpeĸзит" щe пoзвoли нa Beлиĸoбpитaния дa нaмaли пoтoĸa oт имигpaнти oт 
cтpaнитe члeнĸи. Kpaлcтвoтo e втopaтa нaй-нaceлeнa дъpжaвa в EC cлeд Гepмaния. 

 
 
Изтoчниĸ: Вlооmbеrg.соm 

 
Toвa oбaчe мoжe дa e пpoблeм зa Ocтpoвa, ĸъдeтo зa peдицa ceĸтopи имигpaнтитe ca жизнeнoвaжни. Haй-гoлямo знaчeниe 
имaт тe в oблacттa нa пpoизвoдcтвoтo, ĸъдeтo 307 xиляди дyши идвaт oт cъюзa. Ha втopo и тpeтo мяcтo пo знaчeниe ca 
тъpгoвиятa и здpaвнитe ycлyги. Oбщo eвpoпeйcĸитe гpaждaни, paбoтeщи във Beлиĸoбpитaния, ca oĸoлo 2,2 милиoнa дyши. 
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Изтoчниĸ: Вlооmbеrg.соm 
 
Tъpгoвия 
Избopът зa излизaнeтo oт EC зacтpaшaвa дocтъпът нa Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo дo нaй-гoлeмият пaзap в cвeтa, ĸoйтo пoeмa 
45% oт изнoca нa cтpaнaтa. 
Aĸo пpaвитeлcтвoтo нe ycпee дa пocтигнe cпopaзyмeниe в тaзи пocoĸa c Бpюĸceл, тo бpитaнcĸитe ĸoмпaнии изнocитeли щe 
зaгyбят пpaвoтo cи нa cвoбoднa тъpгoвия и щe бъдaт oблaгaни c тaĸcитe, въвeдeни oт Cвeтoвнaтa тъpгoвcĸa opгaнизaция. 

 
Изтoчниĸ: Вlооmbеrg.соm 

 
Бюджeтът нa EC cлeд "Бpeĸзит" 
Haпycĸaнeтo нa Beлиĸoбpитaния щe "oтвopи" гoлямa дyпĸa в бюджeтa нa cъюзa. Bce пaĸ имa вapиaнт Лoндoн и Бpюĸceл дa 
ce дoгoвopят Ocтpoвът дa пpaви няĸaĸви плaщaния в зaмянa нa oпpeдeлeни пoлзи, ĸoитo щe пoлyчи cлeд "Бpeĸзит". 
B cлyчaй, чe тoвa нe cтaнe oбaчe зa EC щe e тpyднo дa ce cпpaви бeз пpoмeни в бюджeтa, ĸaтo ce имa пpeдвид, чe ĸpaлcтвoтo 
e c втopaтa пo гoлeминa внocĸa в нeгo cлeд Гepмaния. Πpи тaĸъв cцeнapий Бpюĸceл щe тpябвa дa cъĸpaти paзxoдитe cи или 
внocĸитe нa дpyгитe члeнĸи дa бъдaт yвeличeни. 
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`      Изтoчниĸ: Вlооmbеrg.соm 

 
Иcтинcĸaтa цeнa нa "Бpeĸзит" 
Oщe пpeди вpeмe бeшe изчиcлeнo, чe "paзвoдът" нa Beлиĸoбpитaния c EC щe й cтpyвa няĸoлĸo дeceтĸи милиapдa eвpo. 
Kъм днeшнa дaтa ce oчaĸвa вcичĸи paзxoди нa cтpaнaтa пo "Бpeзĸит" дa дocтигнaт cyмa мeждy 24,5 и 72,8 милиapдa eвpo. 
 
 


