Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска телеграфна агенция
√ АИКБ обяви началото на номинациите за първото издание на конкурса за Награди "Икономика на светло"
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на конкурса за Награди „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика. Организаторите имат желание
да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика.
Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:
- За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес
средата;
- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
- За медиите.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета. Анкетата е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България и на проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ . Предложения могат да се изпращат директно и на
координатите на Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“.
Списание БГ Предприемач
√ Стартираха номинациите за първото издание на конкурса за Награди „Икономика на светло“ на АИКБ
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) цели да повиши обществената нетърпимост към
неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната
роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета, която е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България (www.bicabg.org) и на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ (www.ikonomikanasvetlo.bg). Предложения
могат да се изпращат директно и на координатите на Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален
център „Икономика на светло“.
Номинациите ще бъдат публично обявени в началото на месец юни.
Вестник Банкеръ
√ Започнаха номинациите за "Икономика на светло"
Започнаха номинациите за първото издание на конкурса "Икономика на светло" за 2013 година. Конкурсът ще
популяризира добрите практики в борбата със сивата икономика. Призовете ще се връчат в рамките на проекта
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Целта на съревнованието е да отличи добрите примери и приноса на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряването на бизнес средата. С призове ще бъдат отличени личности или организации, които са
допринесли за ограничаването на неформалната икономика. Закон или административна практика, които са подобрили
бизнес средата, също ще бъдат наградени. Последната трета категория в конкурса пък е за медиите.
Първенците ще бъдат оценени и избрани от експертно жури. Според АИКБ , съдиите ще са 100 изявени личности от
областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката и медиите. Наградите ще бъдат връчени на
специална церемония през месец юни.
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mediacafe.bg
√ ЗАПОЧНА КОНКУРСЪТ ЗА НАГРАДИ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на конкурса за Награди „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика. Организаторите имат желание
да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика.
Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:
- За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес
средата;
- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
- За медиите.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета. Анкетата е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България и на проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ . Предложения могат да се изпращат директно и на
координатите на Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“.
Номинациите ще бъдат публично обявени в началото на месец юни.
infovarna.com
√ Стартираха номинациите за първото издание на Националния конкурс за Награди „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за първото издание на конкурса за
Награди „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ
цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни
действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социалноикономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в
партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със
социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други
заинтересовани страни. Първото издание на Наградите „Икономика на светло” за 2013 г. ще се проведе именно в
рамката на изпълнение на проекта.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета, която стартира днес. Анкетата е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в
България (www.bica-bg.org) и на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“
(www.ikonomikanasvetlo.bg). Предложения могат да се изпращат директно и на координатите на Асоциация на
индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“. Номинациите ще бъдат публично
обявени в началото на месец юни.
Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:
- За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес
средата;
- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
- За медиите.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната
икономика в България и ръководството на АИКБ е убедено, че конкурсът ще предизвика заслужен обществен и медиен
интерес. Събитието ще популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на
неформалната икономика в страната.
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studyabroad.bg
√ Българските индустриалци обявяват конкурс за идеи за борба със сивата икономика
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за първото издание на конкурса за
Награди „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ
цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни
действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социалноикономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в
партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със
социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други
заинтересовани страни. Първото издание на Наградите „Икономика на светло” за 2013 г. ще се проведе именно в
рамката на изпълнение на проекта.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета, която стартира днес. Анкетата е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в
България (www.bica-bg.org) и на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“
(www.ikonomikanasvetlo.bg). Предложения могат да се изпращат директно и на координатите на Асоциация на
индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“. Номинациите ще бъдат публично
обявени в началото на месец юни.
Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:
- За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес
средата;
- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
- За медиите.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ Евтини суровини удрят износа
Намаляването на цените на суровините на международните пазари, кризата в Украйна и политическото напрежение в
страните от Северна Африка са основните причини за спада на износа през първото тримесечие на 2014 г. Това
коментира ресорният зам.-министър на икономиката Красин Димитров пред “Труд”.
Данните на НСИ показват, че през периода януари-март българските компании са изнесли продукция за 9,492 млрд. лв.,
което е със 702 млн. лв.(6,9%), по-малко спрямо първото тримесечие на 2013 г. Спадът се дължи основно на експорта към
страни, извън ЕС. Статистиката показва, че намаляването на цените е основен фактор. Най-значително е поевтиняла
медта. Фактор за спада обаче е и по-малкото количество изнесени стоки.
Рано е да се правят по-генерални изводи, но кризата в Украйна остава основният риск пред икономиката ни.
Напрежението там намалява експорта и към други страни от Черноморския басейн, каза шефът на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев. Очаквам спад и на износа към Русия заради обезценената рубла и затруднения
транспорт, добави той.
Политическата нестабилност по Южното Средиземноморие, в Ирак и Сирия дестабилизира пазарите и оказва негативно
въздействие. Тези фактори не зависят от нас, каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.
Красин Димитров, зам.-министър на икономиката: Ще търсим алтернативни пазари за родния бизнес
- Г-н Димитров, кои са причините за спада на износа?
- Основна причина е конюнктурата на международните пазари и поевтиняването на суровините, особено на медта. За
съжаление прогнозите са, че тенденцията ще продължи. Друг фактор е кризата в Украйна, политическото напрежение в
Египет и Либия, както и девалвирането на валутата на основни наши търговски партньори като Турция.
- Какви мерки ще вземе държавата?
- Трябва да разберем, че е по-важно отвсякога да направим технологичен скок. Вместо да изнасяме суровини за Китай,
които да се връщат у нас като ветрогенератори, трябва да намерим начин да ги включим в производството на
високотехнологични продукти. Това е истинската реиндустриализация. През лятото ще организираме среща с бизнеса.
Искаме да чуем от предприемачите какви стоки и услуги произвеждат за износ, за да потърсим алтернативни пазари.
- Кои може да са те?
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За Украйна например изнасяме основно нефтените масла и маслата от битумни минерали. Пазар за тези стоки може да
се намери в страните от Персийския залив и Западна Африка. Около 88% от износа ни е в държави, в които имаме
търговски аташета. Развитието на подобни отношения иска време. Ако не разширяваме присъствието си, няма как да
осъществим желания износ.
√ Нов фонд отпуска 60 000 000 евро за малки и средни фирми
Малките и средните фирми скоро ще могат да се възползват от нов финансов инструмент - т.нар. фонд Мецанин, който
тръгва следващата седмица. Средствата в него са 60 млн. евро. Това съобщи вицепремиерът Даниела Бобева след
годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) във Варшава.
Фирмите, които ще могат да кандидатстват за финансиране, трябва да имат годишни приходи между 5 млн. евро и 50
млн. евро. Фондът ще отпуска от 2 млн. до 5 млн. лв. за един проект. “Очаква се около двайсетина фирми да бъдат
подкрепени”, каза Бобева. Приоритетно ще се финансират секторите с добавена стойност, при които има завършен
продукт като индустрията, преработващата промишленост и др. Запитвания от бизнеса могат да се подават на имейл
office@mezzanine.bg.
Междувременно стана ясно, че до два месеца трябва да е готова новата стратегия на ЕБВР за България. Старата е
валидна до 2015 г. В новия вариант акцент ще бъдат проектите в индустрията, ВиК сектора и енергетиката. Институцията
ще финансира и повече проекти в здравеопазването. На заден план ще останат сектори като инфраструктурата, туризма и
финансирането на фотоволтаици.
√ Новите пенсионери се увеличават
Пенсионната ваканция през 2014 г. започна да увеличава броя на отделни групи пенсионерите. Управляващите спряха
повишаването на възрастта и стажа за пенсия през тази година. В резултат от януари до края на март лични пенсии (без
наследствени) са отпуснати на 21 927 души. Броят им е с 888 или с 4,2% повече спрямо същия период на 2013 г. Ръст има
както при пенсиите за стаж и възраст, така и при тези за инвалидност.
По-малко са обаче военните и полицаите, прекратили работа. Това показва изпълнението на бюджета на Националния
осигурителен институт (НОИ) за първото тримесечие на 2013 г.
Като се отчетат и наследствените пенсии, през първото тримесечие са се пенсионирали общо 23 971 души. Те са с 306 помалко спрямо година по-рано. За сравнение, в началото на 2013 г. новите пенсионери бяха с 5100 по-малко спрямо
първите месеци на 2012 г.
Най-вероятно през следващите тримесечия ще започне да расте и общият брой на пенсионерите. Както “Труд” писа, от
януари до март кандидатите за пенсия бяха двойно повече, отколкото през същия период на 2013 г. Практиката на НОИ
показва, че около 95% от подалите документи получават пенсия, която се отпуска максимум в 4-месечен срок.
Засега увеличението на хората с лични пенсии не се отразява негативно върху бюджета на НОИ. През първото
тримесечие по това перо са похарчени 1,972 млрд. лв. Сумата е с 25,7 млн. лв. по-малко от планираната, но разходът е с
над 155 млн. лв. по-голям спрямо 2013 г.
През март средната пенсия е била 300,67 лв. - с 27,20 лв. или 9,9% повисока, отколкото година по-рано.
Данните на НОИ показват преразход във фонда за болничните. За първото тримесечие за тези обезщетения са похарчени
81,9 млн. лв. или с 600 000 лв. повече спрямо планираното.
√ Търсят 1650 работници за бизнес зоните
От заводи за яхти през биоземеделие и производство на климатици за коли до база за препакетиране на продукти за
домашни любимци. Това са част от новите инвестиции в държавните индустриални зони, управлявани от компанията
“Индустриални зони”.
В следващите години в три от развиващите се бизнес и производствени комплекси ще бъдат инвестирани около 153 млн.
лв. и ще бъдат открити 1650 работни места, показват данни на дружеството.
Компанията “Индустриални зони” управлява 8 парка в страната. Пет от тях са в процес на развитие. Това са зоните край
софийското Божурище, плевенското Телиш, край Карлово, Бургас и Варна.
В момента държавата инвестира в инфраструктура и търси компании, които да направят производства, логистични бази
или развойни центрове на държавните терени. За да влязат в зоните, фирмите трябва да получат сертификати за
приоритетни инвеститори от Българската агенция за инвестиции.
Освен 5-те зони в развитие има и 3 работещи - в Русе, Видин и Свиленград.
Климатици в Божурище
Най-голяма сред развиващите се индустриални зони е тази край Божурище до София. Простира се на 2550 дка, които
допреди години са били военно поделение. Първата голяма компания, която избра държавните терени, за да направи
завод, беше германската “Бер-Хелла термоконтрол”.
През лятото на миналата година дружеството, което произвежда климатични системи за някои от най-големите
автомобилни компании в света, направи първа копка на обекта. Според директора на “Индустриални зони” Атанас Ненов
съоръжението ще е готово през септември. Край Божурище ще се проектират и табла за контрол на климатичните
системи.
Договори за влизане в зоната имат и 5 по-малки български високотехнологични компании. Те ще инвестират общо 6 млн.
лв. и ще открият 250 работни места.
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Проектите са за производство на усилватели и военна техника, на системи за безопасност за летящи птици и прилепи,
които се използват на летища и ветропаркове, на машини за стиропорни продукти и такива за рязане на метал. Тези
инвестиции трябва да са факт в периода декември 2014 г. - декември 2015 г.
Яхти и зоохрани край Бургас
За 30 дка от бъдещата индустриална зона край Бургас вече има заявен интерес. Очаква се там да се инвестират около 20
млн. лв. и да бъдат открити 350 работни места. Инвеститорите са 6 компании с доста разнообразни сфери на дейност.
Една от тях ще прави база за разфасоване и преопаковане на храни за домашни любимци. Друга ще инвестира в завод за
яхти и завод за рециклиране. Ще се правят още хляб и хлебни изделия, мебели и логистична база.
Южнокорейска компания, която у нас вече е инвестирала в соларни паркове, пък ще развива биоземеделие почти на
цялата територия от над 2000 дка на зоната край плевенското село Телиш. Там ще се отглеждат гъби, фуражи, кокошки,
кози и овце. Ще има и 3 преработвателни цеха.
Дали заради икономическата криза, недостатъчната реклама или свободните площи в близост все още няма заявени
инвестиции за две от неразвитите зони - Варна-запад и Карлово. Въпреки това държавното дружество няма намерение
да се отказва от тях.
Вестник 24 часа
√ Предприети са мерки за максимално усвояване на средствата по Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство”
Правителството измени решение за наддоговаряне на средствата по Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство”, прието в началото на миналата година. Целта е да се постигне максимално усвояване на еврофондовете,
предназначени за подпомагане на отрасъла.
С Решение №167/2013 г. беше дадено съгласие за наддоговаряне в размер на 40% по определени мерки от ОПРСР.
Одобрената днес от кабинета промяна предвижда наддоговарянето да важи за две оси – „Авакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” и ос 3 „Мерки от общ интерес”, без
да се фиксират мерките. По този начин ще се постигне по-голяма гъвкавост при разпределянето на неусвоените до
момента средства предвид засиления интерес по програмата.
√ Значително нарастват постъпленията от помощи, свързани с ускореното усвояване на средствата по програмите и
фондовете на ЕС
Правителството одобри внесената от министъра на финансите Петър Чобанов информация за касовото изпълнение на
държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2014 г.,
изготвена на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.
Размерът на фискалния резерв към 31.03.2014 г. е 5,9 млрд. лв., в т.ч. 5,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и
банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др. В
съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв
е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др.
За сравнение, размерът на фискалния резерв към 31.03.2013 г. беше 4,2 млрд. лева.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към края на първото тримесечие на 2014 г.
е отрицателно в размер на 874,0 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 624,9 млн.
лв. и дефицит по европейските средства в размер на 249,1 млн. лева.
Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът по КФП нараства номинално със 76,2 млн. лв. (0,1 п. п.
от БВП), основно вследствие на по-високите разходи по европейските програми и фондове и на базовия ефект от
увеличението на пенсиите от 1 април 2013 година.
Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма към месец март са в размер на 6 574,9 млн. лв.
или 21,2% от годишните разчети за 2014 г. За сравнение, изпълнението на приходите и помощите спрямо годишния
разчет за първото тримесечие на 2013 г. бе 20,3 процента. Съпоставено с март 2013 г., приходите по КФП нарастват с
417,1 млн. лв. (6,8%), като ръст се отчита основно при помощите.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец март възлиза на 5
199,6 млн. лв., което е 79,1% от общите постъпления по КФП. Постъпленията в групата представляват 21,4% от
планираните за годината приходи в разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.
Приходите в частта на преките данъци са 1 075,3 млн. лв., което е 24,9% от планираните за годината и нарастват с 10,1%
спрямо същия период на миналата година. Номиналното увеличение спрямо същия период на 2013 г. е 99,1 млн. лв.,
главен принос за което имат постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица. Постъпленията от други
данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 217,9 млн. лв. или 24,3% изпълнение на
годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 395,9 млн. лв., което представлява 22,2%
от разчетените за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 77,2 млн. лева.
Постъпленията от косвени данъци към 31.03.2014 г. са в размер на 2 510,4 млн. лв. (19,6% от плана) и формират 48,3% от
данъчните приходи, в т.ч. от ДДС - 1 617,3 млн. лв. (19,5% изпълнение спрямо разчета), от акцизи – 855,1 млн. лв. (19,5%),
от мита – 35,0 млн. лв. (25,7%). За сравнение, постъпленията от косвени данъци за първо тримесечие на 2013 г. са в
размер на 2 647,4 млн. лв., или със 137 млн. лв. повече в сравнение с 2014 г. Намалението в постъпленията от косвени
данъци е основно в резултат на по-високите размери възстановени ДДС и акцизи през първото тримесечие на 2014 г. в
сравнение със същия период на 2013 г. За периода януари - март 2013 г. възстановеният ДДС е в размер на 1 383 млн. лв.,
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а за същия период на 2014 г. е възстановен ДДС в размер на 1 487 млн. лв. или със 104 млн. лв. повече. През първото
тримесечие на 2014 г. е възстановен акциз в размер на 47,8 млн. лв. или с 5,5 млн. лв. повече в сравнение със същия
период на 2013 г. Стриктното спазване на сроковете за възстановяване на ДДС и акциз, започнало от началото на
мандата на правителството и продължаващо и през тази година, е в съответствие с политиката на утвърждаване на
държавата като коректен платец и партньор на бизнеса и е средство за създаване на нормални условия за растеж и
развитие.
Също така следва да се отчете и базов ефект от постъпили през февруари 2013 г. стари просрочени задължения в размер
на 65 млн. лв., които са с еднократен характер за 2013 г. и правят данните за постъпленията от ДДС за двата периода
несъпоставими. Върху постъпленията от ДДС от внос влияние оказва и извършваната планова профилактика на
производствени мощности в основен икономически оператор, което отлага част от доставките на суровини за
производството и съответно внасянето на дължим ДДС от внос за следващи периоди.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1 375,3 млн. лв. или 20,5% от разчета за годината. Отбелязва се
значително нарастване на постъпленията от помощи, свързани с ускореното усвояване на средствата по програмите и
фондовете на ЕС. Постъпленията от помощи нарастват над три и половина пъти спрямо същия период на предходната
година, като в номинално изражение за периода януари-март са постъпили с 364,3 млн. лв. повече спрямо първото
тримесечие на 2013 година. Към края на март 2014 г. приходите от помощи са в размер на 517,4 млн. лв., при едва 153,1
млн. лв. към месец март на предходната година.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към
31.03.2014 г. възлизат на 7 448,9 млн. лв., което е 22,9% от годишния разчет. Спрямо март 2013 г. общо разходите по
КФП са нараснали с 493,3 млн. лв. (7,1%), което се дължи основно на базовия ефект от увеличението на пенсиите от 1
април 2013 г., както и на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Важно е да се отбележи,
че разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват почти двойно – с 412,2
млн. лв. повече спрямо същия период на 2013 г., което е свързано с по-доброто усвояване на средствата по европейските
програми, докато разходите по националния бюджет остават близки номинално до отчетените за същия период на 2013
година. Разходите по европейските средства (вкл. националното съфинансиране) към края на март 2014 г. са в размер на
915,4 млн. лв., като отчетените за същия период на 2013 г. разходи са в размер на 503,2 млн. лева. В структурно
отношение разходите за издръжка и лихвените разходи са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година,
докато ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания и при капиталовите разходи. Ръстът
при капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) отново е свързан с по-високите плащания по
програмите и фондовете на ЕС. Към края на март 2014 г. тези разходи са в размер на 784,0 млн. лв., и нарастват
номинално с 258,5 млн. лв. спрямо същия период на предходната година, когато те са били в размер на 525,4 млн. лева.
Нелихвените разходи са в размер на 6 900,6 млн. лв. и нарастват с 591,7 млн. лв. спрямо месец март 2013 година.
Текущите нелихвени разходи към март 2014 г. са в размер на 6 116,7 млн. лв. (24,7% от разчета за годината),
капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 784,0 млн. лв. (15,7% от разчетите към
ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 199,5 млн. лв. (29,8% от планираните за 2014 г.).
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2014 г. от централния бюджет, възлиза
на 348,8 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000.
√ Бобева: ЕБВР е готова да увеличи инвестициите си у нас
България има стабилна фискална политика, ниско ниво на публичен дълг, устойчива макроикономическа стабилност,
отлично работеща данъчна система.
Такива оценки е получила страната ни на приключилата преди ден годишна среща на Европейската Банка за
възстановяване и развитие във Варшава, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева.
Тя водеше българската делегация на форума, заедно с представители на БНБ, финансовото и икономическото
министерство.
По време на кръглата маса бе обявено, че ЕБВР е повишила прогнозата си за ръст на българската икономика- до 1,9% за
2014 г. и до 2% за 2015 г. За останалите държави от региона прогнозата за растеж бе понижена или запазена без
промяна, подчерта Бобева.
Единствената критика, която сме получили, е нестабилността в енергетиката ни, каза вицепремиерът.
ЕБВР в момента готви новата си стратегия за региона, която ще бъде готова до месец. Банката имала готовност да
увеличи инвестициите си в България, като приоритет остава частния сектор. Финансовата институция инвестира у нас
средно около 200-250 млн. евро годишно. Целите, които са заложени в стратегията, са да помага на частния сектор да
стане по- конкурентен, както и да се усвоят по-добре европейските структурни фондове.
Сред приоритетите на банката ще останат всички бързо развиващи се сектори и такива с висока добавена стойност. Ще се
запази интересът към ВиК, селско стопанство, преработваща промишленост и за първи път - здравеопазване, съобщи
Бобева. На по - заден план оставали инфраструктурата, туризмът и особено фотоволтаиците, както и енергетиката, с
изключение на проектите за интерконекторните връзки.
Банката ще продължи да участва в съфинансирането на общински проекти.
Рестартира се "Мецанин фонд", в който са заделени 60 млн. евро, с които се подпомагат средни фирми с оборот 10-50
млн. евро. Средният размер на съфинансирането бил до 5 млн. лв.
На форума инвеститори и банкери питали вицепремиера кога България ще влезе в ИРМ-2, където трябва да останем 2
години, преди да влезем в еврозоната. Според Бобева ние отговаряме на всички критерии, но има подготвителна работа
и трябва внимателно да се прецени кога да подадем молбата си.
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Ако са открити някакви нарушения при ЕРП-та, санкциите трябва да са сурови, коментира Бобева скандалите в
последните дни.
Вестник Капитал Daily
√ Пенсионните компании с по-високи приходи и печалба
Броят на новите осигурени за първото тримесечие е по-малко от 31 хил. души
Пенсионните компании са увеличили приходите и печалбата си през първото тримесечие на тази година в сравнение със
същия период на миналата, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Освен че си е осигурил повече
приходи от основна дейност и инвестиции, секторът като цяло е успял да ограничи разходите си и това е довело до ръст в
крайния финансов резултат (виж графиката).
Всички пенсионни компании имат повишение на общите приходи, но при някои се забелязва значителният дял на
покачване на постъпленията извън основната дейност. Това може да са резултати от инвестиции на собствени средства,
както и различни други приходи, например наеми. Особено силно е това при "Съгласие" и "ЦКБ-Сила", и двете свързани с
публичния холдинг "Химимпорт".
Борсова печалба
При "Съгласие" например от 6.4 млн. лв. постъпления само 3.8 млн. са от такси и удръжки. Това означава, че останалите
са дошли извън основната дейност на пенсионната компания. Доста силно се увеличава оборотът на
"Пенсионноосигурителен институт" спрямо март миналата година, но дружеството тръгва от ниска база и като сума
ръстът не е толкова значителен.
Изпълнителният директор на ПОК "Съгласие" Милен Марков обясни пред "Капитал Daily", че специално при тях
повишението на другите приходи е основно от преоценка на собствени инвестиции. Дружеството е имало акции на
"Химимпорт", чиято цена се е качила и това е довело до ръста. Марков добави, че повишенията, които наблюдаваме на
Българската фондова борса, са се отразили добре и на компаниите, и на доходността на фондовете. По данни на КФН към
края на март средната доходност, изчислена на база 24 месеца назад, е 6-7% за година.
Стагнация на труда
Това е и една от причините активите, които управляват, да се повишат значително – за една година ръстът им е с 22%, до
7.23 млрд. лв. От началото на тази година увеличението е с 6%. На този фон обаче има и лоша новина – броят на новите
осигурени продължава да е малък – от началото на годината те са 30 564 души. Милен Марков коментира, че това едва
ли ще се промени скоро, като се има предвид ниската раждаемост в България.
Той обясни, че предишни години е имало освен млади, които сега започват работа, и много други, излезли от сивия
сектор благодарение на различни програми за заетост. Когато започнат да се осигуряват на трудов договор, те трябва да
изберат сами пенсионна компания или да бъдат разпределени в такава, където да правят вноски в универсален фонд.
"Ако започнат да идват емигранти, картината може и да се промени, но няма как да очакваме голям ръст, дори по-скоро
ще видим застой на новите клиенти и лек спад", прогнозира Марков.
Вестник Стандарт
√ И бизнесът иска заеми без такси
Банкерите ще започнат да предлагат облекчения за фирмите, прогнозира Румен Гечев
Да се премахнат банковите такси за разглеждане и усвояване на кредитите за дребния бизнес, както това беше
направено за потребителските и ипотечните заеми за граждани. За това настояват предприемачи от малките и средните
предприятия. С промените в Закона за потребителския кредит, които ще влязат в сила през юли, заемите за жилище се
освобождават от такса за предсрочно погасяване, както и за разглеждане на документите и за усвояване. От малкия
бизнес заявяват, че фирмите с 3-4 служители също би трябвало да ползват тези облекчения, тъй като доходите им са
доста ниски и на практика едва оцеляват. Най-несправедливо на предприемачите се струва налагането на ежегодни
такси при ползване на овърдрафт. Въпреки че този кредит е предварително договорен към основния, всяка година
фирмите са длъжни да представят документи за финансовото си състояние и съответно всяка година плащат такси за
разглеждане и усвояване. А те никак не са малки - около 1% върху сумата, твърди Любов Маркова, дребен предприемач.
Така за овърдрафт от 100 хил. лв. всяка година освен лихвата, която не е никак малка, фирмите олекват още с 2 хил. лв.
само за двете такси.
Няма изгледи това да се промени скоро, каза за "Стандарт" депутатът от БСП Румен Гечев. Последните промени в
банковото законодателство бяха направени скоро и едва ли ще има нови до края на годината. Но предполагам, че
банкерите сами ще се убедят в необходимостта от облекчения и за бизнеса, прогнозира депутатът.
Валерия Стойкова
√ Европа дава по 50 хил. за старт на нов бизнес
Младите ще взимат с приоритет средства по ОП "Иновации и конкурентоспособност"
На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще
може да разчита младият българин, решил да развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да
развият икономиката у нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и
енергетиката. Именно младите предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари. За да могат да се
възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да
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реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за
допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно разписани след приключване на предварителната оценка за
изпълнението на финансовите инструменти, разработването на критериите за избор на операции и условията за
кандидатстване по съответния инструмент в новата оперативна програма.
За реализацията на бизнес идеята си кандидатстващият ще може да създава и партньорства и да обединява усилията си с
други предприемачи или фирми. В ОПИК се предвижда възможност и за съвместно кандидатстване от няколко
предприемачи за един и същи проект. Паралелно с това, ако имат нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ
от научноизследователските институти. Например, ако бизнес идеята е да се разработи и да започне да се произвежда
нов продукт, включително и в специфични области, учените ще може да окажат помощ в тази посока.
Тази дейност също може да бъде включена в проекта и съответно за нея да се получат пари от ОПИК. По този начин
освен развитие на родния бизнес и повишаване на конкурентоспособността му спрямо европейските компании, ще се
развие нивото и на науката в България, обясняват експертите от МИЕ. Научните среди ще могат да помагат на
кандидатите и в доразвиване на уменията на кадрите във фирмата, повишаване на квалификацията им и т.н. По този
начин ОПИК ще допълва Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в която е съсредоточено увеличаване
на достъпа на младите хора до нови знания и умения, повишаване квалификацията на кадрите и т.н. Основната цел на
всичко това е да се повиши предприемаческата активност на населението у нас, включително младежката, чрез
създаването на нови предприятия, успешното реализиране на нови бизнес идеи, но и успешното и ускоряващо развитие
на съществуващи фирми, което да доведе до икономическа стабилизация и растеж.
Освен за развитието на бизнеса и предприемачеството сред младите хора, приоритетно финансова подкрепа по новата
ОПИК ще се дава и за проекти в райони със слабо развита или затихваща икономика, със застаряващо население, висока
безработица и демографски проблеми. Като такива в проекта се посочват Северозападна България и други части на
Дунавската равнина, а също и планинските райони в цялата страна. Чрез финансиране на проекти за стартиращ или
развитие на съществуващ бизнес и повишаване на способностите на местното население се цели до 2020 г. да се развие
икономиката в бедните региони, което да доведе и до повишаване на стандарта на живот на местните хора. В тези
райони, както и на територията на цялата страна, приоритетно ще се финансират проекти на малки и средни
предприятия.
Те са основната целева група на ОПИК 2014-2020 г., като към тях ще бъдат насочени над половината от заложените
средства, които възлизат на общо 1,414 млрд. евро. Но проектът на ОПИК предвижда подкрепа и за големи предприятия,
както и други видове бенефициенти в партньорство с предприятията като висши училища, научни институти и
изследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, клъстери с потенциал за висока
добавена стойност, "София Тех Парк", агенции и ведомства, свързани с предоставянето на услуги за бизнеса и
подобряване на бизнес средата. Освен това ОПИК ще осигурява финансиране на проекти не само в сектора на
иновациите и производството, но също и за бизнес идеи, свързани със селското стопанство, туризма, услугите и т.н.
Пускат процедури преди програмата
Процедури за кандидатстване по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" може да бъдат стартирани още преди
самата програма да получи окончателното си одобрение от Брюксел. Това съобщават от екипа на Министерството на
икономиката и енергетиката, разработвал документите. По принцип работата по ОПИК би трябвало да започне едва след
като бъде приета от Европа. В зависимост от хода на преговорите между София и Брюксел обаче процедури може да
бъдат започнати още преди края на тази година. Освен това трябва да бъде налице и финансов ресурс за субсидиране на
проекти. "Обявяването на процедури може да бъде направено едва след приемането на окончателните текстове на
европейските правила за държавни помощи и след сформирането на Комитета за наблюдение на ОПИК", обясняват
експертите на МИЕ.
Самите преговори с Брюксел за окончателното одобрение на ОПИК трябва да стартират 3 месеца след изпращането на
Споразумението за партньорство на България до Еврокомисията. Това се е случило на 4 април 2014 г., т.е. финалната част
от одобрението на оперативната програма трябва да започне най-късно на 4 юли. Предвид работния график на ЕК обаче,
е взето решение всички оперативни програми, включително ОПИК, да бъдат изпратени официално на Брюксел до края
на май за стартиране на преговори, допълват от МИЕ.
Нови структури ще помагат на фирмите
С пари от ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат създавани звена, които да подпомагат развитието на бизнеса
и неговата продукция, като основната цел е последната да става с все по-висока добавена стойност. Спрямо предишната
ОП "Конкурентоспособност 2007-2013", в новата ОПИК ще бъдат включени мерки, насочени към създаване и развитие на
ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза на бизнеса и неговото развитие. По-конкретно това ще става в
нови или съществуващи агенции, организации и ведомства. Задачата им ще бъде да развият модерни и иновативни
услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната, обясняват
експертите в Министерството на икономиката и енергетиката.
По-малко документи за кандидатстване
Намаляване на броя документи и опростяване на процедурите за кандидатстване предвижда проектът на новата ОПИК
2014-2020 г. спрямо предходната ОП "Конкурентоспособност 2007-2013 г.". Специалистите на Министерството на
икономиката и енергетиката са предложили за новия период да се дават опростени формуляри за кандидатстване и
отчитане, като фокусът ще бъде изместен от формалното съответствие към реалното постигане на резултати. Също така
ще бъде преустановена практиката да се подават едни и същи документи повече от веднъж. Във формулярите за
кандидатстване ще бъдат заложени по-конкретни изисквания към проектните предложения според размера на
финансирането и сложността на проекта. Освен това обхватът на електронното подаване на документи и отчети ще бъде
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разширен. Предвидено е също въвеждане на опростени процедури за оценка, изпълнение и отчитане на малки проекти с
определен праг на съфинансиране. Паралелно ще се прилага и опростен ред за избор на изпълнител на проектите,
съгласно нормативните изисквания и интензитета на безвъзмездната помощ. "От гледна точка на потребностите на
бенефициентите, през периода 2014-2020 г. ще търсим възможности за преодоляване и на един от най-важните
проблеми на изпълнението - финансирането на проектите (осигуряването на съфинансиране и мостово финансиране),
който към момента е и най-честата причина за прекратяване на договори", казват експертите от МИЕ.
√ Туризмът харчи 10 млн. лева за реклама
Варна. 10 млн.лева лева ще похарчи туризмът за реклама. Парите са осигурени от бюджета. До края на годината парите
могат да стигнат и до 18 млн.лева, каза зам.-министър на икономиката и енрегетиката с ресор туризъм Бранимир Ботев.
Правителството даде рамо на една по-сериозна програма за рекламаи маркетинг на пазарите на туризма на изнесеното
си заседание в Евксиноград. Варна е много подходящо място за дискутиране и за това въпросите на туризма бяха
обсъдени повече от час, каза вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева.
Тя подчерта, че харченето на всеки лев в туризма ще бъде качено в интернет. Изразходването на средствата трябва да
стане максимално ефективно и прозрачно, каза Бобева. През изминалите дни по време на годишната среща на ЕБВР и
бизнесфорума за Бългярия във Варшава тя лично поканила 40-50 крупни инвеститори и банкери да почиват това лято у
нас. Това ще правят всички министри, ангажиран е целият кабинет да рекламира българските курорти извън страната,
подчерта Бобева.
На заседанието на кабинета беше приета Стратегията за устойчиво развитие на туризма до 2030 г. Очакванията са до
2020 г българия да бъде посетена от над 9 млн.чуждестранни туристи, а до 2030 г от над 12 млн. Темповете за развитие
на сектора ще надхвърлят два пъти и половина средните темпове за Европа, посочи Бранимир Ботев.
Вестник Преса
√ Газпром: Всички договори за ''Южен поток'' са сключени
''Сключен е контракт за доставка на газоизмерително оборудване за участъците на бреговото свързване в
България и в Русия'', съобщи ''Газпром''
''Компанията ''Саут Стрийм Транспорт'', оператор на морския участък на тръбопровода ''Южен поток'', е сключила всички
контракти, необходими за започване на строителството през есента на 2014 г.'', съобщи ''Газпром''.
''Разпределени са поръчките за доставка на 150 000 тръби за първите два две части на морския участък на ''Южен поток''
и са сключени договори за тяхното полагане. Подписани са също съглашение за доставка на оборудване за управление
на експлоатацията на морския газопровод и договор за неговата сертификация. Сключен е контракт за доставка на
газоизмерително оборудване за участъците на бреговото свързване в България и в Русия''.
През април Европарламентът прие резолюция, с която призовава Съвета на ЕС да засили санкциите срещу Русия, след
като тя присъедини към територията си Крим. Евродепутатите предложиха да се спре строителството на ''Южен поток'' и
да се потърсят алтернативни източници за доставка на природен газ за Европа. След това Европейската комисия заяви, че
не обсъжда възможността за замразяване на строителството на газопровода на територията на страни членки на ЕС.
Турция предложи Южен поток да преминава през нейната територия, а не през България, за да се отстранят транзитните
рискове и да се избегне преминаването на тръбите направо от Русия в страни от Евросъюза.
Строителството на ''Южен поток'', който ще премине през България, Сърбия, Унгария, Словения и Италия, започна през
декември 2012 в района на Анапа. Завършването на първия участък е определено за края на 2015 г. Ще бъдат построени
четири участъка, всеки с дължина над 930 км. Полагането на морския газопровод ще продължи до третото тримесечие на
2015. Доставката на първите количества газ за Европа се очаква да започне през първото тримесечие на 2016, а
въвеждането в експлоатация на пълната мощност на проекта – 63 милиарда куб.метра газ годишно – през 2018.
√ Данъчни агенти заловиха стоки за 2 млн. лева
За периода фискалните агенти са проверили 28 100 камиона. От тях 3500, или 12,5 на сто от превозните средства
са били запечатани, защото според данъчните са карали рискови товари
Данъчните „шерифи“, които патрулират по границите, са задържали нелегални доставки на месо и зеленчуци за 2 млн.
лв. от началото на годината до края на април, съобщиха от Националната агенция за приходите пред „Преса“. За периода
фискалните агенти са проверили 28 100 камиона. От тях 3500, или 12,5 на сто от превозните средства са били запечатани,
защото според данъчните са карали рискови товари. След запечатването на камионите агентите отиват на обявеното
място за доставка, за да са сигурни, че стоката пристига непокътната и че всички данъци ще бъдат платени.
Очаквано най-големите проблеми са се появили при т.нар. вътреобщностни доставки (от една държава членка на ЕС в
друга) на месо и зарзават. Масовите нарушения са - или обявените количества са по-малки от действителните, или
стоките нямат документи за произход. Когато се установят нередности, получателят на продуктите превежда гаранция от
30% от пазарната стойност на товара (в нея влизат 20% ДДС и 10% плосък данък). Така за четири месеца в хазната са
постъпили като обезпечения 652 хил. лв.
От началото на годината общо през ръцете на данъчните шерифи са минали 246 млн. кг плодове и зеленчуци, 72 млн. кг
месо, 28 млн. кг захар.
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√ Само 12% от земеделците се осигуряват
По германски предвоенен доклад от 1938-а година, България е можела да изхранва със земеделската си продукция 36
милиона души, днес 82% от всички хранителни продукти у нас са вносни
Конфедерацията на труда "Подкрепа" организира кръгла маса, на която социалните партньори обсъдиха
задълбочаващите се проблеми в сектор "Земеделие". Според официалните данни от последното преброяване на
земеделските стопанства в България, техният брой е над 370 хиляди, като в тях са заети близо 750 хиляди души. Въпреки
високата безработица в селските райони в земеделието не достига добре подготвена работна ръка, а по данни на
Националния осигурителен институт едва 12 на сто от заетите в сектора се осигуряват.
По германски предвоенен доклад от 1938-а година, България е можела да изхранва със земеделската си продукция 36
милиона души, днес 82% от всички хранителни продукти у нас са вносни, припомни в началото на дискусията лидера на
КТ "Подкрепа“ д-р Костантин Тренчев. При оценяване на проектите за финансиране на българското земеделие липсва
един много важен критерий, а именно не колко пари ще вземе съответен човек, а колко работни места ще създаде.
Анелия Иванова от сектор "Земеделие“ в КТ "Подкрепа“ заяви, че "администрацията все още трудно възприема тази
идея как би могло отразяването на заетостта в проектите да бъде критерий за оценяване на тези проекти".
Предложението на синдикатите е, когато се разписват правилата за усвояване на пари в следващия програмен период до
2020-а година, гаранцията и ангажиментът за създаване на работни места да е един от водещите критерии при
субсидирането.
Друг основен проблем в земеделието е нелегалният труд. Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица
Янкова коментира: "За съжаление недекларираният труд е основен. Как да се справим така, че всеки един, тръгвайки да
работи в сферата на земеделието, от една страна, да знае, че има предпоставките и достъпа до финансиране, за да
създаде едно добре функциониращо стопанство, което може да реализира, и от друга страна, че той е защитен от гледна
точка на условията на труд по начини, по които няма да изпадне в ситуация на трудова злополука, която да не му
позволи да бъде включен в каквато и да е заетост, която да му даде доброто право на почивка и след време да получава
пенсия".
√ Вдигат възрастта за пенсия с 4 или 6 месеца
Продължителността на живота се е повишила с половин година от 2011 до 2013 г.
От догодина възрастта за пенсия най-вероятно ще бъде увеличена с 4 или 6 месеца, научи „Преса“ от социални експерти.
Според тях подготовката на общественото мнение за това започна вчера, след като Националният статистически институт
оповести, че продължителността на живота в България е нараснала с половин година за периода 2011-2013 г. Тя вече е
средно 74,5 години.
През 2014 г. увеличаването на възрастта за пенсиониране беше замразено за една година с идеята през това време да се
изработи автоматичен механизъм за повишаването й именно според покачването на продължителността на живота.
Цялостната визия трябва да е готова до септември, включително стъпките на покачването - наведнъж или поетапно. Ако
обаче не се постигне консенсус, от 1 януари 2015 г. ще се пристъпи отново към заложената в сега действащия Кодекс за
социално осигуряване стъпка, а именно - вдигане на годините с 4 месеца.
В момента жените излизат в заслужен отдих на 60 години и 8 месеца с 34 години и 8 месеца стаж, а мъжете - на 63
години и 8 месеца и стаж от 37 години и 8 месеца.
Неофициално властта наложи „забрана“ на обсъжданията по готвените промени до евроизборите на 25 май. След тази
дата обаче се очаква свикването на Консултативния съвет по пенсионната реформа. Освен яснота на каква възраст ще се
пенсионират българите от 1 януари 2015 г. отговор чакат и други горещи въпроси - ранното пенсиониране, изравняването
на възрастта за мъжете и жените и др.
investor.bg
√ Кои области и общини усвояват най-много еврофондове
Най-много средства до началото на 2014 г. са усвоили общините в област Бургас, а най-малко - тези в област
Кюстендил
Пред последните няколко години усвояването на европейски средства се превърна в основен инструмент за реализиране
на редица местни политики в сферата на благоустройството, инфраструктурното развитие и опазването на околната
среда.
Макар средно за цялата страна към края на януари 2014 г. изплатените суми по договори на общините като
бенефициенти на оперативните програми да възлизат на по-малко от 40% от стойността на сключените договори,
данните за темпа на усвояване от отделните общини разкриват една изключително пъстра картина. Това се казва в
анализ на Явор Алексиев, икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ).
За целта са използвани наличните към 31 януари 2014 г. данни от Информационна система за управление и мониторинг
на структурните фондове на ЕС в България (ИСУН). Към тази дата стойността на изплатените суми по договори на
общините като бенефициенти по оперативните програми на ЕС възлиза на 2,76 млрд. лв. при сключени договори за 7,55
млрд. лв., уточнява анализаторът.
Ситуацията на областно ниво
Най-много средства до началото на 2014 г. са усвоили общините в област Бургас – 285,7 млн. лв., а най-малко - тези в
област Кюстендил - 23,2 млн. лв. С цел по-добрата съпоставка между скоростта на усвояване на европейски средства, на
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приложената карта е показано усвояването на европейски средства на глава от населението. Най-висока усвояемост се
наблюдава в областите Габрово, Бургас и София (област), а най-ниска в областите Русе, Кюстендил и Стара Загора.
Общинско ниво
При направена съпоставка с данните на ИПИ за развитието на електронните услуги в 226 общини (които самите общини
ни подават) не е открита зависимост между тяхната степен на развитие и темпа на усвояване на европейски средства.
Съществуват много примери както за общини с ниска степен на развитие на електронните услуги, които са успели да
усвоят значителни суми (като Пирдоп и Хисаря), така и за общини с добре развити електронни услуги, където усвояването
на европейски средства е сравнително слабо (като Петрич и Пазарджик).
Изплатени суми по договори с общините по оперативните програми лв./човек, ИПИ:

Малко по-силна, но незначителна положителна връзка се наблюдава между готовността за работа на едно гише на
общините и усвоените от тях средства по оперативни програми. С други думи, не са налице доказателства, че тези два
фактора имат отношение към способността на общините да привличат проекти, което може да се отдаде на
специфичните характеристики на механизмите за разпределение на европейските средства.
Модерната администрация далеч не e предпоставка за одобряването на един или друг проект, но теоретично може да
има отношение към неговото изпълнение.
Ако се разгледат данните за усвояемостта на общинско ниво спрямо местното население, най-много средства на глава от
населението са усвоени от Община Пирдоп – 4 373 лв. на човек, при население от едва 8 хиляди души. Общият обем на
усвоените от общината пари като бенефициент на оперативните програми на ЕС е 35,5 млн. лв. към 31 януари 2014 г.,
като общината има сключени договори за още около 10 млн. лв. За сравнение – община Казанлък, в която живеят над 70
хиляди души, успява да усвои едва 20,2 млн. лв. Тоест – близо два пъти по-малко средства при над девет пъти по-голямо
население.
Сред добре представящите се открояват относително малки, курортни общини като Хисаря (3 204 лв.), Приморско (2 852
лв.) и Созопол (2 463 лв.). Костинброд също прави впечатление със своите 3 419 лв. на човек. Най-слабо усвояване на
средства се наблюдава при общините Грамада (0 лв. на човек), Ковачевци (0 лв.), Алфатар (2 лв.), Симеоновград (4 лв.) и
Невестино (5 лв.). Общините Грамада и Ковачевци нямат нито един сключен договор, като първата е подала едва две
проекти предложения, които са били отхвърлени.
В 26 общини са усвоени над 1000 лв. на човек от населението. Сред тях са Габрово и Добрич-град, които са единствените
два областни центъра в тази група. Прави впечатление присъствието на община Бяла (област Варна), в която живеят
малко над 3 хиляди души, но която до 31 януари 2014 г. е усвоила над 7 млн. лв.
В 64 общини са усвоени под 1000 лв., но над средните за страната 379,8 лв. на човек от населението. Дванадесет от тях са
областни центрове, сред които Бургас, Враца и Ловеч.
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В най-голямата група, състояща се от 121 общини, са усвоени под средните 379,8 лв. за страната, но над 100 лв. на глава
от населението.
В 52 общини са усвоени под 100 лв. на човек, като сред тях са и общините Пловдив и Кюстендил – единствените областни
центрове с толкова нисък резултат. Следва да се направи уговорката, че и двете общини имат сключени договори за
близо 100 млн. лв., чието усвояване, обаче, изостава от това в други общини.
Самият факт, че през седмата година от членството на страната ни в ЕС все още има общини, които не са усвоили нито
лев, е показателен за характера на проблемите. Освен чисто административната немощ на някои по-малки общини, като
важни обстоятелства се очертават още качеството на стратегическите документи за развитие, както и координацията
между местната и централните власти.
Продължаващото изоставане на някои общини заплашва да превърне усвояването на европейски средства във все потрудно разрешим проблем в някои от районите на страната, където нуждата от такива проекти е най-голяма.
Причината е, че други общини трупат проектен опит и добри практики, докато споменатите 52 общини, в които към 31
януари 2014 г. са усвоени под 100 лв. на човек от местното население, стават все по-неспособни да се конкурират за
европейски средства. Въпросните общини са разпръснати из територията на цялата страна, като с изключение на
столицата, единствено в областите Габрово, Търговище и Шумен няма такива общини.
Вестник Сега
√ Над 900 фирми може да влязат в резервен списък за европари
Министерският съвет одобри наддоговаряне по затъващата програма "Рибарство"
Повече от 900 фирми да бъдат включени в резервен списък по мярката, свързана с покупка на машини и техника по
програма "Конкурентоспособност". Това предлагат от Асоциацията на консултантите по европейски програми.
Експертите са изпратили писмо до министерството на икономиката, в което настояват наддоговарянето да бъде над
стандартно приетите 10%.
Според консултантите част от проектите, които досега са били одобрени, може да не бъдат изпълнени и да останат
свободни пари. За да не бъдат изгубени и да ги върнем обратно на Брюксел, те могат да бъдат използвани от фирмите,
които ще влязат под чертата. В писмото до икономическото министерство председателят на асоциацията Кристина
Цветанска посочва, че такова разрешение е дадено за програма "Околна среда", при която наддоговореният ресурс
надхвърля 50 на сто от общата възможна сума.
Експертите припомнят, че максималният срок за изпълнение проектите, свързани с покупка на техника, е 12 месеца.
Срокът по никой договор не би могъл да бъде удължен повече от една година, защото самата програма изтича.
Последните данни на асоциацията показват, че бюджетът на процедурите за покупка на техника е бил усвояван до
максимум 80%. В същото време от самото министерство признават, че "едва 13% от всички договори за безвъзмездна
финансова помощ са приключили съгласно одобрения срок".
Спасяването на пари с наддоговаряне ще има и за програма "Рибарство и аквакултури", по която в началото на 2012 г.
бяха загубени над 4 млн. лв. На последното си заседание в събота правителството реши да позволи създаването на
резервен списък по повече мерки от програмата, за да не се стигне до поредна загуба на средства. "Рибарство" е със
скромния бюджет от 107 млн. евро за изтичащия програмен период, но тяхното усвояване е под санитарния минимум.
Към края на април са договорени близо 81% от бюджета (почти 81.8 млн. евро), но изплатените средства са малко под 37
на сто (около 37.3 млн. евро).
За сравнение, средно за всички оперативни програми договореният бюджет е над 108%, т.е. има наддоговаряне, а
разплатените пари са 61.5% от всички възможни. За земеделските и рибарски фондове като цяло договорените средства
са почти 94% от бюджета, а изплатените - 62.4%, съобщиха от правителствената пресслужба.
Досега наддоговаряне по "Рибарство" бе позволено само по мерките за акваекология, инвестиции в аквакултури,
преработка на риба, промоционални кампании и колективни дейности. Към тях сега се включват и "Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" и "Мерки от общ интерес".
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