Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова телевизия
Пенсионираме се на 65 след 40 години стаж
Такова предложение отправи бизнесът у нас
И мъжете, и жените да се пенсионират на 65 години, след 40 години стаж. Предложението е на бизнеса.
Броят на работещите намалява, а на пенсионерите расте. В същото време повече от половината от парите за пенсии
идват не от осигуровки, както би трябвало да бъде, а от данъци.
По думите на Ивелин Желязков от Асоциация на индустриалния капитал, ако този модел продължи, проблемите ще се
задълбочат.
Затова бизнесът предлага до 2020 г. стажът при мъжете ежегодно да расте с 5 месеца, а възрастта с 3. При жените идеята
изглежда по-различно - техният стаж ще трябва да нараства с 12 месеца, а възрастта с 10.
Какво мислят за новата идея попитахме две дами. Ваня Христова вече е получила право на пенсия. Според нея 40 години
стаж е уморително. На Евелина Величкова пък й остава още малко до пенсия. Споделя, че ако започнат да вдигат стажа,
не вижда как и кога ще се пенсионира.
По думите на жените е изключително трудно човек да си намери работа на такава възраст.
Техния песимизъм споделиха и синдикатите. Според Николай Николов от КТ „Подкрепа” предложението е
„нереалистично”.
От социалното министерство коментираха, че не трябва да се прибързва, а да се търси най-справедливият вариант. Кой е
той, предстои да бъде обсъдено в специален консултативен съвет към социалния министър. Социалният министър Хасан
Адемов обаче направи едно важно уточнение:
„Този консултативен съвет не се събира от началото на годината, защото всяко едно негово събиране ще бъде
използвано в предизборната кампания. И понеже не искам да вкараме пенсионната реформа в изборите, водим
конфиденциални разговори и достатъчно сериозни.”
От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат още по-кратко майчинство, по-ниски вдовишки добавки, а новата
пенсионна възраст да важи и за учители, и военни. Предстои идеите да бъдат обсъдени от тристранния съвет.
Вестник „Сега“
√ Глобите за измамните търговци ще бъдат повишени
Нови по-солени глоби за търговци, които мамят потребителите, обмислят управляващите с готвени законови промени.
"Санкциите ще бъдат по-високи, както виждате, вдигаме глобите и в другите закони", каза пред "Сега" зам. председателят на парламентарната комисия по икономика Румен Гечев. Той не уточни с колко точно ще бъдат завишени
санкциите, но обясни, че те се налагат, за да дисциплинират фирмите, които мамят клиентите си.
Според Закона за защита на потребителите нелоялните търговски практики при търговците се наказват с до 10 000 лв.
имуществена санкция. С глоба между 10 000 и 15 000 лв. са заплашени търговците, които лъжат, че дадена стока лекува
болести. Също толкова е санкцията и за измамните фирми от т.нар. пирамидален бизнес, при който потребителите
плащат, за да участват в бизнес схема, а после, за да си върнат парите, трябва да привлекат и други, които също като тях
трябва да си платят.
Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал обаче не смята, че тези мерки ще доведат до желания
ефект, а конкретни предложения не са обсъждани с работодателската организация. "Не смятам, че по-високите глоби
биха дали по-добър резултат. Ние бихме били по-скоро скептично настроени към такива промени", каза той пред "Сега".
Желязков посочи, че преди няколко години санкциите по трудовото законодателство са били завишени около 10 пъти в
рамките на съвсем кратко време. "Събраха се много по-малко пари просто защото фирмите нямаха средства да ги
плащат. Получи се обратен ефект, а подозирам, че и сега може да се окажем в същата ситуация", добави той.
Според Румен Гечев промените ще засегнат и структурата на Комисията за защита на потребителите (КЗП) , която ще се
превърне в държавна агенция. "Според някои експерти така ще се свали статутът й, но това няма да е така. С промяната
се цели икономическото министерство да може по-стриктно да следи работата й", каза още той. Комисията и в момента
е под опеката на министерството.
За готвените промени намекна наскоро и вицепремиерът Даниела Бобева. Според нея държавата ще направи мащабна
институционална реформа в защита на правата на потребителите. "Ще се увеличи капацитетът на КЗП, за да отговори на
очакванията на обществото, и ще се осъществи партньорство с неправителствените организации", уточни Бобева. Идеята
е потребителските организации също да участват в разглеждането на жалбите към КЗП. За целта те ще трябва да излъчат
свои представители.
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Вестник „Труд“
√ Бизнесът: Специализация в нишови продукти
Бизнесът подкрепя процеса на реиндустриализация като завръщане на промишлеността и най-вече тази, която създава
висока добавена стойност. Това показа допитване на “Труд” сред работодателските организации. Три са новите
тенденции според тях: специализация в отделни продукти, експортно ориентирана икономика и подкрепа на държавата
за подобряване на условията за бизнес.
“България е малка страна и е трудно да бъде фаворитизиран определен сектор. По-скоро трябва да се търси продуктова
ниша, в която да станем силни”, обясни Камен Колев, зам.-председател на БСК. По думите му бизнесът и пазарът са тези,
които ще формират успешните продукти. От БСК са против явната подкрепа за отделни сектори и предприятия, но смятат,
че има много възможности пред развитието на публично-частните партньорства.
Търсят се партньори
“Първо си мислехме, че проблемът да няма сътрудничество между държава и бизнес в общи предприятия или проекти е
липсата на закон. Сега има закон за публично-частното партньорство, но той не работи”, каза Колев. Според него
основната причина за това е страхът на бизнеса да се довери на централната и местната власт. “Подкрепата на държавата
трябва да се съсредоточи в създаването на доверие, бързо работеща администрация и предвидими законови условия”,
допълни Колев.
“Големият проблем пред реиндустриализацията е липсата на подготвени кадри. Държавата трябва да създаде нужните
условия, така че да няма пренасищане от икономисти например за сметка на инженери, които в момента липсват”,
коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. “Сега в тежката индустрия работят кадри
на възраст между 50 и 60 години. Какво ще стане след 10, когато тези специалисти бъдат пенсионирани”, се пита Велев.
“Световната банка ни съветва да се развиваме в аутсорсинга и машиностроенето. Това обаче е само ориентировъчно,
при добри условия на бизнес средата компаниите сами ще изберат накъде да се развиват и как да се специализират”,
каза още Велев. “Шампиони сме в света по намаление на квотите въглероден диоксид, за съжаление обаче това
намаление се дължи на спиране на производства”, сочат данните на работодателската организация.
Износ и аутсорсинг
Браншовите асоциации са категорични, че България като малка страна с малък пазар има само един шанс за развитие на
индустрията - износа. Въпреки че експорта на стоки и услуги се срина през миналата година, от асоциациите са
категорични, че трябва да се търси съживяване. Една от възможностите е аутсорсинга. “Наистина при този вид дейности
добавената стойност за икономиката е ниска, но от друга страна все пак се създават работни места, тоест има шанс и
потреблението да се съживи след кризата”, каза Камен Колев. Той допълни, че трудно обикновените държавни
чиновници могат да посочат сектори, в които да се развива бизнесът, а по-скоро трябва да се търсят мерки за
насърчаването му.
“За съжаление се търсят краткосрочни решения на проблемите. Пример е износът на ток. Да, той се отпуши и има работа
за мините, но какво ще стане, ако търсенето навън намалее? Дългосрочното решение е да се развива промишлеността у
нас, така че тя да бъде гарант за дългосрочно потребление на електроенергия”, обясниха още от БСК.
Вестник „Стандарт“
√ Бизнесът иска мъже и жени с пенсия на 65 г.
София. И жените, и мъжете да се пенсионират от 2020 г. при навършени 65 г. и навъртян 40 г. осигурителен стаж.
За това ще настоява пред тристранката Асоциацията на индустриалния капитал в България, като предлага още отсега да
започне плавно и ежегодно вдигане на възрастта и стажа за пенсия. Същите критерии да важат и за излизането в пенсия
на военни, полицаи, следователи и учители, настояват още от АИКБ. В момента жените у нас се пенсионират при
навършени 60 г. и 8 месеца и 34 г. и 8 месеца стаж, а мъжете - при 63 г. и 8 месеца навършени и 37 г. и 8 месеца стаж.
От АИКБ настояват държавата, синдикатите и останалите работодателски организации да сключат национално
споразумение с необходимите мерки за финансово укрепване на пенсионната ни система. Работодателската
организация предлага в това споразумение дървата да се ангажира, че до 2020 г. няма да вдига осигурителните вноски.
Така АИКБ се противопоставя на исканото от КНСБ увеличение на вноската за пенсия с 1% и за безработица - също с 1%.
Vreme.bg
√ Бизнесът иска по 40 години стаж
И жените, и мъжете да се пенсионират от 2020 г. при навършени 65 г. и навъртян 40 г. осигурителен стаж.За това ще
настоява пред тристранката Асоциацията на индустриалния капитал в България, като предлага още отсега да започне
плавно и ежегодно вдигане на възрастта и стажа за пенсия. Същите критерии да важат и за излизането в пенсия на
военни, полицаи, следователи и учители, настояват още от АИКБ. В момента жените у нас се пенсионират при навършени
60 г. и 8 месеца и 34 г. и 8 месеца стаж, а мъжете - при 63 г. и 8 месеца навършени и 37 г. и 8 месеца стаж.От АИКБ
настояват държавата, синдикатите и останалите работодателски организации да сключат национално споразумение с
необходимите мерки за финансово укрепване на пенсионната ни система. Работодателската организация предлага в
това споразумение дървата да се ангажира, че до 2020 г. няма да вдига осигурителните вноски. Така АИКБ се
противопоставя на исканото от КНСБ увеличение на вноската за пенсия с 1% и за безработица - също с 1%.
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Moreto.net
√ Бизнесът иска мъже и жени с пенсия на 65 г.
И жените, и мъжете да се пенсионират от 2020 г. при навършени 65 г. и навъртян 40 г. осигурителен стаж.
За това ще настоява пред тристранката Асоциацията на индустриалния капитал в България, като предлага още отсега да
започне плавно и ежегодно вдигане на възрастта и стажа за пенсия. Същите критерии да важат и за излизането в пенсия
на военни, полицаи, следователи и учители, настояват още от АИКБ. В момента жените у нас се пенсионират при
навършени 60 г. и 8 месеца и 34 г. и 8 месеца стаж, а мъжете - при 63 г. и 8 месеца навършени и 37 г. и 8 месеца стаж.
От АИКБ настояват държавата, синдикатите и останалите работодателски организации да сключат национално
споразумение с необходимите мерки за финансово укрепване на пенсионната ни система. Работодателската
организация предлага в това споразумение държавата да се ангажира, че до 2020 г. няма да вдига осигурителните
вноски. Така АИКБ се противопоставя на исканото от КНСБ увеличение на вноската за пенсия с 1% и за безработица също с 1%.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник „24 часа“
√ Фирмите вече казват в НАП и сделки с офшорки
Всяка българска фирма, която през 2013 г. е имала финансови или търговски отношения с офшорни компании, вече ще ги
обявява пред данъчните.
Това става ясно от указания на финансовото министерство и Националната агенция за приходите. Новата справка се
въвежда за първи път от тази година, след като бе приет закон за офшорките, който вече е в сила.
Указанията задължават всяка фирма, която не е регистрирана по ДДС, да впише всяка сделка с начислен косвен данък.
Тези с регистрация трябва да отразят сделките в справката без ДДС.
В новия документ трябва да се опишат всички покупки или продажби на всякакви стоки или услуги, извършени имотни
сделки, без значение дали са покупки, или продажби. Трябва да се декларира и придобиването на търговска марка, на
патент, получаване на права по лицензионни споразумения, както и на ноу-хау.
Данъчните ще изискват от българските компании да обявят и всички заеми към или от офшорни компании. Правилото е
от общата сума най-напред да се приспаднат направените по тях погашения и да се декларират остатъците по всеки
заем.
От документа става ясно още, че няма да се обявяват получени от офшорна компания дивиденти. В замяна на това обаче
ще трябва да се посочат всички приходи или разходи за лихви, които се включват в счетоводния резултат за 2013 г.
Същото правило се отнася и за изплатени или получени неустойки.
Определена категория свързани лица остават извън изискването за деклариране. Няма да се описват отношения между
съпрузи, роднини по права и съребрена линия. Няма да се обявяват и отношения между работодател и работник. Няма
да бъдат вписвани и дарения от и към офшорни компании, независимо от вида на дареното. Задължително е обаче
декларирането на всички останали сделки, независимо от това кога ще има плащания по тях. Например, ако е
договорена продажба на 100 тона зърно, през 2013 г. са доставени 40 тона, а останалите още не са, в справката се
съобщава само за 40 тона.
Като задължителни за деклариране сделки са посочени всички прехвърляния на фирми или фирмени дялове, парични и
непарични вноски в учредяване на дружество в офшорна зона, както и всички видове цесии.
√ Фермите до 150 дка печелят от новите субсидии
Фермите с площ до 1500 декара ще спечелят от въвеждането на новото преразпределение при директните субсидии.
От тази година се предвижда за първите 300 дка да се получава завишено подпомагане. Разчетите са то да е с около 15
лв./дка по-високо, или 45,10 лв. Така увеличение ще има за около 95% от получателите на субсидии по схемата за единно
плащане на площ. При по-малките ферми до 300 дка ръстът в подпомагането ще е с 36%. За стопанства от порядъка на
800 дка пък повишението на преките плащания е с почти 8 на сто. (Колко ще получават стопаните виж в таблицата.)
С въвеждането на преразпределително плащане субсидиите стават по-справедливи, категорични са експертите на
земеделското министерство. 54 500 фермери са получили директно подпомагане в размер до 500 евро, като общо за тях
са разпределени 9,7 млн. евро. В същото време на 20 бенефициенти е платена директна субсидия от над 500 000 евро,
което прави обща стойност от 21,6 млн. евро.
Преки плащания в границите от 500 до 1250 евро са получили 13 390 човека, като субсидията за тях е едва 10,5 млн. евро.
Така излиза, че в България около 80% от директната субсидия отива при 6% от фермерите.
Според условията на еврорегламентите надбавката за първите хектари не може да е по-голяма от 65% от националното
средно плащане на хектар.
Разчетите на земеделското министерство са правени при бюджет по схемата за преразпределително плащане от 104,898
млн. лв. За схемата за единно плащане на площ-СЕПП, пък остават 1,051 млрд. лв.
Кандидатстването за повече пари за първите 300 дка ще става почти автоматично. Фермерите само трябва да отбележат
в квадратчето, че искат да се включат в схемата. Ако не са го направили компютърът ще ги подсети.
Кога обаче ще започне кандидатстването за преките плащания, още не е ясно. Досега това винаги ставаше в първия
работен ден след 1 март, каквито са и европравилата. Оказва се обаче, че все още не са готови промените във всички
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наредби. Затова и от Националната асоциация на зърнопроизводителите предупреждават, че сред техните членове има
напрежение заради забавянето. Иначе по закон заявления за преки плащания се подават до 15 май. Допуска се прием на
документите и след тази дата, но със санкция от 1% върху сумата за всеки ден закъснение.
Няма как да удължим сроковете, но всички служители са инструктирани да оказват съдействие на фермерите да
подготвят документите и да остане само подписването на заявлението, обясни Десислава Кърчанова, шеф на отдел
"Директни плащания" в земеделското министерство.
Заявлението се подава в общинската служба "Земеделие" по местонахождението на площите. Ако нивите са на
територията на две или повече общини, стопанинът сам избира в коя да пусне т.нар. входяща регистрация.
Минималният размер на стопанството, за да бъдат получени субсидии, е 10 дка, като само за трайните насаждения лозя, овошки и др., може да е 5 дка.
Отделният парцел трябва да е поне 1 дка. Подпомагат се и площите "под угар". Това е обработваема земя, на която
обаче през съответната стопанска година не се произвеждат агропродукти с цел да се възстанови почвата. Уточнението е,
че едни и същи площи не могат да бъдат оставени под угар през две поредни години.
И при лозята има особеност. Преки плащания се полагат само за десертните сортове, винените се подпомагат по други
програми. Затова и стопанинът при смесени масиви трябва да определи точно колко са площите с десертни сортове,
защото ако впише повече, подлежи на санкции.
Обещаните 1250 евро за малките фермери - най-рано от догодина
Обявената константна субсидия от 1250 евро за малки фермери ще може да се получи най-рано догодина.
Кандидатстването за нея ще става в следващата кампания - 2015 г., уточниха от земеделското министерство. Ако се
запази досегашната практика, реалното получаване на парите дори ще бъде през януари 2016 г.
Всъщност 1250 евро е таванът на сумата за дребни стопани, иначе помощта започва от 500 евро, уточни Светлана
Боянова, шеф на института по агростратегии и бивш зам. земеделски министър. По схемата могат да кандидатстват
стопанствата, които отговарят на изискванията за преки плащания, а именно да имат поне 10 дка. Еврорегламентите
дават възможност тази граница да бъде намалена, но най-много до 5 дка. Така стопани с 2-3 дка нямат шанс да получат
помощта.
Сметките показват, че въвеждането на новата субсидия ще е изгодно за стопани с до 60 декара. При по-голяма площ те
ще получат повече, ако останат на стандартната схема за плащане на площ.
Сумата за подкрепа на най-дребните може да е до 10% от годишния национален таван за директни плащания, определен
за съответната държава. За България това означава около 70 млн. евро.
Получаването на парите ще е опростено, няма да се иска стриктно изпълнение на т.нар. зелени изисквания. Сред тях са
например в стопанството да има поне 3 различни култури и 5% екологично насочени площи - угари, групи дървета и пр.
Също няма да се контролира изпълнението на т.нар. кръстосано съответствие - ветеринарни и фитосанитарни
изисквания. Всъщност от земеделското министерство уточняват, че и дребните стопани е добре да спазват зелените
изисквания, защото могат да бъдат санкционирани от МОСВ, ако нарушават българското законодателство. Облекчението
е, че евросубсидията им няма да бъде намалена.
Очаква се около 50 000 души да се възползват от субсидията за малки фермери. Подпомагането не е обвързано с
определени култури и тютюнопроизводители ще могат да кандидатстват също. Категорично сме против приемането на
нови правила на тъмно и без обществено обсъждане, коментира обаче Ангел Вукодинов от Националната асоциация на
зърнопроизводителите.
От най-крупната земеделска браншова организация у нас искат гаранции, че ще има стриктен контрол, за да не се
допуска изкуствено разделяне на стопанствата с цел да вземат повече субсидии. Иначе нямало проблем от 80 000 ферми,
които получават преки плащания, да станат и 1 млн.
От асоциацията настояват парите да не са на калпак, а само за регистрирани земеделски производители, които подават
данъчни декларации. Другото било наливане на пари в сивата икономика.
Вестник „Капитал“
√ Най-големите обществени поръчки през седмицата
Възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла за 7.4 млн. лв.
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" търси строителна компания, която да възстанови водната
естакада с островна площадка при нос Шабла. Пристанищното съоръжение е в лошо техническо състояние и се нуждае
от спешен ремонт, за който е необходимо да бъдат направени - подробен анализ на повредите и обследване на
прилежащата акватория и брегова ивица. Водният обект трябва да бъде въведен в експлоатация до 14 месеца след
началото на ремонтните дейности. Според минималните икономически изисквания всеки участник трябва да докаже
реализиран оборот за последните три години в размер на 14.4 млн. лв. и поне един изпълнен договор, сходен с
предмета на поръчката през последните пет години. Всеки желаещ може да подава документи за участие до 24 април,
които ще бъдат оценявани според техническо предложение с тежест 60% и цена – 40%.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590667&newver=2
Обновяване на уличната мрежа в община Враца за 6.9 млн. лв.
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, които включват обновяване на пътната настилка и
маркировката на редица улици и булеварди в града. Според условията кандидатите могат да подават оферти само за
една част от търга. За да участват в процедурата, дружествата трябва да притежават застраховка за професионална
отговорност с общ лимит, покриващ минималната застрахователна сума за вида строеж в поръчката. Крайният срок за
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изпълнение на строителните дейности изтича на 30 ноември тази година, като средствата ще бъдат осигурени от
общинския бюджет. Местната власт ще приема оферти до 24 април, след което ще избере икономически най-изгодното
предложение.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590836&newver=2
Реконструкция на пътната инфраструктура в Ардино за 6.7 млн. лв.
До 15 юли 2015 г. община Ардино трябва да бъде с обновена улична мрежа. Тогава изтича крайният срок за изпълнение
на поръчката, която се финансира с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони. Минималните
финансови изисквания към кандидатите включват общ оборот за 6.6 млн. лв. и изпълнени договори, сходни с поръчката,
за 6 млн. лв. през последните три години. Офертите ще се оценяват според ценово предложение с тежест 50% и
техническо изпълнение и срок с общо 50%, като документи могат да се изпращат до 24 април.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590903&newver=2
Рехабилитация на пътна и водопроводна мрежа в Рудозем за 6.6 млн. лв.
Отново с краен срок до 15 юли 2015 г. трябва да бъде изпълнен и общинският проект на Рудозем по Програмата за
развитие на селските райони – за реконструкция на водопроводната и уличнаа мрежа в с. Бяла река. Право на участие
имат компании и обединения с реализиран общ оборот от минимум 15 млн. лв. и изпълнени договори за строителни
дейности за най-малко 10 млн. лв. за последните три приключили финансови години. До 22 април всеки кандидат може
да участва в търга, като предложенията ще бъдат оценявани с 50 точки за цена и още толкова за техническо изпълнение
и срок.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590868&newver=2
Изграждане на общинска пътна връзка на Момчилград за 6.3 млн. лв.
Програмата за развитие на селските райони финансира и проект за изграждане на пътна връзка между Момчилград –
Кърджали – Подкова, като строителните работи включват и изграждане на мост над река Върбица. Крайният срок за
изпълнение на проекта отново е до 15 юли догодина. Минималните икономически изисквания към кандидатите са общ
оборот за 6.6 млн. лв. и изпълнени договори, сходни с поръчката, за 6 млн. лв. през последните три години. Срокът за
кандидатстване на компаниите изтича на 24 април, а офертите ще бъдат оценявани отново с тежест 50% за цена и 50% за
техническо изпълнение и срок.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590866&newver=2
Възстановяване на зелените площи в Гоце Делчев за 5.7 млн. лв.
Поръчката включва реконструкция и озеленяване на парк, междублокови пространства и уличната мрежа в града.
Финансирането на проекта е по оперативна програма "Регионално развитие", като крайният срок за неговото
осъществяване е 210 дни след сключване на споразумението с избрания изпълнител. От кандидатите се изисква
реализиран оборот от строително-монтажни дейности за минимум 4.8 млн. лв. за последните три години. При
оценяването на офертите превес в общата оценка ще бъде техническото изпълнение, което по различни компоненти
съставлява общо 65%, а цената – 35%. До 24 април компаниите и обединенията могат да подават заявления за участие.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=591084&newver=2
Ремонт на улици и междублокови пространства в Никопол за 2.6 млн. лв.
Финансиран със средства от публичната програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", проектът на община
Никопол включва реконструкция на няколко улици и междублокови пространства в града. Заложеният срок за
извършване на ремонтните дейности е до 6 месеца след подписване на договора. В търга могат да участват компании с
реализиран общ оборот за последните три години за минимум 6 млн. лв. и изпълнени строителни договори за поне 4.5
млн. лв. за същия период от време. Заявления за участие могат да се подават до 7 април, а при оценяване на офертите
предложената цена е с тежест 50%.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590644&newver=2
Реконструкция на сгради със социално и културно значение в Приморско за 1.1 млн. лв.
Търгът обхваща рехабилитация на две общински сгради със социално и културно значение на територията на града.
Проектът ще бъде изпълняван с евросредства от Програмата за развитие на селските райони и трябва да бъде изпълнен
до 15 юни 2015 г., за да получи нужното финансиране. Право на участие в поръчката имат фирми и обединения, чийто
общ оборот за последните три години е минимум 2.8 млн. лв. Ценовите предложения ще се оценяват с 50%, като ще
бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Срокът за получаване на документи изтича на 7 април.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590783&newver=2
Рехабилитация на транспортната инфраструктура в Мездра за 739 хил. лв.
До края на тази година община Мездра трябва да освежи градската си инфраструктура, като ремонтира редица улици в
града. Финансирането на поръчката е със средства от общинския бюджет. Право на кандидатстване за изпълнители на
поръчката имат фирми и техни обединения с реализиран общ оборот от най-малко 1.5 млн. лв. и изпълнени строителни
договори за минимум 1 млн. лв. за последните три приключили финансови години. Въпреки че в документацията на
поръчката има изискване за техническото изпълнение, според критериите за оценяване ще бъдат давани 70 точки за
предлагана цена и 30 точки за срок за ремонтните дейности. Търгът е разделен на две обособени позиции, като
компаниите трябва да подават оферти за всички части от поръчката. До 24 април общината ще приема оферти.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590672&newver=2
Изработване на планове за управление на резервати за 725 хил. лв.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, търси изпълнител за изработване на планове за
управление на резерватите "Силкосия", "Узунбуджак", "Витаново", "Средока", "Тисовица", "Ропотамо", "Орлицата" ,
"Пясъчната лилия", "Водните лилии" ("Вельов вир"), включително актуализиране на плановете за управление на
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резервати "Атанасовско езеро". Поръчката е разделена на девет обособени позиции, като важно условие в търга е, че
кандидатите могат да подават оферти за една или повече части от процедурата. За да кандидатства, всеки участник
трябва да е реализирал общ оборот за последните три години, равен минимум на двукратния размер от прогнозната
сума по позицията, за която кандидатства. В случай че кандидатът подаде оферта за повече позиции, сумата се
увеличава. Същевременно компаниите трябва да предоставят и списък на изпълнените договори за изработване и
актуализация на планове за управление на защитени територии през последните три години. Срокът за изпълнение е до
180 дни след сключване на договора, като според условията критерият за възлагане е най-ниската предложена цена.
Документи ще се приемат до 24 април.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590651&newver=2
Вестник „Стандарт“
√ И фирмите без дейност с данъчни декларации
София. Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са
осъществявали дейност през 2013 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а, заявиха от НАП. В него
фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно
счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават
в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративен данък е 31 март, като този срок важи и за
фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият
корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски през миналата година. Фирмите, които
подадат декларациите си по интернет, подписани с електронен подпис, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен
корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март
2014 г.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към
бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. Неподаването на декларациите се
санкционира, като минималната глоба е 500 лв. за юридическото лице и 200 лв. за управителя на фирмата.
Investor.bg
√ Орешарски: Приоритетно ще се помага на високотехнологичните сектори
На по-традиционните сектори също ще бъде обърнато внимание предвид високата безработица, заяви премиерът
Държавните усилия за подпомагане на бизнеса ще бъдат насочени към високотехнологичните сектори, заяви пред
журналисти в Боровец премиерът Пламен Орешарски. Той поясни, че подкрепата ще е най-вече чрез административно
улеснение и осигуряване на кадри.
„Но не бихме се отказали да подкрепяме и по-традиционни сектори, отчитайки високите нива на безработица и
състоянието на квалификацията на преобладаващата част от кадрите”, допълни още премиерът.
Кабинетът на Пламен Орешарски готви програма за развитието на индустрията за следващите години с ориентир до 2020
г. Акцент ще бъде поставен върху мерките, които ще бъдат предприети за окуражаване и подкрепа на
реиндустриализацията през тази година. Представянето й ще стане до 20 април след диалог с работодатели, синдикати и
неправителствени организации, съобщи лидерът на БСП Сергей Станишев на семинара на левицата в Боровец.
По време на събитието стана ясно, че създаването на работни места е ключов приоритет за левицата. В тази връзка
Сергей Станишев посочи, че общо за април се очаква да бъдат разкрити около 13 хиляди работни места по различни
програми за заетост.
„Една от тях е схемата „Младежка гаранция", която работи още от януари. За първите два месеца по нея са започнали
работа 7 хиляди младежи. Това е важно за БСП,” коментира Станишев. Той допълни, че по програмата се очаква
възможност да започнат работа да получат общо около 120 хиляди млади хора.
Корнелия Нинова отбеляза, че България е една от първите страни в ЕС, приела законодателна рамка за усвояване на
средствата за "Младежка гаранция". Тя допълни, че по програма "Сигурност" ще бъдат осигурени още 5000 работни
места за борба с битовата престъпност.
Други 2000 души ще бъдат назначени по регионални програми към областните администрации. По мерки за
подпомагане на бизнеса за разкриване на работни места се очаква да бъдат назначени други 2430 души, по мерки за
подкрепа за заетост по ОП "Човешки ресурси" - 3800 души.
√ Чобанов: Продължаваме с намаляването на административната тежест
Финансовият министър ще се включи в промотирането на схемите за финансиране на ББР по регионите
От самото начало на мандата съсредоточихме усилията върху бизнес климата и продължаваме намаляването и
облекчаването на административните тежести, заяви в Боровец министърът на финансите Петър Чобанов.
„Възстановихме реда и нормалните процедури в приходните администрации по отношение на техните взаимоотношения
с бизнеса и нормалното възстановяване в срок на ДДС”, напомни Чобанов.
Той изтъкна, че се планира промотиране на новите продукти на Българската банка за развитие.
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„Има гъвкави схеми за новостартиращи предприятия, както и схема за експортно финансиране. Съвместно с
ръководството на банката ще проведа обиколка в регионите на страната и ще представим тези нови продукти”, каза
министърът на финансите.
„Преди бюджет 2014 за национална инвестиционна политика трудно можеше да говорим, тъй като имаше разпокъсани
действия и предоставяне на средства по неясни критерии.
С публичната инвестиционна програма и програмите на министерствата тази година реализираме редица нови и много
важни политики в това отношение”, подчерта министърът на финансите.
Наред с това по отношение на европейските фондове Чобанов каза, че годината няма как да е нулева, тъй като трябва да
бъдат усвоени по различните типове европейски програми 1,860 млрд. евро.
„За първи път от три години насам има реално раздвижване в икономиката и наемане на хора на устойчиви работни
места”, заяви заместник министърът на труда и социалната политика Росица Янкова.
√ Бизнесът настоява за по-строг регламент при „in house” сделките
От поръчки без търг ще могат да се възползват вече държавата и общините
Държавата и общините ще могат да възлагат обществени поръчки без търг на свои предприятия или фирми. Практиката,
известна като „in house”, беше гласувана на второ четене на Закона за обществените поръчки в парламента.
Представители на бизнеса призоваха да има строг регламент на „in house” сделките. В противен случай промените могат
да доведат до злоупотреби с обществени средства.
Опасенията на бизнеса са, че държавните и местните предприятия ще използват за подизпълнители частни компании,
защото повечето от тях нямат необходимия ресурс за реализират проектите.
Вносителят на предложението в парламента Борислав Гуцанов посочи, че „in house” практиката се е прилагала у нас при
преработката на отпадъци. Според него тази законова възможност ще облекчи много общините.
Представители на бизнеса заявяват, че за „in house” поръчките в Европейския съюз има строг регламент за кои сектори се
отнасят. Бизнесът настоява за въвеждането на електронно подаване и оценка на проектите, участващи в търгове.
Econ.bg
√ През април ще е налице програма за реиндустриализация на България
Тя ще е с ориентир 2020 г., обяви председателят на БСП Сергей Станишев
До 20 април, след диалог с работодатели и синдикати, правителството ще представи своята програма за
реиндустриализация на България.
Това съобщи председателят на БСП Сергей Станишев на пресконференция след приключването на семинара "Реформи,
развитие, растеж" на ПГ на Коалиция за България с участието на премиера и министри от кабинета в Боровец.
Той уточни, че програмата ще е с ориентир 2020 г., като ще се акцентира и върху мерките за първата година от нейната
реализация.
"Имахме нужда от този семинар за по-добра координация на политиките и законодателната дейност на Министерския
съвет и на Парламентарната група. Разбрахме се през няколко месеца да има такива семинари", заяви Станишев,
цитиран от БТА.
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