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Електронен седмичник по въпросите на Европейския съюз и  

управлението на средствата от фондовете и програмите на ЕС 
 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ПРЕРАЗПРЕДЕЛИ РЕСОРИТЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРИТЕ 

24 Юни 2016 

Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят 
вицепремиерите. 
  
На заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на 
вътрешните работи Румяна Бъчварова се възлага координацията на органите на изпълнителната власт във 
връзка с дейността на министерствата на културата, здравеопазването, младежта и спорта, туризма и отбраната. 
В нейния ресор са също Държавната агенция „Архиви“, Държавната агенция за бежанците, Комисията за 
регулиране на съобщенията и Националния статистически институт. 
  
На заместник-министър председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и 
министър на образованието Меглена Кунева се възлагат функциите по координация по отношение на 
министерствата на външните работи и на правосъдието, както и по отношение дейността на Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор, Държавната агенция за българите в чужбина и Агенцията за ядрено 
регулиране. Г-жа Кунева ще отговаря и за Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната 
агенция за професионалното образование и обучение, Патентното ведомство и Центъра за превенция и 

противодействие на корупцията и организираната престъпност. 
  
Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще координира 
дейностите по отношение на министрите на финансите, регионалното развитие и благоустройството, 
икономиката, енергетиката, транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните 
и на околната среда и водите, както и на  труда и социалната политика. Той ще наблюдава също работата в 
Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната комисия за стоковите борси и 
тържищата, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за приватизация и следприватизационен 
контрол и Националния компенсационен жилищен фонд. 
  
При министър-председателя Бойко Борисов остава координацията по отношение на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“ и 
Държавната комисия по сигурността на информацията. 

  

Източник: Министерски съвет 

СОФИЯ И ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН СА ЛИДЕРИ ПО БРОЙ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В ПРОЦЕДУРИТЕ НА ОП 
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ /ОПИК/ 2014-2020 
  
24 юни 2016 

 „София и Югозападния район са категорични лидери по брой сключени договори в процедурите на ОП „Иновации 

и конкурентоспособност“ /ОПИК/ 2014-2020 по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“. Това 
съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на информационен ден за представяне на 
процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОПИК в София. „Регионът заема трето 
място по брой договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма“, допълни заместник-министърът. 
Той подчерта, че интересът на бизнеса е останал висок, въпреки ниския интензитет на помощта, която за 
Югозападния регион е между 45% и 35% в зависимост от големината на предприятието. „Правете качествени 
проекти, които ще повишат конкурентоспособността на българската икономиката и ще повишат жизнения 
стандарт на всички“, призова заместник-министър Любен Петров. 

Към настоящия момент, по трите крайни срока на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в 
МСП“ са сключени общо 475 броя договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 258 
млн. лв. Всички договори са в процес на изпълнение. Изпълняват се 61 проекта с посочено място на изпълнение 
София на обща стойност 56 969 187,50 лв., в това число безвъзмездната финансова помощ е 22 886 318.90 лв. 

По процедурата е осигурен допълнителен ресурс в размер на 141 млн. лв. за още 274 проектни предложения от 
резервните списъци. 24% от тези проектни предложения са с място на изпълнение София, като на всички 
бенефициенти е изпратено предложение за сключване на договор. Общата стойност на проектите е 11 390 852,50 
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лв., което представлява 12% от общо заявената БФП. 

Източник: Министерство на икономиката   
 
 
ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ШЕНГЕН ЩЕ НАПРАВИ ЕВРОПА ПО-СИГУРНА И ВСИЧКИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ ПО-СПОКОЙНИ, ЗАЯВИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА НА 
СРЕЩАТА СИ С ПРЕЗИДЕНТА НА ГЕРМАНИЯ ЙОАХИМ ГАУК 
23/06/2016 

Членството на България и Румъния в Шенген ще направи Европа по-сигурна и всички европейски граждани по-

спокойни. Това заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева на срещата си с президента на 
Германия Йоахим Гаук, който е на държавно посещение в България. Председателят на Народното събрание 
отбеляза, че опазването на външната граница на ЕС е осъзнат от България ангажимент към сигурността на 
Европа. 
 
Германия оценява усилията и резултатите, които България има в опазването на външната граница на Европейския 
съюз, каза германският президент. Той отбеляза, че е информиран за желанието на българската страна да се 
направи следващата стъпка за членство на България в Шенген. За България е изключително важно да продължи 
реформата в областта съдебната система и стъпките в борбата с корупцията, посочи Йоахим Гаук. По думите му 
приетите в края на миналата година промени в Конституцията, свързани със съдебната власт, са крачка напред за 
България и са продиктувани от очакванията на българските граждани. 
 
Акцент в работата на Народното събрание е предприемането на законодателни мерки в сферата на съдебната 
реформа, които са изходна точка за постигането на още по-добри резултати в борбата с корупцията и 
организираната престъпност, посочи председателят на Народното събрание. Цецка Цачева подчерта, че за 
последните две години са осъществени законодателни и институционални действия за укрепване на 
независимостта на съдиите и прокурорите, направена е решителна крачка за укрепване на независимостта на 
съдебната власт и предотвратяването на корупцията сред магистратите с изменения в Конституцията и 
последвалите ги изменения в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет. Предстои да бъде обсъден и 
подготвеният от правителството законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши 
публични длъжности. 
 
Председателят на Народното събрание изрази благодарност към Германия за споделения ценен опит и за 
осезаемата подкрепа, която ни оказва в тези изключително важни процеси. Германия е готова да подпомогне 
България за успешно приключване на реформата в съдебната власт, подчерта Йоахим Гаук. 

 
Цецка Цачева подчерта, че между България и Германия има отлични двустранни отношения, които са от 
стратегическо значение и са приоритет за нашата страна. Радвам се, че те намират поддръжник в лицето на 
общественик от Вашия ранг, обърна се тя към германския президент и изрази увереност, че визитата ще даде нов 
тласък в развитието на двустранното партньорство и още по-задълбоченото сътрудничество между България и 
Германия. 
 
Високо ценя и споделям възгледите Ви за човешките права и свободи, базирани на самосъзнанието и осъзнатата 
отговорност, които са в основата на съвременното демократично общество, посочи Цецка Цачева. Тя допълни, че 
в България са добре известни и високо ценени личните заслуги на Йоахим Гаук за борбата със забравата на 
тоталитарното минало. 
 
С бързи темпове се развива и приятелското парламентарно сътрудничество между България и Германия, основно 
по линия на групите за приятелство в Народното събрание и Бундестага, посочи Цецка Цачева. Тя припомни, че 
през миналата година парламентарна делегация, водена от председателя на българския парламент, направи 
работно посещение в Германия. 
 
Добрите взаимоотношения с България са изключително важни за Германия, посочи Йоахим Гаук. Германия има 
нужда от надежни и сигурни партньори, не от слаби и несигурни, заяви той и подчерта, че вътрешната стабилност 
и сигурност на държавите има ключова роля за това. 

Източник: Народно събрание 

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛЮБЕН ПЕТРОВ: ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ Е ВТОРА ПО АКТИВНОСТ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО 
ОПИК 2014-2020 
  
23 юни 2016 

Бенефициентите от Пловдивска област са на второ място в страната по активност в процедурите на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/. Tова съобщи заместник-министърът на 
икономиката Любен Петров по време на информационен ден за представяне на процедура „Енергийна 
ефективност за малките и средни предприятия“ по ОПИК 2014-2020 в гр. Пловдив. 

“Проектите за област Пловдив към днешна дата са почти една трета от общия брой на всички проекти в областта 
по ОП „Конкурентоспособност“ за миналия програмен период”, допълни заместник-министърът. На територията на 
Област Пловдив, в момента се изпълняват 94 проекта по процедурата „Подобряване на производствения 
капацитет в малките и средните предприятия /МСП/“. “Това е почти 1/5 пета от общия брой сключени договори по 
процедурата”, подчерта заместник-министърът на икономиката. 
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Проектите са на обща стойност 94 624 055,83 лв., в това число 59 787 167,64 лв. безвъзмездна финансова помощ. 
От осигурения допълнителен ресурс в размер на 141 млн. лв. 22 проектни предложения са с място на изпълнение 
Област Пловдив. Общата им стойност е 21 169 135,70 лв., в това число 13 205 373,87 лв. безвъзмездна финансова 
помощ. По този начин по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ са одобрени общо 116 

проекта. За сравнение през целия изминал програмен период 2007 – 2013 година, по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ на територията на Област Пловдив са реализирани успешно 
363 проекта, на обща стойност 369 490 453 лв., в това число 213 957 310 лв. безвъзмездна финансова помощ. 

Заместник-министър Любен Петров посети „Биомашиностроене“ АД в гр. Пловдив. Предприятието е 
специализирано в проектиране и производство на технологично оборудване за хранително-вкусова, 
фармацевтична и химическа промишлености. Фирмата е сред водещите в отрасъла. Тя формира 16.3% от 
приходите в бранша. Предприятието е осъществило редица проекти, финансирани с европейски средства. В 
момента там се реализира проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 
2014-2020. Проектът има за цел да подобри ефективността и ефикасността на ресурсите в производствения 
процес. Общата му стойност е 1 639 134,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 983 480,40 лв. 

Източник: Министерство на икономиката   
 

ПРЕМИЕРЪТ БОРИСОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕЗИДЕНТА НА ГЕРМАНИЯ ЙОАХИМ ГАУК 

22 Юни 2016 

Взаимното доверие и високото ниво на политическия диалог на всички равнища имат благоприятно отношение 
върху развитието на икономическите връзки между България и Германия. Това констатираха при срещата си 
министър-председателят Бойко Борисов и президентът на Федералната република Йоахим Гаук. Германия е един 
от водещите външнотърговски партньори на България и доказателство за това са увеличаващият се брой фирми, 
които инвестират тук дългосрочно, посочи премиерът. Той подчерта, че усилията на правителството са 
фокусирани върху осигуряването на необходимата политическа и икономическа стабилност, добри условия за 
бизнес и още по-силно коопериране с немските инвеститори във водещи отрасли на промишлеността. 
  
Министър-председателят запозна германския президент с решението на Арбитражния съд в Женева по 
търговския спор между НЕК и „Атомстройекспорт” във връзка с проекта за АЕЦ – Белене. Борисов информира 
Гаук за писмото, което правителството ще изпрати до Европейската комисия с искане за становище относно 
последващите си действия. Целта на тази комуникация е да бъдат защитени в максимална степен българските 
национални интереси в съответствие с енергийната политика на Европейския съюз. 
  
Премиерът Бойко Борисов представи пред госта си и енергийните проекти, по които кабинетът работи, за да 
осигури енергийната независимост на страната ни. 

Източник: Министерски съвет 

ПРОМЕНИ В ОП „ТРАНСПОРТ” ГАРАНТИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТА 

22 Юни 2016 

Правителството направи допълнителни изменения в текста на Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ 2014-2020 г. като проект за одобрение от Европейската комисия. 
  
С решение на Министерския съвет от ноември 2015 г. в обхвата на програмата бяха включени доизграждането на 
Западна дъга на Софийския околовръстен път, допълнителни дейности към проекта за рехабилитация на ж.п. 
отсечката Пловдив-Бургас, както и разширение на участъка от третия лъч на софийското метро. 
  
Предлаганите днес промени предвиждат преразпределение по години на средствата от Европейския фонд за 
регионално развитие по бюджета на програмата при запазване на общата им стойност. Първоначално одобрените 
16,5 млн. евро за 2016 г. са завишени с 25 млн. евро, с което се покриват разходите по трите допълнителни 
проекта. Компенсаторно, средствата за следващите три години се намаляват с по 8,3 млн. евро. По този начин се 
гарантира изпълнението на проектите, които са от изключителна важност за развитие на инфраструктурата в 
България. 
  
С новите изменения се добавят и мерки, гарантиращи капацитета на междинните звена и на бенефициентите. 

Източник: Министерски съвет 

УТВЪРДЕН Е БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕАДМИСИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 
МЕЖДУ ЕС И ТУРЦИЯ 

22 Юни 2016 

Министерският съвет утвърди подписания на 5 май т. г. протокол между правителствата на България и на Турция 
за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Турция за обратно приемане на незаконно 
пребиваващи лица. 
  
С протокола се определят конкретните изисквания, условия и процедури за прилагане на реадмисионното 

споразумение в двустранните отношения между България и Турция – компетентни органи, гранични 
контролнопропускателни пунктове за изпълнение на реадмисията, сроковете за изпълнение, особености при 
предаването на граждани на трети страни, транзитно преминаване, съпътстващи документи и т. н. 
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Източник: Министерски съвет 

СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ ЩЕ ОБСЪДИ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ РЕФЕРЕНДУМА ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В ЕС НА РЕДОВНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ НА 24 ЮНИ 

22 Юни 2016 

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета „Общи въпроси“, което ще се 
проведе на 24 юни в Люксембург. 
  
На заседанието ще бъдат обсъдени резултатите от референдума за членството на Обединеното кралство, който 
трябва да се проведе на 23 юни. Позицията на България е, че оставането на Великобритания в ЕС е от общ 
интерес. За насърчаване на позитивния вот на допитването през февруари България подкрепи новата 
политическа договореност с Обединеното кралство. 
  
Представителите на държавите-членки ще изразят позиции по първия проект на заключения от Европейския 
съвет, който ще се проведе на 28 и 29 юни. По въпросите на миграцията е предвидено Европейският съвет да 
обсъди ситуацията след споразумението ЕС – Турция от март т. г. и да обърне внимание на положението в 
централното Средиземноморие, където миграционният натиск поддържа същите нива както и през 2015 г. 
Българската страна ще подкрепи предложението на ЕК за установяване на нова рамка за партньорство под 
формата на специално адаптирани „пактове“ с трети държави по отношение на по-добро управление на 
миграцията. 
  
Очаква се да бъде направена и оценка на първите резултати от дейността на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции в рамките на Плана за инвестиции в Европа. 
  
Одобрена беше и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се 
проведе на 27 и 28 юни в Люксембург. Предвижда се на него да бъдат приети два проекта на Заключения – 
относно загубата и разхищението на храна и относно оценката на Плана за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията и на Регламента на ЕС за дървения 
материал. България подкрепя и двете проектозаключения. 
  
Очаква се също така Председателството да представи актуална информация за резултатите от тристранните 
срещи по предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични 
продукти. Комисията ще информира за развитието на пазара, по-специално по отношение на секторите на 
млечните продукти, свинското месо и плодовете и зеленчуците, като министрите ще обменят мнения по въпроса. 
Предвижда се да бъдат приети и препоръките на експертната група за устойчива растителна защита, които 
България подкрепя. 
  
В областта на рибарството Съветът ще търси постигането на общ подход по предложението за регламент относно 
устойчивото управление на външните риболовни флотове. България подкрепя изготвения от Председателството 
компромисен вариант на предложението, както и постигането на общ подход по него. 
  
Предвижда се Комисията да представи своето Съобщение относно консултация за възможностите за риболов за 
2017 г. 
  
Правителството се запозна с резултатите от неформалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за градската 
политика. Форумът се проведе на 30 май в Амстердам и основна тема на него беше приемането на Пакт, с който 
се поставя началото на Градски дневен ред за ЕС. Документът цели да се наложи по-ефективен интегриран и 

координиран подход към европейските политики и законодателство с потенциално въздействие върху градските 
зони. Градският дневен ред за ЕС ще се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства 
между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на 
оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и 
представители на частния сектор. До края на 2016 г. се очаква да стартират пилотните партньорства по темите 
жилищна политика, качество на въздуха, градска бедност и миграция. 

Източник: Министерски съвет 

ПРИЕТИ СА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

22 Юни 2016 

Правителството прие три нормативни акта, предвидени в новия Закон за управление на средствата от 
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 
  
В Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се 
определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установените 
нередности, засягащи средствата по ЕСИФ. Регламентира се и редът за извършване на проверка за установяване 
на нередност и докладването й пред дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) 
в структурата на МВР. В Наредбата се определя и редът за осъществяването на контрола от АФКОС относно 
прилагането на процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ. 
  
Наредбата се прилага за осемте оперативни програми за периода 2014-2020, както и за Програмата за морско 
дело и рибарство, Програмата за развитие на селските райони и програмите за европейско териториално 
сътрудничество. 
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Предвижда се всяко лице да може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и 
проекти, съфинансирани то ЕСИФ, като след регистриране на сигнала проверката по него следва да приключи до 
3 месеца. При правна и фактическа сложност на случая, тя може да бъде удължена еднократно с до три месеца. 
  
С постановление са приети правила за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите в 
процедурата за избор с публична покана, с които се осигурява прозрачност и се създават условия за намаляване 
на нивото на допусканите грешки от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. 
  
Чрез въведеното изискване за публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС се намалява и административната 
тежест за бенефициентите. 
  
Друго постановление определя детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. С него подробно се регламентират отделните етапи 
на оценителния процес и сроковете за приключване на всеки от тях. Въвеждат се и задължителни изисквания 

към лицата, участващи в оценителния процес, както и единни правила за работата им. Предвидени са и правила 
за осигуряване на публичност и прозрачност при предоставянето на европейско финансиране, като е запазено 
задължението за провеждане на публични обсъждания, информационни кампании и обучения за 
бенефициентите. 
  
Постановлението цели осигуряването на максимална ефективност и ефикасност при предоставянето на 
европейско финансиране чрез създаване на ясни, прозрачни и унифицирани правила за провеждане на 
оценителния процес и минимизиране на прекомерната административна тежест както за кандидатите за 
финансова помощ, така и за управляващите органи. 

Източник: Министерски съвет 

ЗАМ.-МИНИСТЪР ВЕЗИЕВА: ОТЧИТАМЕ НАРАСНАЛ ИНТЕРЕС КЪМ ОПИК НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС 
ОТ СТАРОЗАГОРСКИ РЕГИОН 
  
22 юни 2016 

 „Бизнесът от Старозагорска област показва все по-висока активност в използването на европейските средства. 

Напредъкът по изпълнението на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) в региона показва 
този нараснал интерес“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която участва в 
информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по 
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 днес в гр. Стара Загора. 

„Само по първата процедура на ОПИК – за подобряване на производствения капацитет в процес на изпълнение в 
Област Стара Загора са 36 проекта, на обща стойност 28 439 734 лв.“, обяви зам.-министърът. По думите й 
средният интензитет на помощта е 65.95 %, а по процедурата е осигурен и допълнителен ресурс, в размер на 141 
млн. лв., за още 274 проектни предложения от резервните списъци. „Единадесет от тези проектни предложения са 
с място на изпълнение Област Стара Загора, като на бенефициентите е изпратено предложение за сключване на 
договор. Общата стойност на тези 11 проекта е 9 626 275 лв.“, посочи Везиева.Т я допълни , че икономическите 
сектори, в които са тези проекти са главно машиностроене, металообработване, козметична промишленост и 

производство на хидравлични машини и елементи. 
 
„Надявам се, че и представената днес процедура за подобряване на енергийната ефективност в малки и средни 
предприятия ще предизвика също така голям интерес сред бизнеса от региона и ще доведе до реализацията на 
успешни и водещи до резултатност проекти“, отбеляза още Везиева. Процедурата цели постигане на устойчив 
растеж и повишена конкурентоспособност на икономиката ни чрез интелигентно и ефективно използване на 
производствени ресурси и енергия. Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ е 176 024 700 лв., 
като одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1,5 млн. лв., а делът на финансиране по 
процедурата ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта. 
 
Зам.-министър Везиева посети и местно предприятие, което има успешно приключил проект по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. (ОПРКБИ) „ВЪЛКОВ-
ТЕХНОСВЕТ“, което се намира в гр. Стара Загора и е с предмет на дейност производство и конструиране на 
осветителна техника, осветителни тела и осветителни инсталации. 

Управителят на фирмата г-н Вълков изтъкна, че благодарение на закупената техника и машини по програмата 

фирмата е запазила позицията си на европейския пазар. В момента ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ ЕООД изпълнява проект 
по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ – „Повишаване на производствения капацитет 
и засилване на експортния потенциал на фирмата. По този договор дружеството ще закупи 4 броя дълготрайни 
материални актива с цел подобряване на производствените процеси, подобряване на ресурсната ефективност и 
производство на детайли. 73% от продукцията на ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ ЕООД е предназначена за износ. 
Предприятието поддържа добри контакти с клиенти от Англия, Италия, Франция, Холандия, Полша и други. 

Източник: Министерство на икономиката   
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ПРЕМИЕРЪТ БОРИСОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ДОНАЛД ТУСК ПРОВЕДОХА 
ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР 

21 Юни 2016 

Премиерът Бойко Борисов запозна председателя на Европейския съвет Доналд Туск с решението на Арбитражния 
съд в Женева по търговския спор между НЕК и „Атомстройекспорт” във връзка с проекта за АЕЦ – Белене. В 
телефонен разговор, проведен днес, той го информира за писмото, което страната ни ще изпрати до 
Европейската комисия, и посочи, че разчита на съдействието му правителството да получи становище относно 
последващите си действия, които да защитят в максимална степен националния интерес в съответствие с 
енергийната политика на Европейския съюз. 
  
Борисов и Туск обмениха мнения и по темите, които ще бъдат обсъждани на заседанието на държавните и 
правителствените ръководители на страните от ЕС. 
  
Една от тях е миграцията и ситуацията след сключването на споразумението между ЕС и Турция. Премиерът 
Бойко Борисов припомни, че България вече е подписала с Турция протокол към споразумението и на утрешното 
правителствено заседание той ще бъде утвърден. Борисов посочи, че въпреки отказа от последната седмица на 

Турция да бъдат приети обратно в страната незаконно преминали на наша територия лица, положението по 
границата е под контрол и България е предприела всички необходими мерки за гарантиране на сигурността й. 
Премиерът изрази очакване на предстоящото заседание в Брюксел темата да бъде обсъдена задълбочено, като се 
отчитат ангажиментите, които всички солидарно поемат за разрешаването на проблема. 
  
В телефонния разговор беше засегната и темата за референдума в четвъртък за членството на Обединеното 
кралство в ЕС. Премиерът Борисов посочи, че страната ни уважава суверенното право на всеки народ да 
определя своята съдба и че вярва в мъдростта на жителите на Великобритания. България е убедена, че 
оставането на страната в ЕС е в общ интерес и именно като част от усилията да бъде насърчен позитивният вот 
на референдума подкрепихме през февруари новата политическа договореност с Обединеното кралство, каза 
Борисов. 

Източник: Министерски съвет 

ЗА ИЗМИНАЛИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД БЪЛГАРИЯ Е ПРЕНАСОЧИЛА ОБЩО 446 МЛН. ЛЕВА ОТ 
ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ В МЕРКИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 

21 Юни 2016 

За изминалия програмен период 2007-2013 г. управляващите органи на оперативните програми с европейско 
финансиране в България са констатирали нарушения на обща приблизителна стойност 446 млн. лева, които са 
приспаднали от проектите и са пренасочили към други мерки за подкрепа. Това показва анализ на дирекция 
„Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет. По приблизителни 
данни общият размер на наложените финансови корекции по оперативните програми не се очаква да надхвърли 
4% от общия бюджет за периода или около 620 млн. лева. 
  
Финансовите корекции представляват инструмент на държавата да оказва контрол по изпълнението на проектите 
с европейско финансиране и да съблюдава разходите по тях да бъдат извършвани в съответствие с 
националните и европейски правила. При установяване на нарушение управляващите органи могат да приспадат 
част от одобрената сума за даден проект и да я пренасочат към други мерки за финансиране. По същество, 
финансовите корекции са ресурс, който е договорен и разполагаем за разплащане към бенефициентите, но тъй 
като не може да бъде възстановен по проект с констатирано нарушение, той се запазва за държавата-членка и 
може да бъде инвестиран отново в изпълнението на други проекти. 
  
От своя страна Европейската комисия при извършване на проверки също може да налага финансови корекции, 
включително и в случаите, когато държавата-членка не изпълнява задълженията си за коригиране на 
неправомерни разходи. До момента в България до налагане на финансови корекции от страна на ЕК, които да 
водят до намаляване на ресурса от фондовете, не се е стигало. През целия период страната е предприемала 
своевременно корективни действия с цел предотвратяването на негативни финансови последици. 
  
Анализът показва, че въпреки че финансови корекции се налагат от началото на изпълнението на програмите, 
размерът на наложените санкции значително се е увеличил в годините – главно поради прекъсване на 
плащанията по две от големите оперативни програми през 2014 г. За сравнение, до края на 2013 г. общият 
размер на наложените финансови корекции по всички оперативни програми е близо 166 млн. лева, а само за 
2014 г. те надхвърлят сумата от 280 млн. лева. 
  
От началото на 2015 г. е в сила специално разработен механизъм в подкрепа на общините с наложени 
финансови корекции по оперативни програми. Чрез него те могат да кандидатстват за безлихвен заем от 
държавата за покриване на установените грешки при управление на проектите. В допълнение, със Закона за 
управление на средствата от ЕСИФ е предвидена изрична възможност за обжалване на наложените финансови 
корекции, което дава възможност за съдебен контрол на основанията и размера на корекциите. 
Точният размер на наложените финансови корекции предстои да бъде изяснен допълнително, защото заявените 
от управляващите органи разходи за възстановяване са обект на одит, а също така една част от наложените 
корекции, са предмет на съдебно оспорване. 

Източник: Министерски съвет 
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МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: ТРИ СА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЯМБОЛ И РЕГИОНА 

21 юни 2016  

 

Изграждането на АМ „Тракия“ и обновяването на пътната инфраструктура  промени драстично  тази част на 

България  само за няколко години и като размер на БВП, и възможностите за заетост. Бързото придвижване е 

важна предпоставка за бизнеса, който иска да разкрива работни места. Това заяви министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Лиляна Павлова на Международния икономически форум Ямбол 2016 „Един град – 

много възможности“.  Според нея усилията и волята на държавната и местната власт и добрата инфраструктура са 

тези, които ще създадат възможностите за развитие на бизнеса. Павлова напомни, че в рамките на изминалия 

програмен период със средства от европейските  фондове само на територията на Ямбол са реализирани 

инвестиции за около 100 млн. лв. в модернизиране на градската среда, водна, пътна инфраструктура, а също в 

образователна, културна и туристическа инфраструктура. сред тях са проектите за градска среда и за реновиране 

на Безистена. 

 Тя отбеляза, че според анализите има три възможности за развитие  на региона – богато културно-

историческо наследство, което създава предпоставки тук да има добре развит туризъм, туристически атракции и 

индустрия. Широката представителност на бизнеса пък създава добри възможности предприятията да работят тук. 

Третият фактор, според данните, е земеделието. 

 „Със средствата от ОП „Региони в растеж“ освен да развиваме регионите в страната чрез подкрепа за 

градска среда и инфраструктура, както беше в предишния период, сега искаме да създадем предпоставки за 

заетост, повече работни места и повече участие на бизнеса, включително там, където усвояваме еврофондове“, 

посочи регионалният министър. На базата на натрупания опит от предишния програмен период, инвестициите в 

този няма да бъдат на парче, а на база изготвени интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, 

обърна внимание министърът. В тях са обособени три зони в градовете – с потенциал за икономическо развитие, 

където бизнесът има възможност да реализира своите инвестиции с добра довеждаща инфраструктура, зона със 

социален характер и зона с публични функции и висока обществена значимост – всички образователни, социални 

и културни институции. Нашият фокус е в сферата на публичните услуги, довършване и подобряване на градската 

среда и инфраструктура и довеждащата инфраструктура до икономическите зони. Всеки град трябваше да изготви 

своя план и предефинираните проекти в него“ , напомни още тя. 

Министър Павлова представи Интегрирания план за градско развитие на Ямбол, който е одобрен от 

Управляващия орган и допълни, че в него са планирани инвестиции в 4 важни категории. Със 7,6 млн.лв. ще  

бъдат продължени инвестициите в градска среда, за да завърши обновяването й, започнало със средства от 

програмата в предишния програмен период.  Инвестиции са планирани и по линия на социалната 

инфраструктура,  а поти 10 млн. лв. ще се инвестират в развитие на културната инфраструктура, като се дава 

възможност да се  развият обекти като младежкия дом, градската галерия, музей  и т.н., за да може да бъде 

завършен ансамбълът от културна инфраструктура, след социализирането на „Кабиле“ и Безистена.  Ключови са 

проектите за образователната инфраструктура, с които ще се покрие на 100% модернизирането и обновяването 

на училища, детски градини и професионалните гимназии. Освен тези 25,5 млн. лв., които са гарантирани на 

общината като  бенефициент и междинно звено, в останалите оси на ОПРР ще имаме възможност за инвестиции в 

пътна и здравна инфраструктура, където ще обновим всички спешни центрове на медицинската помощ в 

общината, професионалните гимназии и инвестиции в домове за стари хора и деца, лишени от родителска грижа. 

Мястото на бизнеса е новото и различното в програмата, подчерта Павлова и посочи, че  12,5 % от 

бюджета на програмата, който е над 3 млрд. лв., ще бъдат реализирани на принципа на финансов инженеринг или 

за подкрепа за публично-частно партньорства. 

Със стартов капитал от 370 млн.лв. ние ще създадем 5 специализирани фонда , като стартовия капитал на 

фонда за Южна България е 90 млн. лв.  Разчитаме на активността на банковия и финансовия сектор този капитал 

да бъде удвоен или утроен,  какъвто опит имаме от предишния програмен период по JESSICA, така че да 

реализираме инвестиции от 200 млн. лв. в Южна България на принципа пръв по време, пръв по място. Шансът е 

да се получи дългосрочно нисколихвено кредитиране за проекти в градската среда, които разкриват работни 

места, и да се реализира партньорство с общината. 

В предишния програмен период предоставяхме безвъзмездно финансиране за туристически обекти и 

инфраструктура, такива като „Кабиле“ и Безистена. През настоящия период, извън инвестицията за културна 
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инфраструктура, като музеи, читалища, нямаме възможност да финансираме туристически атракции директно. Те 

винаги трябва да имат елемент на дългосрочни приходи от инвестицията, заяви министър Павлова. Тя обясни, че с 

тази цел се създава туристически фонд за финансиране на туристическа инфраструктура под формата на 

нисколихвено кредитиране с капитал от 100 млн. лв. от оперативната програма. Още 100 млн. лв. които ще бъдат 

предоставяни като безвъзмездна финансова помощ за паметници на културата, дейности като реставрация, 

археология, експониране, допълни министърът. 

Източник: Структурни фондове на ЕС. Единен информационен портал 

 
МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ: ПОЛАГАМЕ УСИЛИЯ БУРГАС ДА ПРИВЛИЧА ПОВЕЧЕ КРУПНИ ИНВЕСТИТОРИ С 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОЩЕ ЕДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 
  
21 юни 2016 

Обсъжда се идеята за регионален офис на БАИ в Бургас 

„Индустриалната зона в Бургас е един от успешните примери за добро взаимодействие между централната и 
местна власт за постигане на икономически просперитет не само на регионално, но и на национално ниво. 
Активността и приносът на всяка община са определящи.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар 
Лукарски при откриването на форум „ДА! На българската икономика“ в гр. Бургас. Той приветства инициативата 
на в. Стандарт и КРИБ по организиране на събитието, на което присъстваха още зам.-министърът на труда и 
социалната политика Деница Сачева, зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, областният управител на 
Област Бургас Вълчо Чолаков, кметът Димитър Николов и председателят на новоучредената местна организация 
на КРИБ Стоян Караненов. 

По думите на министър Лукарски индустриалната зона в Бургас се превръща в притегателен център за крупни 
международни и местни производители и катализатор за привличане на инвестиции в региона. Една от тези 
компании, световният атомобилен производител Volvo, предстои да изгради свой център за обслужване и 
продажба на пълната гама товарни автомобили от марките "Volvo" и "Renault". „Важно е да привличаме утвърдени 
чуждестранни компании като тази, защото това е сериозен знак, че инвестиционната среда и услугите, които 
предлагаме са качествени и атрактивни“, посочи още икономическият министър. Индустриалният и логистичен 
парк в Бургас се развива изключително динамично благодарение на доброто взаимодействие между държавната 
„Национална компания индустриални зони“(НКИЗ) и Община Бургас. Основно предимство на зоните, развивани от 
НКИЗ са тяхната техническа инфраструктура; възможността за концентрация на взаимосвързани дейности на едно 
място, което спомага за оптимизиране на веригите на производство и доставка; стратегическата им локация и 
достъп до международни канали за дистрибуция, както и силната институционална подкрепа, която компанията и 
нейният принципал Министерство на икономиката предоставят. „Този месец откриваме и първото  завършено 
производство в зоната - база на компанията „Хидробетон“, чиято инвестиция е в размер на 2,86 млн. лв.“, 
допълни министър Лукарски. 

„Цялостната икономическа картина се повлиява от реализираните инвестиции и иновативни проекти на местно 
ниво“, подчерта Лукарски. По негови думи, за да бъдат активизирани тези процеси в отделните региони и 
привлечени стратегически инвеститори се нуждаем и от съвременна нормативна уредба, която да регламентира 
дейността и развитието  на  индустриалните зони и технологичните паркове като предпочитани локации от 
големите инвеститори. Именно това е един от проектите, върху които работи Министерство на икономиката. 
Промени се готвят и в Закона за насърчаване на инвестициите, така че да се предлагат насърчителни мерки 
според индивидуалните нужди на инвеститорите. 

Министър Лукарски коментира и част от конкретните проекти за насърчаване икономическото развитие на 
бургаския регион. Той пое ангажимент Министерство на икономиката да обсъди възможността за разкриване на 
регионално представителство на Българска агенция за инвестиции (БАИ). Идеята за това беше лансирана на 
форума от кмета на Бургас Димитър Николов. Кметът посочи, че има изключително добри отзиви от страна на 
бизнеса след откриването на представителство на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) в града и е добре да бъде открит такъв и на БАИ. Също така кметът посочи, че общината 
очаква решение за предоставянето на бившето военно летище в Равнец за изграждане на индустриален парк, 
което по негови думи ще допринесе за привличането на големи инвеститори, които се нуждаят от крупни терени. 
Министър Лукарски заяви, че преговорите с Министерство на отбраната за предоставяне на летището са вече в 
напреднала фаза. „Имаме подкрепата на министъра на отбраната Николай Ненчев за уреждане на въпроса със 
собствеността и учредяването на такава зона“, посочи министър Лукарски. „Това ще разшири възможностите за 
привличане на инвестиции в региона“, допълни той. 

По-рано днес в Бургас министър Лукарски участва в представяне на две отворени за кандидатстване процедури - 
"Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на 
МСП“ по ОПИК. Безвъзмездната помощ по тези проекти е в размер на над 7.11 млн. лв. По думите на 
икономическия министър ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е сериозен катализатор за бизнес активността в 
региона. По първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ вече са сключени 475 
договора за 258 млн. лв. От тях на територията на Област Бургас в момента се изпълняват  14 проекта на обща 
стойност  от над 11 млн. лв. Вече има и два успешно приключени проекта, а договори за още 7 предстои да бъдат 
сключени в рамките на осигурения допълнителен ресурс по тази процедура. Стойността на тези проекти е близо 
4,3 млн. лв. В момента тече оценка и предстои класиране на кандидатите по още две от процедурите по 
оперативната програма  - „Подкрепа за внедряване иновации в предприятията” и „Подкрепа за разработване на 
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иновации в стартиращи предприятия” с общ бюджет от над 117 млн. лв. „Средно 6% от подлежащите на оценка 
проектни предложения по двете процедури или  77 проектни предложения, са с място на изпълнение Югоизточен 
регион”, каза още министър Лукарски. По думите му има нараснал интерес от Бургас в сравнение със старата 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, по която на територията на област 

Бургас са реализирани успешно 71 проекта в рамките на общо 33 процедури на стойност над 55 млн. лв. От тях 
над 30 млн. лв. са безвъзмездната финансова помощ. 

Източник: Министерство на икономиката   
 
ЗАМ.-МИНИСТЪР ПЕТРОВ: ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ФОРУМ В ЯМБОЛ ОБЕДИНЯВА БИЗНЕС, ДЪРЖАВА И 
ОБЩИНА ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ 
  
21 юни 2016 

„Международният икономически форум в Ямбол е ясно свидетелство за желанието на бизнеса, държавата и 

общинските власти към реализиране на съвместни бъдещи проекти. Това е стимул и здрава основа за ускореното 
икономическо развитие на региона и на страната ни“. Това каза при откриването на втория ден от форума 
заместник-министърът на икономиката Любен Петров. Той участва в панела „Ямбол-бизнес възможностите в 
ключови отрасли” по въпроси, свързани с външнотърговската политика. 

Заместник-министърът представи основните действия на правителството за насърчаване на износа, привличане на 
инвестиции и разширяване пазарното присъствие на българските стоки и услуги на външните пазари. 
„Реализирани са множество мероприятия за разширяване на международното търговско–икономическо 
сътрудничество, подписани са и са съгласувани споразумения, меморандуми, спогодби и други договори за 
търговско-икономическо сътрудничество, организирани са информационни и промоционални кампании у нас и в 
чужбина, насърчавани са контактите на бизнес-ниво“, уточни заместник-министър Петров. Той допълни, че са 
предприети мерки, насочени към подобряване на интегрирането на българската икономика в международната 
търговска система, чрез прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС) и координиране на 
изпълнението на задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и договорености. 
„Традиционно ЕС е водещият външнотърговски партньор на България, но икономическите затруднения и 
свиването на търсенето в Европа през последните години ни мотивират да търсим възможности за ръст на 
експорта на трети пазари“, уточни заместник-министърът. „Това са пазари на страни-партньори от Балканите и 
Турция, както и увеличаване пазарния дял на българските стоки в страни, които не са засегнати от финансовата 
криза и остават високо платежоспособни като Скандинавия“, каза заместник-министър Любен Петров. 

Пред участниците и гостите на Международният форум в Ямбол той представи Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация и свързаното с нея изграждане на икономика на знанието и създаването на продукти 
с висока добавена стойност, както процедурите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 
– 2020 и Оперативната програма „Инициатива за малки и средни предприятия“. „Това ще подпомогне българските 
МСП за интернационализацията на техните бизнес дейности, навлизането и утвърждаването им на чужди пазари“, 
каза в заключение заместник-министър Любен Петров. 

Източник: Министерство на икономиката   
 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ОТЛИЧИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАГРАДИ ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 2016“ 
  
21 юни 2016 

За десета поредна година Министерство на икономиката отличи победителите в националния конкурса 
„Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2016“, учредени от Европейската комисия (ЕК) 
през 2005 г. Инициативата има за цел да  активизира ролята на публичния сектор на местно, регионално и 
национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. 

„Подобряване на бизнес средата в подкрепа на малките и средни предприятия, както и дейности, които 
насърчават социалния характер на фирмите, тяхната инициативност, предприемачество и новаторство, са в 
основата на отличените проекти“. Това каза началникът на кабинета на министъра на икономиката Филип Кирев, 
който връчи наградите на тазгодишните призьори. 

Големият победител в конкурса е Министерство на младежта и спорта с проекта „Национална програма за 
младежта“. Проектът се отличава с инициативността си в подкрепа на младите хора, със запознаване на 
възможностите да развиват своите идеи чрез иновативни подходи и начин на мислене, насърчаване на 
предприемаческия им дух, с цел да допринесат за развитие на икономиката в своя региона на 
предприемачеството. „Това е изключително голямо признание за нас, защото дава път на младежите и показва 
колко малко внимание им трябва, за да могат те да дадат най-доброто от себе си. Вярвам, че ще представят 
България достойно“, каза в обръщението си зам.-министърът на младежта и спорта Асен Марков. 

Второ място е за проекта на Община Пловдив, съвместно със Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона“, 
кандидатствал в категория Бизнес среда. „Благодаря на Министерство на икономиката, които са изключително 
активен партньор особено през последната година и половина. С тях успяхме да организираме много посещения в 
чужбина и страната, така че да поддържаме високо ново на икономическа активност и да привличаме нови 
инвеститори“, подчерта зам.-кметът на община Пловдив Стефан Стоянов. В отговор Филип Кирев напомни, че 
Министерство на икономиката подготвя нов закон за индустриалните зони, както и за публично-частното 
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партньорство, като изрази надежда, че двата закона ще подобрят дейността на индустриалния парк и призова 
участниците да се възползвате най-добре от възможностите, които ще предложат те. 

Заради достойното си представяне и инициативност, с грамота бяха отличени още два проекта от Министерство на 
икономиката. Това са „Най-добър млад предприемач на град Пловдив“, в категория „Предприемачески дух“, както 
и „Стратегия за местно развитие на територията на община Ардино“, в категория „Отговорно и интегрирано 
предприемачество“. Зам.-кметът на община Ардино Изет Шабан изтъкна огромния интерес към Оперативните 
програми от страна на общината и подчерта, че на нейна територия са реализирани 29 проекта от 39 
кандидатствали. 

Отличените проекти ще имат възможността да представят България във финалния, европейски етап, където ще 
влязат в конкуренция с представители от 32 държави. В заключение, началникът на политическият кабинет на 
министъра на икономиката Филип Кирев подчерта огромното значение на конкурса и изтъкна, че всички 
участници в надпреварата, са имали качествата да се наредят сред финалистите. 

Източник: Министерство на икономиката   
 
 

СЕВ ОДОБРИ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС 

20 Юни 2016 

Съветът по европейските въпроси одобри проектите на позиции на България за заседанията на Съвета „Общи 
въпроси“ и на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. 
  
В рамките на редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 24 юни в Люксембург 
министрите ще имат възможността да изразят позициите си по първия проект на заключения от Европейския 
съвет, който ще се проведе на 28 и 29 юни. По въпросите на миграцията е предвидено Европейският съвет да 
обсъди ситуацията след сключване на споразумението между ЕС и Турция от март т. г. и да обърне внимание на 
ситуацията в централното Средиземноморие, където миграционният натиск поддържа същите нива, както и през 
2015 г. 
  
Министрите ще обсъдят и последствията от предстоящия на 23 юни т. г. референдум за членството на 
Обединеното кралство в ЕС. Българската страна е на позиция, че оставането на Великобритания в ЕС е в общ 
интерес. В този смисъл и като част от усилията за насърчаване на позитивния вот на референдума, през 
февруари т. г. България подкрепи новата политическа договореност с Обединеното кралство. 
  
Ще бъде направена и оценка на първите резултати от дейността на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) в рамките на Плана за инвестиции в Европа. България смята, че има необходимост от 
подобряване на географското и секторно покритие на ЕФСИ, за което е нужно да се анализират причините за 
неравномерното разпределение на одобрените проекти в целия ЕС и да се предприемат съответните мерки. 
  
Съвет „Общи въпроси“ също ще разгледа препоръките към отделните държави-членки в рамките на Европейския 
семестър, които ще бъдат одобрени от Европейския съвет. Комисията е формулирала четири препоръки към 
българската страна, публикувани на 20 май 2016 г. България ще изрази несъгласие с препоръката, отнасяща се 
до увеличаване на обхвата и адекватността на схемата за гарантирания минимален доход. Причини за това са 
недостигът на финансов ресурс и ангажиментът за спазване на първата специфична препоръка, изискваща 
постигането на годишна фискална корекция от 0,5% от БВП. 
  
На заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 и 28 юни в Люксембург, се 
предвижда да бъдат приети два проекта на Заключения – относно загубата и разхищението на храна и относно 
оценката на Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и 
търговията и на Регламента на ЕС за дървения материал. България подкрепя и двете проектозаключения. Очаква 
се също така Председателството да представи актуална информация за резултатите от тристранните срещи по 
предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. 
Комисията ще информира за развитието на пазара, по-специално по отношение на секторите на млечните 
продукти, свинското месо и плодовете и зеленчуците, като министрите ще обменят мнения по въпроса. 
Предвижда се да бъдат приети и препоръките на експертната група за устойчива растителна защита, които 
България подкрепя. 
  
В областта на рибарството Съветът ще търси постигането на общ подход по предложението за регламент относно 
устойчивото управление на външните риболовни флотове. България подкрепя изготвения от Председателството 
компромисен вариант на предложението, както и постигането на общ подход по него. 
  
Предвижда се Комисията да представи своето Съобщение относно консултация за възможностите за риболов за 
2017 г. 

Източник: Министерски съвет 

МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: В ЯМБОЛ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 
  
20 юни 2016 

 „За да постигнем устойчив ръст и да привлечем повече инвестиции в област Ямбол е необходимо да работим за 
подобряване на конкурентоспособността на икономиката и преструктурирането й в икономика на знанието чрез 
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засилване на взаимодействието на индустрията и науката“. Това каза министърът на икономиката Божидар 
Лукарски на откриването на „Икономически форум Ямбол 2016. Един град – много възможности“ в гр. Ямбол. 

Според министър Лукарски усилията на централната администрация и на местната власт трябва да бъдат насочени 
към насърчаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност, обновяване на технологичната база 
и подкрепа за предприемачеството и иновациите. „Министерство на икономиката предложи различни инструменти 
при подготовката на новите програми за регионално развитие и развитие на човешките ресурси в периода 2016-
2020 г.“, изтъкна икономическият министър. По думите му такъв инструмент е изграждането на индустриални 
зони, предоставящи инфраструктура за потенциални инвеститори по Оперативна програма „Региони в растеж“ и 
възможностите за обучение на новоназначени служители в изпълнение на инвестиционни проекти по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси". „В Ямбол може да бъде реализирана успешна индустриална зона”, 
категоричен беше министър Лукарски. 

Друг важен инструмент за стимулирането на активността на регионално ниво според него е Закона за 
насърчаване на инвестиции (ЗНИ). В него е заложен диференциран подход за приоритетно стимулиране в 
икономически необлагодетелстваните региони. Този закон дава възможност на общините за приемане на наредби 
за насърчаване на инвестициите с общинско значение (за инвестиции под 2 млн. лв. и 10 заети) и предоставяне 
на насърчителни мерки на местни и чужди инвеститори. Министър Лукарски посочи, че три от фирмите на 
територията на област Ямбол – Язаки България, Миролио и Центърът за нанотехнологии, са сертифицирани по 
ЗНИ. 

Министърът на икономиката призова местните предприемачи да се възползват от възможностите на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Той подчерта, че се наблюдава засилена активност по 
програмата в област Ямбол. В момента по първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в 
малки и средни предприятия“ на територията на област Ямбол се изпълняват 5 проекта на обща стойност 6 236 
702 лв. Още 5 договора с място на изпълнение област Ямбол се очаква да се подпишат от отпуснатия 
допълнителен ресурс по тази процедура. Общата стойност на тези 5 проекта е 3 616 600 лв. „Така че, вече 10 
предприятия от областта могат да разчитат на финансиране по ОПИК, като за сравнение за целия изминал 
програмен период 2007 – 2013 година, по всички 33 процедури, на територията на Област Ямбол са реализирани 
успешно 20 проекта“, допълни Божидар Лукарски. В момента в процес на оценка са още 77 проектни 
предложения с място на изпълнение в Югоизточен регион по втората процедура по ОПИК за „Внедряване на 
иновации в предприятията“. 

Икономическият министър посети и мебелно предприятие „Виденов“ в Ямбол, което има успешно приключил 
проект по процедура „Технологична модернизация в малки и средни  предприятия“ на ОП „Развитие 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Проектът е изпълнен коректно и в по-кратък срок, 
съгласно заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ. По него е реализирана Доставка и монтаж на 
пакетно-разкройващ циркуляр, едностранна кантираща машина, пробивна машина, аспирационно-филтрираща 
система, винтов компресор и машина за хоризонтално опаковане. Всички заложени дейности в договора за 
безвъзмездна финансова помощ са изпълнени успешно. Постигнати са очакваните резултати и цели, заложени по 
проекта. Доставените машини са енергийно ефективни. Количеството брак, отпадъчни материали и вредни емисии 
са сведени до минимум. Открити са 10 нови работни места във фирмата. 

В момента в предприятието и магазините на „Виденов“ работят около 1000 човека при средна заплата от 700 
лева. Фирмата е ориентирана не само към вътрешния пазар, но и се отваря към външния, като в момента 
разработва кампания за навлизане на гръцкия пазар и има заявки от Израел, Турция и Кипър, посочи 
собственикът Данчо Виденов. 

Източник: Министерство на икономиката   
 

ПОВЕЧЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО 

ОПЕРАЦИЯ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ 

20.06.2016  
 

По-голям брой хора с увреждания, включително деца и хора над 65 години, ще имат възможност да получават 

интегрирани социални услуги по операция „Независим живот“ по Оперативната програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020. Това става възможно след разпределяне на неусвоения до момента ресурс по процедурата, 

който възлиза на около 6 млн. лв.    

На редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР беше одобрена промяна в операция „Независим 

живот“ и критерии за разпределяне на неусвоените средства. В резултат на това се даде възможност общини да 

получат допълнителен финансов ресурс.  

Допълнителните 6 млн. лв. ще се разпределят на базата на два обективни критерия – по-високият брой на 

заявените потребности в съответната община и по-големият брой на лицата с увреждания, получаващи 

пенсии за инвалидност на територията на дадената община. 

Съобразно посочените критерии, са определени 16 общини, които ще получат по 375 000 лева за 

удовлетворяване по-големите нужди от грижа за уязвимите групи. Това са общините Бургас, Видин, Враца, 

mailto:office@bia-bg.com
http://www.bia-bg.com/
http://www.facebook.com/BusinessBulgaria


Адрес: 1000 София, ул. Алабин 16-20, тел.: +359 2 932 09 11, факс: +359 2 987 26 04 
Е-mail: office@bia-bg.com, web site: www.bia-bg.com, FB: www.facebook.com/BusinessBulgaria 

 
12 

Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Русе, Дулово, Силистра, Сливен, Самоков, Стара Загора, 

Шумен, Ямбол. 

Предоставянето на социални услуги в общността и в домашна среда, е част от обхвата на ОПРЧР 2014-2020 г. в 

сферата на социалното включване, а хората с увреждания и самотноживеещите възрастни хора в невъзможност да 

се самообслужват, са сред приоритетните целеви групи на програмата. Операция „Независим живот“ даде 

възможност на всички общини и райони на общини в България да кандидатстват и изпълнят проекти в качеството 

си на конкретни бенефициенти, като за целта бяха заделени 150 млн.лв. 

Източник: Структурни фондове на ЕС. Единен информационен портал 

 

Полезни връзки: 

 Информация за ролята на Народното събрание в Европейския съюз 
 Годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 
 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
 ЕВРОвести – седмичен бюлетин, издаван от Народното събрание 
 Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз”, Администрация на Министерския съвет 
 Europa – портал на Европейския съюз 
 Новини от Европейския съюз 
 Българско председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (10.11.2015/18.05.2016 г.): 

 Новини 
 Инициативи 
 Документи 
 Връзки 
 Подготовка на българското председателство на Съвета на ЕС 

 Информационна система за наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) – отворени 
процедури за кандидатстване 

Отговорен редактор: д-р Таня Желязкова – Тея 
Парламентарен секретар на БСК 
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