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√ Бизнесът получи първите договори за развитие на управленския капацитет
Безвъзмездната финансова помощ за сключените проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е над 34 млн.
лева
Министърът на икономиката Теодор Седларски връчи първите сключени 135 договора за проекти по процедура „Развитие
на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съобщиха от
икономическото министерство.
Общата стойност на безвъзмездно финансиране възлиза на 34,2 млн. лева.
Министър Седларски посочи, че интересът към процедурата е бил изключително висок, като одобрени за финансиране по
нея са 239 кандидати сред 608 подадени проектни предложения. Те ще получат обща безвъзмездна финансова помощ,
която възлиза над 58,6 млн. лева.
„Тази процедура дава възможност на фирмите да въвеждат добри съвременни практики, да могат да сертифицират
системите си за управление на качеството, както и да въвеждат такива управленски информационни системи, с които да
се доближат до световните стандарти. По този начин ще могат да разчитат на качествена информация при взимането на
решения“, обяви министърът.
Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ивелина Пенева заяви, че с всяка
процедура управляващият орган се доближава до междинните цели на програмата. „Основна наша цел е да работим
добре и да работим в срок, както и да има удовлетворение от бизнеса“, каза още тя.
Ивелина Пенева информира, че за бенефициентите по процедурата ще бъде организирано и обучение, на което ще бъдат
дадени разяснения.
В момента по програмата има още две отворени процедури за кандидатстване – за развитието на клъстери и за енергийна
ефективност за големи предприятия.
в.Труд
√ 1 млрд. лв. заеми на общини раздаде ФЛАГ
Най-мащабно финансиране са получили Стара Загора, Свиленград и Габрово
Около 1 млрд. лева заеми на общините е предоставил Фондът за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ)
за 10 години, съобщи пред “Труд” изпълнителният директор на фонда Надя Данкинова.
С парите са подкрепени над 750 проекта на 200 от 265-те български общини. Общата стойност на проектите е около 5 млрд.
лв. Данкинова обясни, че фондът няма загубен нито лев, което означава, че средствата са управлявани изключително
ефективно.
“В портфейла на фонда са проекти в социалната инфраструктура, от градската среда и големите проекти за ВиК мрежи и
пречиствателни съоръжения, като и регионални системи за отпадъци”, разказа Данкинова.
Благодарение на заем от ФЛАГ се очаква тази година Банско да сложи край на разкопаните от четири години улици заради
водния цикъл. Фондът е предоставил 5 млн. лв. мостово финансиране на проекта и 3,2 млн. лв. за собственото участие на
общината. Кредитите трябва да бъдат върнати съответно до 25 юли 2017 и до 25 юли 2023 г. С 1,4 млн. лв. е финансирана
община Белене за нейния дял в системата за отпадъци в район Никопол. Всички общини от тази група – Никопол, Левски,
Свищов, Павликени и Белене, са получили нужното им финансиране за успешното завършване на проекта.
Общините отличници с най-голям брой проекти, реализирани с подкрепата на ФЛАГ през първите 10 г., са Гоце Делчев,
Смолян, Дупница, Петрич и Варна. С най-мащабно финансиране от фонда са Стара Загора, Свиленград и Габрово.
Фондът разполага със собствен финансов ресурс от близо 100 млн. лв. и още близо 150 млн. лв. привлечен капитал от
търговските банки под формата на гъвкави кредитни линии до 2023 г. “При необходимост можем да договорим още до
100 млн. лв.”, увери изпълнителният директор.
“Подготвяме се да предложим финансиране на проекти и извън сферата на безвъзмездната помощ. Целта ни е да
създадем финансов продукт за т.нар. бели петна, т.е. проектите от жизненоважно значение за общините, които са извън
обхвата на финансовите инструменти по оперативните програми”, разказва Данкинова и дава пример с общинските
пътища, които от години чакат ремонт. Същото е и положението с улиците в малките населени места, осветлението и
енергийна ефективност.
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√ БНБ очаква забавяне на икономическия растеж до 2,8% през 2017 г.
Очакваните по-малки частни инвестиции ще ограничат потреблението и доверието на домакинства
През 2017 г. се очаква забавяне на икономическия растеж на България до 2,8%, след което ще има бавно ускоряване до
2,9% през 2018 г. Това прогнозира Българската народна банка (БНБ) в най-новия брой на тримесечното си издание
„Икономически преглед“.
В него се посочва, че основен положителен принос за растежа ще има вътрешното търсене, вследствие на което се очаква
ускоряване на растежа на вноса на стоки и услуги.
Въпреки нарастващия внос от централната банка очакват приносът на нетния износ да бъде почти неутрален средно за
прогнозния хоризонт.
От БНБ обаче предупреждават, че реализирането на по-малки от очакваните частни инвестиции в страната би повлияло
ограничаващо на потреблението и доверието на домакинствата, а по-слабото усвояване на средства от ЕС е предпоставка
за по-ниски правителствени инвестиции.
Оценката на анализаторите е, че в периода 2017–2018 година има рискове глобалният растеж да бъде по-нисък от
прогнозирания.
Несигурността в перспективите за развитието на международната конюнктура остава висока и би повлияла негативно както
на външното търсене на български стоки и услуги, така и на инвестиционната активност в страната, пише в икономическия
преглед.
Това според тях се дължи на забавянето в развитието на световната икономика, каквито са очакванията за окончателните
данни за миналата година спрямо 2015 година. Причината е в по-ниския годишен растеж в развитите държави и запазване
на реалния растеж в развиващите се страни на ниво, което е близо до това на предходната година, отбелязват експертите
на БНБ.
Търсене и предлагане
Като се позовават на прогнозите на Европейската централна банка, Европейската комисия и МВФ, за развитието на
световната икономика, те обаче очакват, че в периода 2017–2018 година ще се ускори икономическата активност в
основните ни търговски партньори и това ще доведе до увеличение на външното търсене за български стоки и услуги.
Анализът на БНБ показва, че през 2016 г. международните цени на основни суровини остават по-ниски в сравнение с
предходната година поради високото ниво на запаси и производство, но през втората половина на миналата година
започва тенденция към намаляване на несъответствието между търсените и произведените количества в глобален мащаб.
Прогнозите са този тренд да продължи през тази и следващата година, а в резултат на това международните цени на
основните суровини да започнат да нарастват на годишна база от 2017 г.
През първата половина на 2017 г. очакваме външното търсене на български стоки и услуги да продължи да нараства на
годишна база в синхрон с подобряващата се международна конюнктура. Съществуват обаче редица рискове за глобалната
икономическа активност в краткосрочен план, като основните от тях са свързани с политиката на новата администрация в
САЩ, с вероятността за значително затягане на глобалните финансови условия, както и с по-голямо от очакваното забавяне
на растежа в Китай, пише в икономическия анализ.
Рисковете за по-нисък растеж на външното търсене на български стоки и услуги спрямо базисния сценарий остават
свързани главно с развитието в Европейския съюз, където икономическите перспективи могат да бъдат повлияни
негативно от евентуално повишение на несигурността, произтичаща от преговорите за излизането на Обединеното
кралство от ЕС, както и от предстоящите избори в някои от основните ни търговски партньори, като Германия, Франция и
Нидерландия, и политическата нестабилност в Италия.
Анализаторите на БНБ са на мнение, че влошаването на икономическата среда в Турция също представлява риск пред
външното търсене на българския износ.
През периода януари – ноември 2016 г. излишъкът по текущата и капиталовата сметка у нас отбеляза значително
повишение спрямо съответния период на предходната година вследствие на свиване на дефицита по търговския баланс и
по статията „първичен доход, нето“ и увеличаване на излишъка по статията „услуги, нето“.
През първата половина на 2017 г. очакваме излишъкът по текущата и капиталовата сметка да се свие като процент от БВП
на годишна база спрямо края на 2016 г. в резултат главно от увеличение на дефицита по търговския баланс и по статията
„първичен доход, нето“, както и от по-ниски входящи потоци по капиталовата сметка, коментират в изданието на БНБ
експертите.
Спестявания на населението и фирмите
През 2016 г. депозитите на неправителствения сектор в банковата система продължиха да нарастват със сравнително
високи темпове. При кредита за нефинансовите предприятия и домакинствата се наблюдаваше постепенно свиване на
отрицателния темп на растеж. В края на годината беше отчетен нисък положителен прираст, който беше по-голям при
кредитите за домакинствата, констатират анализаторите.
През първата половина на 2017 г. очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се
запазят на достигнатите сравнително ниски равнища. Тази динамика ще се благоприятства от продължаващото нарастване
на привлечените средства и запазването на висока ликвидност в банковата система, прогнозират в централната банка.
Търсене на заеми при ниски лихвени нива
По отношение на кредита за нефинансовите предприятия и домакинствата очакванията са за плавно ускорение на темпа
на растеж.
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Продължаващото подобряване на макроикономическата среда ще бъде фактор за по-високо търсене на кредити в
условията на сравнително ниски нива на лихвените проценти, както и за повишаване на склонността на банките за поемане
на риск при кредитирането, показват наблюденията на експертите на независимата финансова институция, ръководена от
Димитър Радев.
Краткосрочните конюнктурни индикатори за третото и четвъртото тримесечие на 2016 г. дават предимно положителни
сигнали за развитието на икономиката. Все още ниската цена на петрола, високите нива на натоварване на
производствените мощности и повишаващото се търсене на стоки и услуги благоприятстват създаването на условия за
нарастване на потреблението и инвестиционната активност.
Очаква се ускоряване на растежа на вноса при продължаващо нарастване на износа на стоки и услуги. Вследствие на пониския положителен принос на нетния износ очакваме верижният растеж на БВП през първото и второто тримесечие на
2017 г. да се забави слабо. Външната среда остава източник на несигурност за очаквания растеж, категорични са в БНБ.
По-ниска инфлация през първата половина на годината
Годишната инфлация беше отрицателна през 2016 г. и възлезе на минус 0,5% в края на годината. Това се определяше
главно от отрицателния принос на цените на стоките за дълготрайна употреба, телекомуникационните и транспортните
услуги, отчитат в централната банка.
Запазването на дефлацията при потребителските цени през 2016 г. отразяваше също значителното понижение на
международните цени на суровия петрол в началото на годината и пренасянето им върху вътрешните цени на горивата,
природния газ и топлоенергията.
Цените на тютюневите изделия и на стоките и услугите с административно определяни цени имаха положителен принос
за инфлацията в резултат от увеличението на акцизната ставка върху тютюневите изделия и на винетната такса от началото
на 2016 г., а също и поради поскъпването на вътрешноселищния обществен транспорт от юни 2016 г.
Нарастването на вътрешното търсене и по-високите разходи за труд на единица продукция не оказаха натиск за
повишаване на крайните потребителски цени в условията на по-ниски разходи за производство на фирмите, свързани с
поевтиняването на стоките за междинно потребление, убедени са експертите.
През първите две тримесечия на 2017 г. анализаторите очакват ниска инфлация в резултат главно на предвижданото
постепенно повишение на международните цени на петрола и основни суровини. През 2017–2018 година инфлацията ще
бъде по-ниска, но ще следва тенденция към плавно нарастване в съответствие с допусканията за възходяща динамика на
международните цени.
Административно определяните цени ще имат нисък положителен принос за общата инфлация поради предвижданото
увеличение на акциза върху тютюневите изделия. Рисковете пред прогнозата за инфлацията се оценяват като балансирани,
показва анализът на БНБ.
Според него повишаването на международните цени на петрола и основни суровини с по-бързи темпове от очакваното е
възможно да доведе до увеличение на някои административно определяни цени, а това е предпоставка да се наблюдава
по-висока от прогнозираната инфлация.
Запазването обаче на дефлационния тренд при някои услуги и при стоките за дълготрайна употреба е предпоставка за
реализиране на по-ниска от прогнозираната инфлация, констатират в централната банка.
Econ.bg
√ Правителството ще гласува отпускането на малко над 51 млн. лева по бюджета на НОИ
Миналата седмица премиерът Огнян Герджиков обяви, че ще бъде спазена традицията за даване на такива добавки
в размер на 40 лева, на възрастните хора с доход до 314 лева
Правителството ще гласува отпускането на малко над 51 млн. лева по бюджета на НОИ, за изплащане на великденските
добавки на най-бедните пенсионери.
Миналата седмица премиерът Огнян Герджиков обяви, че ще бъде спазена традицията за даване на такива добавки в
размер на 40 лева, на възрастните хора с доход до 314 лева, каквато е стойността на линията на бедност.
Добавките ще бъдат изплатени с пенсиите за април.
Министерският съвет ще обсъди стратегия за дейността на Българската банка за развитие, както и ще разгледа
постановление за одобряване на допълнителен трансфер в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017-та
година. Министрите ще обсъдят и проект на постановление за приемане на програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през тази година.
News.bg
√ Няма опасни храни в България, уверява земеделският министър
Искам да успокоя българските граждани, че внасяните у нас храни не са опасни. Това увери в студиото на предаването
"Здравей, България" на Нова телевизия служебният министър на земеделието и храните Христо Бозуков.
Припомняме, че бе установено, че продукти от една и съща марка се продават с различни съставки в страните от Източна
и Западна Европа. Двоен стандарт в храните бе установен в страните от Вишеградската четворка (Полша, Чехия, Словакия
и Унгария), като бяха открити различия в качествените показатели на храните.
Шефът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Дамян Илиев разпореди да се направи проучване за това
дали съществува двоен стандарт в храните в България. Българските потребители не би трябвало да се третират по различен
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начин от потребителите в държави като Германия, Франция, Белгия и други, понеже България е равноправен член на
Европейския съюз, категорични са от Агенцията по храните.
Ресорният министър Христо Бозуков обясни, че няма измама, тъй като съдържанието на продукта отговаря на описанието
на етикета.
Той се обяви против двойните стандарти за качеството на стоките в новите и старите членки на ЕС. Бозуков предлага да се
създаде европейски орган, който да следи за качеството на храните и за това то да е еднакво в Западна и Източна Европа.
Тази позиция министърът е обявил и в Брюксел. Той е категоричен, че ще отстояваме позицията си за единен стандарт.
По думите му единственият начин е да се излезе с общо европейско решение всичко да е еднакво. Така ще има равенство
за потребителите да ползват еднакви стоки.
Бозуков обясни разликата в храните с покупателната способност на гражданите в различните държави.
На няколко пъти той увери, че няма информация за опасни храни.
Дневник.бг
√ Икономиката нарасна с 3.4% през 2016 г.
Брутният вътрешен продукт (БВП) а 2016 г. нараства в реално изражение с 3.4% спрямо 2015 година, сочат предварителните
изчисления на Националния статистически институт въз основа на сумата на тримесечните данни. Реализираният ръст от
3.4% за годината е над повечето прогнози за икономиката, които варираха около 3%.
За 2016 г. БВП достига номинален стойностен обем от 92.635 млрд. лв. Преизчислен в долари при средно годишен валутен
курс от 1.76833 лв. за долар, БВП възлиза на 52.385 млрд. долара. На човек се падат 12 967 лв. от обема на показателя, или
7 333 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 47 363 млн. евро, като на човек от населението се падат 6 630 евро.
Брутната добавена стойност възлиза на 79 937 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 2.9% по-висок в
сравнение с този, достигнат през 2015 година. Индустриалният сектор създава 28.0% от добавената стойност на
икономиката, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с 2015 година. Секторът на услугите създава 67.6, а
аграрният сектор - 4.4% от добавената стойност.
Данните за четвъртото тримесечие
През четвъртото тримесечие растежът също е 3.4% в сравнение със същия период на предходната, сочат предварителните
данни на Националния статистически институт. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.
Най-голямо е нарастването на брутната добавена стойност в сектора "Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.3%. В културата, спорта и развлеченията увеличението е с 6.6%, в
търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети; транспорта, складирането и пощите; хотелиерството и
ресторантьорството - с 5.4%, в селското, горското и рибното стопанство - с 5.3%.
В операциите с недвижими имоти увеличението е с 3.3%, в промишлеността - с 2.5%, в държавното управление,
образованието, здравеопазването и социалната работа - с 0.1%.
Индивидуалното потребление нараства с 1.7% спрямо край на 2015 г., а колективното - с 0.5%.
Бруто образуването на основен капитал бележи спад от 4.5%. Вносът и износът на стоки и услуги нарастват съответно с 5.5
и 6.8%.
Дневник.бг
√ Медицината и компютърните науки са най-желани сред чуждите кандидат-студенти
Медицинските специалности и компютърните науки продължават да са най-желаните сред гражданите на Балканите,
Молдова и Украйна, които искат да следват в България. Това беше обявено на информационната кампания за прием в
държавните ни висши училища, която обхвана шест държави, съобщиха от образователното министерство.
Три групи от експерти разясняваха реда, условията и възможностите, които България предоставя за обучение в
университетите. Първата група посети българските общности в Молдова и Украйна, втората - Македония, Албания и
Косово, а третата – българите в Западните покрайнини в Сърбия. За пръв път през тази година се организира
информационна кампания и за българите от Одеса, уточниха от министерството.
Редица експерти са консултирали кандидат-студентите и техните родители и са им предоставили практическа информация
за провеждане на писмения конкурсен изпит. Представители на Държавната агенция за българите в чужбина пък
разяснявали какви са редът и условията за придобиване на документ за български произход.
През 2016 г. Министерският съвет увеличи на 1000 души бройката за българите от чужбина, които могат да бъдат приети
като студенти, докторанти и специализанти в държавните висши училища в страната. Това число се запазва за
предстоящата академична година.
Отделно от това България отпуска още 150 бройки за студенти от Македония, 20 бройки за докторанти от всички посочени
държави, както и 120 месеца за специализация.
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√ Животновъди на протест срещу министерска заповед на главен път Е-79
Недоволството на животновъдите е породено конкретно от това, че министерството спира мярка 10 "Агроекология
и климат" и мярка 11 "Биологично земеделие", по които със заповед на служебния министър е прекратен приемът на
заявления за подпомагане
Четири сдружения на земеделски производители и животновъди от Югозападна България излизат в 11 часа на протест в
района на Сандански. Те твърдят, че политиките на служебния министър Христо Бозуков са рестриктивни към сектора и
обричат земеделието на агония, съобщава БНР.
В знак на несъгласие с действия на новото ръководство на ведомството животновъди ще излязат на главен път главен път
Е-79 в посока Кулата, обясни Велин Мицев, председател на сдружението на животновъдите в Сандански:
Искаме спешно да се направи една ревизия на средствата по "Агроекология", за които по времето на д-р Мирослав
Найденов заместник-министър Светла Боянова заявяваше многократно, че има много пари, които трябва ние да намерим
начин да ги усвоим.
За пашуване в националните паркове "Пирин“, "Рила“ и "Централен Балкан" фермерите е трябвало да получат
доплащания в размер на 300 лева за животно, но досега не са взели нищо. Не се провежда и никаква информационна
кампания за възможностите на новите мерки, по които могат да кандидатстват тази година земеделските производители.
Недоволството на животновъдите е породено конкретно от това, че министерството спира мярка 10 "Агроекология и
климат" и мярка 11 "Биологично земеделие", по които със заповед на служебния министър е прекратен приемът на
заявления за подпомагане. В тази връзка протестиращите настояват министър Бозуков незабавно да отмени заповедта си.
Ако до една седмица това не се случи, ще обявим постоянна стачка, подчерта Мицев.
Става въпрос за прием на заявления, които приключиха 2016 година по мярка 214 "Агроекология", докато "Агроекология
и климат" е от новия програмен период, поясни в интервю за предаването "Преди всички" Иван Чалъков, председател на
Съюза на животновъдите в България, както и добави, че на болшинството от хората са им приключили заявленията за
старата мярка и сега трябва да се прехвърлят по новата.
Аргументът за спирането е, че парите са изчерпани, подчерта Чалъков, според когото това е напълно възможно, но заради
схеми за източване на средства в министерството.
Не може мярка 10 да има два пъти повече пари, отколкото мярка 214, и бързо да свършат парите, категоричен беше
председателят, според когото още през 2014 година са се появили мерки, които вероятно са оказали влияние върху
средствата:
Една от тях е превръщане на необработваеми земи в пасища – там няма някакви ограничения, заради което по нея се
източиха голям процент от парите, а другата мярка беше за зимуване на гъските.
Животновъдите не искат да се прекратява мярка "Агроекология", тъй като по нея те получават допълнителни средства,
добави Чалъков, който изрази надежда, че от министерството ще направят корекции по плащанията за някои неща, тъй
като има суми, които могат да се спрат.
Има желание в животновъдите в България да се направи протест около 20 март в София пред министерството, посочи още
Иван Чалъков, както и не изключи възможността за организиране на протест и след изборите на 26 март.
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