
Кампания на Министерството на финансите

Просперитет, сигурност, солидарност – 
това означава членството на България в 
Европейския съюз за българския бизнес. 
Икономическият растеж е предпоставка 
за постигане на просперитет и е една 
от основните цели на Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в 
България. Най-важният ни приоритет е 
да се ускори растежът на БВП, за да се 
стопи разликата в доходите на глава от 

Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България 
“Гласът на българския бизнес” – КРИБ 
обединява над 400 индивидуални 
членове и повече от 6000 членове чрез 
колективно членство на браншови 
организации, регионални структури и 
холдинги. Членовете на КРИБ, чието 
икономическо състояние и потенциал 
е значим фактор за развитието 
и просперитета на България, 
произвеждат две трети от БВП и 
дават работа на над 400 000 души. 

населението у нас в сравнение с тези в 
страните от ЕС. България регистрира 
темпове на реален растеж на БВП много 
по-високи от средните за ЕС, но все още 
остава страната с най-нисък БВП на глава 
от населението. Сигурността за бизнеса 
означава най-вече енергийна сигурност, 
която е сред приоритетите на германското 
председателство на ЕС.

Солидарността в ЕС намира израз в 
европейските структурни фондове, 
чрез които България ще има достъп 
до 7 милиарда евро през следващите 
седем години. Виждането на КРИБ е, че 
усвояването на европейските фондове не 
трябва да бъде самоцел, а да се разглежда 
като инструмент за икономически 
растеж, синхронизиран с националните ни 
приоритети. Усвояването на фондовете е 
възможност за допълнително финансиране 
на проекти, които са стъпили на пазарните 
принципи.

Подобряване качеството и количеството 
на човешкия и физическия капитал и 
засилване интеграцията с ЕС в областта 
на търговията и инвестициите е един от 
икономическите приоритети на България в 
ЕС според нашето виждане. Важно е, също 
така, да бъдат осъществени реформите 
на трудовия пазар, създаването на работни 
места, усъвършенстване на системата за 
социално осигуряване. 

ОП „Конкурентоспособност” е една от 7-те 
оперативни програми, които най-пряко се 

отнасят до бизнеса и ние сме готови да 
използваме възможностите, които тази 
програма предоставя. Тя дава възможност 
на бизнеса да се правят инвестиции в 
модернизация, технологично обновление и 
др. 

Като цяло бизнесът ще намери 
своето важно място в усвояването на 
структурните фондове. Той може да бъде 
пряк бенефициент, освен по програма 
„Конкурентоспособност”, и по програма 
„Човешки ресурси”. Като изпълнител 
и подизпълнител бизнесът може да се 
включи при ползването на средства от 
фондовете за подобряване и изграждане 
на инфраструктура и в областта на 
екологията. Консултантската дейност 
е една от сериозните перспективи в 
усвояването на европейските пари. 
Партньорството с общините, което ще 
бъде насърчавано от Европейската комисия, 
е друга насока, в която бизнесът може да 
се развива. 

Според нас българският бизнес има 
реални шансове да усвои голяма част от 
средствата, предвидени за България за 
периода 2007 – 2013 г. от европейските 
фондове. Опитът, който България има 
с предприсъединителните фондове, е 
използван в създаването на механизма на 
работа със структурните фондове. Добре  
е това, че правителството постигна 
доста облекчения в режима на усвояването. 
Начинът, по който ще се усвояват 

средствата от европейските фондове, 
е по-лесен от усвояването при програма 
ФАР. Това е важна характеристика, на 
която бизнесът ще обърне внимание. Едно 
от тези улеснения е т.нар. правило N+3, 
което означава, че проектът, с който се 
кандидатства, трябва да бъде изпълнен 
за срок от четири години. Този режим е 
предвиден за периода 2007 – 2009 г., за 
да улесни получателите на европейските 
средства. В това отношение България е 
привилегирована, защото за останалите 
държави този срок е две години.
Друго облекчение за бизнеса е, че 
средствата за одобрените проекти ще се 
изплащат в българска валута. Средствата 
от ЕС пристигат в България в евро – 
разликата във валутния курс ще се поема 
от държавата и няма да е за сметка на 
бенефициента. 

Убедени сме, че кампанията на 
Министерството на финансите по 
разясняване условията и параметрите при 
предстоящото усвояване на европейските 
структурни фондове беше навременна и 
много полезна. Доказателство е големият 
интерес, проявен от фирмите - членове 
на КРИБ и от бизнес средите в Стара 
Загора, Ямбол и Русе, където проведохме 
семинари като част от кампанията 
„Бъдете активни”. Това е първият проект, 
в който Министерството на финансите 
привлича като партньори представители 
на бизнеса и определено можем да кажем, 
че се получи едно успешно публично-частно 
партньорство между бизнеса и държавните 
институции.

За бизнеса усвояването на еврофондовете не е самоцел
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