Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Работодателските организации на протест срещу "далаверите в енергетиката"
Протестът ще се проведе в края на февруари
Протест под наслов “НЕ” на далаверите в енергетиката!” ще се проведе на 28 февруари от 11 ч. в София.
За това са се договорили национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР - Асоциацията
на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми, посочва съобщението.
В него работодателските организации призовават фирмите, неправителствените организации и гражданите да се включат
в протеста, в случай че “не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на
електроенергията”.
Организаторите още не са обявили информация за сборния пункт и маршрута.
Дневник
√ Работодателите ще потестират срещу цените на тока след месец
Национално представителните работодателски организации определиха 28 февруари - сряда, за ден на протеста срещу
поскъпването на електроенергията при търговията на едро. Първоначалното намерение беше да се протестира в началото
на месеца.
Решението е на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и се подкрепя както от браншовите
организации, членуващи в тези съюзи, така и от синдикалните организации в участващите в протеста компании, както и от
синдиката "Защита".
Миналата седмица четирите организации сезираха Комисията за защита на конкуренцията за поскъпването и поискаха
разследване дали се нарушава конкуренцията.
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на
електроенергията, да се включат в протеста, се казва в съобщението на стопанската камара, която на ротационен принцип
председателства сдружението на работодателските съюзи.
БГНЕС
√ Работодателите вдигат протест "НЕ" на далаверите в енергетиката!"
В последния ден на месец февруари – 28-ми, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ” на далаверите в
енергетиката!”. За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР
– Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговскопромишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми. Национално представителните работодателски
организации призовават всички фирми, неправителствени организации и граждани, които не одобряват наглото
манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на електроенергията, да се включат в протеста, заявяват
от АОБР.
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Канал 3
√ Протест срещу цените на индустриалния ток в края на февруари
В митинга ще се включат синдикати, работодатели, които искат да се спре със спекулативното завишаване на
цените на борсата
Индустриалци и работодатели и синдикати излизат на протест срещу драстичното поскъпване на индустриалния ток. От
БСК съобщиха, че е предвидено шествие на 28 февруари, но маршрутът все още не е уточнен.
Митингът е под надслов и е подкрепен от национално представителните организации на работодателите, Асоциация на
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация
на работодателите и индустриалците в България, национален синдикат „Защита”.
Работодателите искат да се спре със спекулативното завишаване на цените на тока, който индустрията, купува от борсата.
На пресконференция преди дни сдруженията обвиниха държавата, че не прави достатъчно, за да се реформира сектор
„Енергетика”.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев отправи остри критики, че държавните дружества продавали евтина енергия на
търговци, които впоследствие я препродавали да завишени цени. От сдружението обявиха и, че енергийният министър
Теменужка Петкова е разрешила на големите производители на ток да продават енергията си изцяло през борсата.
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, тази законова поправка ощетява над 30 000 фирми в
страната, които са принудени да купуват енергия на нереално висока цена. Сдружението предупреди, че ако не се спре
със спекулативното завишаване на цената на енергията на борсата, битовите сметки може да скочат от юли с до 30 на сто.
Индустриалците обвиниха Министерството на енергетиката, че заради липсата на адекватна политика дружествата
трупали загуби. В официално писмо се настоява за прекратяване на държавната помощ за двете американски централи
Марица 1 и 3 и за изготвяне на изцяло нов закон за енергетиката. Последва и реакция от страна на ресорният министър
Теменужка Петкова. Тя обяви, че липсва конкретика в доводите на недоволния бизнес.
Според разчетите на министерството през 2014 година дружествата – част от Българския енергиен холдинг са били на
загуба в размер 247 милиона лева. За сравнение - в края на миналата година компаниите са отчели положителен финансов
резултат. За последните 3 години драстично са нараснали и приходите по сметките на държавните дружества, отчете още
Петкова. С това тя опроверга твърденията, че липсвала адекватна политика за развитието на сектора. От всички
предприятия, според министъра, единствено ТЕЦ Марица изток 2 е завършила предходната година на загуба, тъй като са
платени над 160 милиона лева такси за парникови емисии. Теменужка Петкова отбеляза още, че за последните няколко
месеца е провела редица среща със синдикати и бизнес. На тях ясно е заявила, че ако имат информация за спекулативно
завишаване на цените на свободния пазар да сезират Комисията за защита на конкуренцията.
С позиция излезе и Комисията за енергийно регулиране. Нейният председател Иван Иванов също препоръча при
информация за картел на пазара на енергия да се сезира единствено КЗК, тъй като регулатора нямал правомощия да
санкционира.
Скандал
√ Работодателите вдигат протест „НЕ” на далаверите в енергетиката!”
В последния ден на месец февруари – 28-ми, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ” на далаверите в
енергетиката!”.
За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР – Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Протестът е подкрепен от браншовите
организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдика
т „Защита“ и синдикалните организации в участващите в протеста фирми.
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на
електроенергията, да се включат в протеста, заявяват от АОБР.
Накратко
√ Работодателите вдигат протест "НЕ" на далаверите в енергетиката!"
В последния ден на месец февруари – 28-ми, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ” на далаверите в
енергетиката!”.
За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР – Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Протестът е подкрепен от браншовите
организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“ и синдикалните организации в
участващите в протеста фирми.
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на
електроенергията, да се включат в протеста, заявяват от АОБР.
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Радио Добруджа
√ Работодателите се вдигат на протест „НЕ” на далаверите в енергетиката!”
В последния ден на месец февруари – 28-ми, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ” на далаверите в
енергетиката!”. За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР
– Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговскопромишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Протестът е
подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“ и
синдикалните организации в участващите в протеста фирми. Национално представителните работодателски организации
призовават всички фирми, неправителствени организации и граждани, които не одобряват наглото манипулиране на
пазара и спекулативното повишение на цената на електроенергията, да се включат в протеста, заявяват от АОБР.
Fakti.bg
√ АОБР на протест срещу "далаверите в енергетиката"
Протестът е подкрепен от браншовите организации
В последния ден на месец февруари – 28-ми, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ” на далаверите в
енергетиката!”. За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР
– Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговскопромишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми.
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на
електроенергията, да се включат в протеста, заявяват от АОБР.
Bulgaria On Air
√ Работодателите на протест под наслов "Не на далаверите в енергетиката"
Според организаторите пазарът на електроенергия е манипулиран
Работодателите на протест. Точно след месец повечето големи работодателски организации ще протестират под наслов
"Не на далаверите в енергетиката".
Според организаторите пазарът на електроенергия е манипулиран, а цените се повишават спекулативно.
Sliven.net
√ Работодатели на протест заради шоковото поскъпване на тока на свободния пазар
На 28 февруари бизнесът се вдига на протест "НЕ" на далаверите в енергетиката!". За това се договориха национално
представителните организации на работодателите, съобщи "СЕГА". Протестът е подкрепен от браншовите организации,
членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат "Защита" и синдикалните организации в участващите в
протеста фирми.
Протестите се организират във връзка с шоковото поскъпване на тока на свободния пазар, което за отделните фирми
достига около и дори над 60%. Работодателите недоволстват, че държавните дружества продават евтина енергия на
търговци, които впоследствие я препродават на завишени цени.
"На собствените си платформи АЕЦ "Козлодуй" и държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" продават тока много по-евтино в
сравнение с енергийната борса. По този начин се манипулира пазарът - къде отива разликата между ниската цена на
собствената платформа и високата на борсата и тази, която ни се предлага на нас? Ние само можем да гадаем кой се
облагодетелства от тази ситуация", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Novini 24/7
√ Работодателите излизат на протест на 28 февруари
Протестът е срещу цените в енергетиката
Работодателите излизат на протест на 28 февруари. Това се казва в съобщение на пресцентъра на БСК до медиите.
Протестът е под лозунга „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“. За това се договориха национално представителните
организации на работодателите, обединени в АОБР – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ).
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми, се казва в съобщението.
Припомняме, че работодателските организации прогнозират през февруари ръст на цената на енергията за бизнеса до
60%. Според тях този ръст ще се отрази и на регулирания пазар и ще доведе до ръст от 15 0 30 %. Шефовете от енергийния
сектор, включително и председателя на КЕВР отричат такава зависимост.
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Всъщност, анализът сочи, че бизнесът е притеснен от обвързването на цената на балансиращата енергия с пазар ден
напред, което може да увеличи цените, които компаниите плащат за небаланс. Припомняме, че впоследствие се очаква и
почасово обвързване на цените. Това съответно означава, че бизнесът ще трябва да предвиди сериозни инвестиции. От
друга страна притеснението е за цена "задължение към обществото".

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Външният дълг на България продължава да намалява спрямо БВП
Частните и държавните задължения достигат 32,388 млрд. евро в края на ноември, отчита БНБ
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) продължава да се свива като част от брутния вътрешен продукт
(БВП). Към края на ноември 2017 г. той възлиза на 32,388 млрд. евро, като намалява с 3,3% (1,113 млрд. евро) на годишна
база. Така той представлява 63,5% от прогнозния БВП на страната, показват предварителните данни на Българската
народна банка (БНБ).
Преди около година например съотношението беше над 75%.
В края на ноември 2017 г. дългосрочните задължения са 25,044 млрд. евро (77,3% от брутния дълг, 49,1% от БВП), като
намаляват с 1,571 млрд. евро (5,9%) спрямо края на 2016 г.
Дългосрочният дълг се свива с 4,6% (1,197 млрд. евро) на годишна база.
Краткосрочните задължения в края на ноември възлизат на 7,344 млрд. евро, като намалението е с 1,2% (86,7 млн. евро)
спрямо края на 2016 г.
Краткосрочният външен дълг се повишава с 1,2% (83,8 млн. евро) на годишна база.
Дълг на централната и местната власт
Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на ноември 2017 г. възлиза на 5,730 млрд. евро като за
една година се понижава с 9,1% (573,6 млн. евро).

Външните задължения на сектор “Банки” към 30 ноември са 4,103 млрд. евро (8% от БВП) и нарастват с 6,6% (253 млн.
евро) спрямо година по-рано.
Външните задължения на бизнеса и домакинствата са 10,464 млрд. евро (20,5% от БВП) и намаляват с 3,8% (412,5 млн.
евро) за една година.
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В края на ноември вътрешнофирменото кредитиране е 12,089 млрд. евро (23,7% от БВП), което е с 3,1% (380,8 млн. евро)
по-малко на годишна база.
Статистиката на БНБ отчита, че през първите единайсет месеца на 2017 г. полученото външно финансиране от нерезиденти
е в размер на 3,878 млрд. евро, докато година по-рано беше 5,989 млрд. евро. От него 152,3 млн. евро (3,9% от общия
размер) е за сектор “Държавно управление”, 1,140 млрд. евро (29,4% от общия размер) за сектор “Банки”, 877,5 млн. евро
(22,6%) за “Други сектори”, а 1,708 млрд. евро (44%) са вътрешнофирмено кредитиране.
От януари до ноември 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5,338 млрд. евро (10,5%
от БВП), докато преди една година за същия период бяха платени 5,805 млрд. евро (12,1% от БВП).
Нетен външен дълг
Нетният външен дълг в края на ноември 2017 г. е отрицателен в размер на 1,855 млрд.евро (3,6% от БВП), като намалява с
3,350 млрд. евро спрямо края на 2016 г., когато беше 1,495 млрд. евро, припомнят от централната банка.
От БНБ обясняват, че понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг (с 1,657 млрд. евро, 4,9%), така
и на нарастването на брутните външни активи (с 1,692 млрд. евро, 5,2%).
Нетният външен дълг нараства с 365,6 млн. евро спрямо година по-рано. През ноември 2016 г. той имаше отрицателна
стойност от 2,220 млрд. евро.
News.bg
√ Близо 600 хил. чужденци са посетили България през декември 2017 г.
През месец декември 2017 година посещенията на чужденци в България са 596.1 хиляди, което е с 12.2% повече в
сравнение с данните за декември 2016 година. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно
пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци у нас за месец декември 2017 година.

При посещенията на туристи у нас е регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели. Най-голям е ръстът на
чужденците, посетели България с "други цели" - 13.3%. През декември миналата година 12.3% повече чужденци са били у
нас на почивка, а увеличението при тези, пътуващи по бизнес, е с 9.7%. Транзитните преминавания през страната са 23.3%
(138.9 хил.) от всички посещения на чужденци в България.
Най-много чужденци идват у нас от държавите членки на ЕС. Гражданите на ЕС у нас формират повече от половината
трафик на чужденци - 55.8%, което е и с 13% повече спрямо декември 2016 година. Разбивка по държави сочи, че найголямо е увеличението на италианските туристи у нас - броят им се е покачил с 32.7% спрямо последния месец на 2016
година. След това в класацията с нареждат Германия - за периода 18.7% граждани на страната са посетили България.
Жителите на Великобритания се нареждат на трето място - с 15.4% повече като толкова приблизително е и увеличението
на потока гърци у нас.
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НСИ отчита и увеличение на посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 10.0%, като най-голям е
ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 13.5%.
Най-много посещения в България през декември 2017 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 126.1 хил., Гърция - 108.3
хил., Турция - 94.8 хил., бившата югославска република Македония - 45.1 хил., Сърбия - 43.9 хил., Германия - 20.5 хил.,
Украйна - 15.5 хил., Израел - 10.9 хил., Обединеното кралство - 10.4 хил., Италия - 10.3 хиляди.

Българите също са регистрирали повече пътувания в чужбина. През декември 2017 г. 459.2 хил. българи са пътували зад
граница, което е с 15.6% повече спрямо последния месец на 2016 г.
Увеличение на пътуванията на български граждани е отчетено към Турция - с 18.6%, Сърбия - със 17.3%, Гърция - с 14.7%,
Румъния - с 10.8%, Австрия - с 10.4%, бившата югославска република Македония - с 10.0%, Германия - с 8.5%, Италия - с
6.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 32.5%, Украйна - с 22.3%, Швейцария - с
20.0%, и други.
НСИ отчита 42.2% ръст на пътуванията на българи с цел почивка през декември 2017 г., докато увеличението на
пътуващите със служебна цел или други цели са сравнителни ниски - с 11% и 6%.
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През декември 2017 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 103.4 хил., Гърция
- 86.7 хил., Германия - 39.2 хил., Сърбия - 32.8 хил., Румъния - 32.2 хил., бившата югославска република Македония - 30.5
хил., Италия - 17.1 хил., Австрия - 15.2 хил., Испания - 11.1 хил., Обединеното кралство - 10.2 хиляди.

В. Банкерь
√ Подписваме споразумения със Сърбия в областта на водния и жп транспорта
Започваме работа за подписването на споразумения в областта на водния и железопътния транспорт със Сърбия. Това
заяви министърът на транспорта Ивайло Московски след срещата с вицепремиера и министър на строителството,
транспорта и инфраструктурата на Сърбия Зорана Михайлович. Участие в срещата взе и министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков.
Сред основните теми на разговорите бяха и свързаността и интеграцията на Западните Балкани с Европейския съюз, която
е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. В рамките на срещата бяха обсъдени още
намаляването на роуминга между двете държави, както и процедурите за концесиониране на летищата в София и Белград.
„България работи активно по изграждането на пътната и железопътна връзки между София и Калотина“, посочи министър
Московски. В момента е в ход тръжната процедура за железопътния участък София – Волуяк, който се финансира от
Механизма за свързана Европа, допълни той. Министър Московски припомни, че има изготвен технически проект за жп
линията от Волуяк до Драгоман и се очаква търговете да бъдат обявени най-късно в началото на 2019 г. „Ако няма
значителни забавяния при тръжните процедури в рамките на 3 години ще имаме железопътна връзка и оперативна
съвместимост на системите между България и Сърбия“, каза още той.
Вицепремиерът Зорана Михайлович заяви, че направлението до границата с България е приоритетно и за тяхната страна
и вече има осигурено финансиране за електрификацията на жп линията от Ниш до Калотина.
Предстоят разговори на експертно ниво между двете държави за обсъждане на Споразумение за трансграничния
железопътен трафик между България и Сърбия.
Министър Николай Нанков информира сръбския си колега, че българската страна е стартирала тръжните процедури за
пътната част от София до Калотина и се очаква още през 2018 г. да започне реалното строителство по тези участъци.
EconomyNews.bg
√ Бизнес климатът през януари 2018
През януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година.
Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството
и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец.
Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 3.8 пункта в резултат на пооптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.
Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват, което
обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износа през следващите три месеца.
През януари средното натоварване на мощностите е с 1.3 пункта над нивото от октомври 2017 г. и достига 76.8%, но с оглед
на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.
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Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от
недостига на работна сила.
Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите
три месеца.
Строителство. През януари 2018 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва приблизително
нивото си от декември 2017 година. Анкетата регистрира леко влошаване в оценките на строителните предприемачи за
настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-благоприятни.
В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което
според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план.
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила са основните пречки за
развитието на дейността, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие.
По отношение на продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на
тяхното равнище през следващите три месеца.
Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ остава приблизително на нивото си от
предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в мненията на търговците на дребно както за настоящото бизнес
състояние на предприятията, така и за обема на продажбите през последните три месеца. Същевременно обаче
очакванията им относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават
Факторите „конкуренция в бранша“, „недостатъчно търсене“ и „несигурна икономическа среда“ продължават да са
основните проблеми за развитието на бизнеса.
Относно продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.
Услуги. През януари 2018 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 4.9 пункта в резултат
на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-оптимистични са и
мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността
в сектора, въпреки че е отчетено намаление на негативното им влияние.
По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от
мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
Дарик
√ Евростат: Близо четвърт милион са самостоятелно заетите българи
Близо четвърт милион са били самостоятелно заетите българи на възраст между 15 и 64 години, показват данни от анализ
на Евростат за тази категория работници в ЕС през 2016 г. Според европейската статистика - около 12 процента от
работещите българи са избрали да се осигуряват сами за един или повече от социалните рискове в схемата на социалното
осигуряване у нас. Средният процент на самостоятелно заетите лица в ЕС е бил 14 на сто, а страни с идентичен показател
като България са още: Франция, Австрия и Литва.
По данни на НСИ през 2016 г. броят на заетите лица у нас е бил около 3,2 милиона, като работниците по трудови договори
са били 2,8 милиона, над 100 хиляди са били регистрирани като работодатели, а около 250 хиляди е варирал броят на
самостоятелно заетите лица у нас.
Според европейските критерии "самостоятелно заетите лица" се характеризират най-общо в пет категории:
предприемачи; лица упражняващи традиционно свободни професии; занаятчии, търговци и земеделски производители;
лица упражняващи нерегулирани професии (т.нар "нови професионалисти") и лица упражняващи неквалифициран труд.
От НАП напомнят също, че утре, 31 януари, е крайният срок, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида
на осигуряването си.
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена
декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на
съответната година, припомнят от данъчната агенция.
Над 30.6 млн. са самостоятелно заетите в ЕС
Над 30,6 милиона са били самостоятелно заетите лица в ЕС през 2016 г., показва европейската статистика. Според анализа
на Евростат - две от три самостоятелно заетите лица в ЕС са били мъже, като повече от половината са били на възраст над
45 г. и около 70 процента от тази категория са работили самостоятелно, тоест, без други работници.
Най-висок процент самостоятелно заети лица е отчетен в Гърция - там приблизително един на всеки трима работещи е бил
шеф сам на себе си, или около 30 процента от работещите в южната ни съседка.
В Италия самостоятелно заети са били около 20 процента от работещите в страната, тоест, един на всеки пет работещи, е
бил шеф сам на себе си. Подобни са данните и за Полша - 18 процента.
Най-ниска популярност на самостоятелната заетост е отчетена в Дания - 8 на сто, докато в Германия, Люксембург и Швеция
нивото е 9 на сто.
Анализът на Евростат отчита също, че най-често срещаната професионална самостоятелна заетост в ЕС е регистрирана в
търговията на дребно и ремонта на автомобили и мотоциклети - около 5 милиона са били работещите в общността, които
са упражнявали самостоятелно тези професии.
Следващи професии, в които се наблюдават самостоятелно заети лица са: селско, горско и рибно стопанство - общо 4,4
милиона работници в ЕС; строителство и предприемачество - 3,9 милиона; професионални, научни и тясно специфични
технически дейности - 3,7 милиона.
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Анализът отчита и тенденция за значително подмладяване на хората, които са пожелали да работят самостоятелно - през
2015 г. броят на младите хора в ЕС под 25 г., които са избрали са се осигуряват сами, е бил 70 хиляди, докато през 2016 г.
техният брой е нараснал до 100 хиляди.
Дневник
√ Човешкият капитал и еврозоната са във фокуса на годишната среща на бизнеса и правителството
Ще постигне ли България устойчив ръст, докато губи човешки капитал и как икономиката й да стане атрактивна за
работещите в чужбина. Тези проблеми ще се обсъждат на днешната 12-та годишна среща на бизнеса с правителството,
организирана от седмичника "Капитал".
Годишната среща на бизнеса с правителството традиционно ще събере ключови представители на властта със
собствениците на най-големите компании в България. Те ще имат възможност да обсъдят какви са държавните политики,
както и стратегии от страна на бизнеса, които могат да се противопоставят на негативната тенденция.
Срещата се провежда в началото на българското председателство на ЕС - подходящ момент за България да предложи
промяна в съюзни регулации и политики, така че да защити своя интерес.
Приветствие към участниците във форума ще поднесе президентът Румен Радев. Премиерът Бойко Борисов ще представи
икономическата стратегия на кабинета за задържане и развитие на човешкия капитал и приоритетните европейски
политики в тази област.
Министърът на финансите Владислав Горанов и управителят на БНБ Димитър Радев ще оценят ефектите от усилията на
България за присъединяване към еврозоната.
На форума ще бъде представено и проучване на "Капитал" и Colliers International за загубата на човешки капитал през
последните години - колко голям е проблемът, какви са ефектите за икономиката и какви държавни политики могат да го
решат.
Sinor.bg
√ Обявени са насоките за електронния прием на проектите по подмярка 4,2
Нормативни промени
Вторият и последен прием на проекти по подмярка 4.2. за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ ще започне с бюджет от 166,2 милиона лева, от които 124,6 млн. лв. е европейското подпомагане, а останалите
са от националния бюджет. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект ще бъде 29 337 лв., а
максималната сума за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. включително при кандидатстване с интегриран
проект за един кандидат е фиксирана на 3 911 600 лв. Това гласят насоките за кандидатстване по подмярката, които са
качени на страницата на министерството на земеделието за съгласуване.
Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или
организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на
ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е 3 911 600 лв.
Същата е сумата на допустимите разходи и за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани
предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
Ако кандидатите за субсидии са микро-, малки или средни предприятия, тогава субсидията за един проект съставлява 50
на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Ако става въпрос за проекти на предприятия, тогава помощта пада на 40 на сто от общите разходи.
Подпомагат се само предприятия, които са в селски райони.
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното
предложение са:
a) земеделски стопани;
б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване
на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.;
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, б. „а“ и 1, б. „б“.
Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Земеделските стопани по т. 1а към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните
условия:
а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност
на 8000 евро.
Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва с декларация по образец съгласно
приложение № 3 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска
година към момента на кандидатстване и:
а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране
и контрол (ИСАК); или
б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
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в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на
земеделското стопанство, не трябва да противоречи на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 като
физически лица.
За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или
годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 на
физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.
ВАЖНО: 8. В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване
са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за
които не е предвиден документ, се проверяват служебно.
По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят
до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
ж) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски
биологични продукти.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с
преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на
продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти,
наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и
тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново
масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична
и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на
изискванията по т. 25-33 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва
за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.
Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва
да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък
"приложение № І от Договора", посочени в приложение № 5 от настоящите условия за кандидатстване.
Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка
и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.
1. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона
за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
2. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за проекти, които:
а) са подадени от кандидати големи предприятия, или
б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно приложение № 1 към настоящите условия за
кандидатстване.
3. Проектите, представени от признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова
помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да са пряко
свързани с основната земеделска дейност на всеки член и с основната за групата/организацията.
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4. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова
помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.
5. За да подлежат на подпомагане кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 6, който
съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за
извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.
6. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или предприятието на
кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане
на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на подмярката и в съответствие с
принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
7. Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за
период от 5 години, а в случаите на проекти, включващи инвестиции в строително-монтажни работи за период от 10 години
и постигането на показателите, посочени в приложение № 6.
8. Бизнес планът за интегрирани проекти трябва да доказва, че изпълнението му води до по-добри финансови резултати
от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно, като показателите на
бизнес плана за интегрирани проекти трябва да надвишават с не по-малко от 10 на сто показателите на същия съгласно
приложение № 6.
9. Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва подобряване на дейността на
земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните
инвестиции и дейности и постигане на една или повече цели на подмярката, както и да показва, че инвестициите и
дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.
10. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на
преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.
11. Минималният размер на произведената продукция се изчислява средноаритметично за срока за мониторинг.
12. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база по видове основни земеделски
суровини, съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана, а в случаите
проекти със заявен приоритет по т. 1, буква „г“ от Раздел 15 „Допустими целеви групи“ - за периода на мониторинг.
13. Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година
след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от
регистрирани земеделски стопани.
14. В случай на осигуряване на суровинна база по т. 12 от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от
доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.
15. Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на
сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.
16. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към
проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати
микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на
проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за
строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за
които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
17. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към
проектите се прилага документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или
средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното
предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на
производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията;
б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 16.
18. Документ по т. 17, буква „а“ не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани
транспортни средства и мобилни преработвателни съоръжения, които:
а) не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
б) поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.
19. Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда,
ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен
проект съгласно Закона за устройство на територията;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и
детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и
бр. 13 от 2015 г.);
в) подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
г) разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
д) становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му
не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.
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20. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в
съответствие със Закона за устройство на територията. Разрешение за поставяне се изисква и в случаи на представени
проектни предложения за мобилни преработвателни съоръжения за преработка на продукти от Приложение № I от
Договора за функциониране на ЕС в продукти извън приложение № I към същия договор, от което да е видно, че
съоръжението ще бъде разположено на територията на селска община от Списъка на селските райони – Приложение № 1
към настоящите указания.
21. За проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини,
оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен проект се
изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ
правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите
или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани и за срок от 8 години - за кандидати големи предприятия.
22. Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния
капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма
на бизнес плана.
23. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за
извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени
съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
24. Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
25. Инвестиции по т. 24, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за собствено
потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието.
Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
26. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата
за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.
27. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна
енергия.
28. Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че
отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
29. Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на
скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20
на сто от общия обем суровини, използвани за това производство.
30. Условието по т. 29 не се прилага за отпадъчни продукти от култури, които не се използват за фуражи.
31. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 25-30, изготвен и
съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.
32. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение
на бизнес плана.
ВАЖНО: 33. Финансова помощ за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение
№ І от Договора или памук се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014.
34. Кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 702/2014, представят
декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение № 7.
35. За заявление за подпомагане, подадено преди обявяване на настоящия прием, за което кандидатите заявяват искане
за прехвърляне, допустими за подпомагане са и дейностите и разходите, извършени след подаване на заявлението за
подпомагане и разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11 от Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, обн. бр. 84/2015 г.) ако са извършени не по-рано от 1 януари
2014 г..Разходи за строително-монтажни работи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане и преди
подаване на искането за прехвърлене са допустими ако са извършени след посещението на място по чл. 36, ал. 2 от
Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г. (ДВ, обн. бр. 84/2015 г., изм., бр. 92 от 2015 г., изм. и доп., бр. 69 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г.).
ВАЖНО:
36. Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:
а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
б) инвестициите в нематериални активи;
в) единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проектът е за пазар на производители
и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата.
г) закупуване на специализирани транспортни средства.
37. Проекти за колективни инвестиции по настоящата процедура чрез подбор са допустими за подпомагане единствено
ако са представени от признати групи/организации на производители.
Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или
маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
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3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за
производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;
5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни
такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата,
разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително
чрез финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8,
включително чрез финансов лизинг;
8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за
въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в
предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за
изготвяне и изпълнение на проекта;
11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12
на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.
Условия за допустимост на разходите:
1. Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под
формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.
2. Допустимите разходи по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да превишават следните стойности:
а) за консултантски и правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 от
Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1
„Допустими разходи“, но не повече от 68 453 лева;
б) разходите за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан
с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не
могат да превишават 2,25% от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;
в) разходите за строителен надзор свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т.
11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел
14.1 „Допустими разходи“;
г) разходите, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроектно проучване, енергийно
обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери, както и извън тези по т.
1, 2 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1
„Допустими разходи“.
2. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, свързани с дейностите по проекта по т. 3 и 4 от
Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и
т. 5 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
3. Разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.,
независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
7. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11 Раздел 14.1 „Допустими разходи“, са допустими,
ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са
направени.
8. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, свързани с дейностите по
проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното
предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за
финансиране са разходи до този размер.
9. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане
собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за
същия актив.
10. Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по т. 1-11 от
Раздел 14.1 „Допустими разходи“ чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи
за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.
11. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е приложен
към настоящите условия за кандидатстване, Приложение № 9.
12. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1 – 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване
на проектното предложение е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която
съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат
на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху
добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен
разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.
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13. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1 – 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване
на проектното предложение не е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро
с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец
съгласно приложение № 10, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора
му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като
одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за
направения избор.
14. В случаите по т. 12 и т. 13 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите
– чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или
отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за
Камарата на строителите. Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага за Националната служба за съвети
в земеделието, физически лица, предоставящи услуги по т. 13.
15. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е
включен в списъка по т. 11, РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените
оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер.
Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор, съпоставката се извършва между размера
на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като РА одобрява за финансиране
разхода до по-ниския му размер.
16. Изискванията по т. 10-15 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране разходи за закупуване на земя, сгради
и други недвижими имоти.
17. За разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени преди датата на подаване на проектното
предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на
проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно
изискванията на Закона за обществените поръчки процедура за избор на изпълнител/и.
18. За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, обосноваността на разхода може
да се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи.
Одобрените проекти се изпълняват в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи,
за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на:
а) подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки;
б) получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за
съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова
помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки.
2. Крайният срок по т. 1 е до 15 септември 2023 г.
Econ.bg
√ Доларът остава на 3-годишно дъно спрямо основните световни валути
Доларът поскъпна с 0.1 процента спрямо останалите шест основни валути до 89.430 пункта
Доларът се задържа над тригодишното дъно спрямо кошница от основни валути, а вниманието на пазарните участници е
насочено към речта на президента на САЩ Доналд Тръмп и политическата среща на Федералния резерв на САЩ за
катализаторите с участието на новия председател на регулатора Джером Пауъл, преди той да е встъпил в длъжност, което
ще стане на 3 февруари.
Доларът поскъпна с 0.1 процента спрямо останалите шест основни валути до 89.430 пункта, след като миналата седмица
отчете най-слабото си ниво от декември 2014 г. Според анализатори, възобновеното покачване на доходността на
американските облигации тази седмица даде известна подкрепа на долара. Доходността на 10-годишните американските
държавни ценни книжа достигна връх от 2.733 процента в днешната азиатска търговия, което е най-високото ниво от април
2014 г.
Еврото се понижи с 0.1 процента, до 1.2373 долара, като се отдръпна от най-високото си тригодишното ниво от 1.2538
долара за едно евро, достигнато миналата седмица.
Пазарните участници очакват речта на президента Тръмп за състоянието на Съюза, която той ще произнесе по-късно днес,
и в която има вероятност да говори и за долара и дали и как администрацията и регулаторът ФЕД ще реагират на слабия
долар.
Министърът на финансите Стивън Мнукин даде на американската валута силен тласък миналата седмица, като каза, че
има предпочитания към слаб долар. Ден по-късно президентът Тръмп го опроверга и посочи, че в крайна сметка иска
доларът да бъде силен. Вчера Тръмп заяви, че в днешната си реч ще обърне внимание на предложената му имиграционна
реформа, както и за усилията му за намаляване на търговските бариери по света пред американския износ. Очаква се
президентът да очертае в речта си и дълго очаквания план за инфраструктурни проекти, но не спомена, че ще говори за
долара.
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Спрямо йената доларът поскъпна с 0,2 процента, до 108,78 йени, след като вчера се върна до 4,5-месечното си дъно от
108,28 йени за долар.
Йената с ниска доходност е популярна валута за финансиране на инвестиции в активи с по-висока доходност и поради това
има тенденция инвеститорите да се възползва от тази възможност, когато намаляват рисковата си експозиции.
Японската валута се повиши през последните седмици, след като по-рано този месец Японската централна банка намали
сумата за изкупуването на дългогодишни държавни облигации, предизвиквайки спекулации за евентуално прекратяване
от страна на банката на програмата за стимулиране на икономиката.
Profit.bg
√ Азиатските акции отстъпиха от рекордните си нива
Азиатските акции отстъпиха от рекордните си нива днес, след като разпродажби при книжата на Apple понижиха индексите
на Уолстрийт. В същото време доларът намери подкрепа, докато лихвите по щатските държавни облигации се повишиха
близо до четиригодшни върхове.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губи 0.5%, след като вчера бе нараснал до рекордно ниво.
Австралийските акции поевтиняха с 0.4%, южнокорейският основен индекс KOSPI се понижи с 0.1%, а японският Nikkei губи
0.7%.
Хонконгският Hang Seng бележи спад от 0.2%, докато шанхайския основен индекс отчита понижение от 0.3%.
Мечите нагласи в Азия последваха слабото представяне на Уолстрийт, която оглави ръста при акциите в световен мащаб
през последната година.
Вчера щатските индекси отстъпиха от рекордните си нива, като Dow Jones и S&P 500 записаха най-големите си еднодневни
понижения в процентно изражение от около пет месеца, което дойде вследствие основно на понижение в цената на
акциите на Apple.
Доларът, в същото време, си отдъхна от разпродажбите от последните няколко седмици.
Подкрепен от по-високите лихви по щатските държавни облигации, доларовият индекс отбеляза 0.2% ръст, до 89.470
пункта, след като вчера се отдалечи от тригодишното дъно от 88.438 пункта, достигнато в петък.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации продължи ръста си от вчера до 2.70% и достигна най-високото си
ниво от април 2014 г.
От Министерството на финансите на САЩ обявиха вчера, че очакват да наберат 441 млрд. долара от кредитните пазари
през първото тримесечие, или по-малко от обявното преди това.
Еврото поевтинява с 0.1%, до 1.2367 долара, след като вчера отстъпи от тригодишния връх от 1.2538 долара.
Доларът поскъпна с 0.2%, до 109.110 йени, след като в петък падна до четиримесечно дъно от 108.280.
Австралийският долар изгуби 0.2%, до 0.8079 щатски долара, след като достигна 0.8136, което бе най-високото му ниво от
май 2015 г.
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