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√ Диана Найденова: За трета поредна година се провежда среща с представители на Службите по търговскоикономически въпроси
http://www.focus-news.net/?id=n1678811
За трета поредна година се провежда среща с представителите на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ).
Това каза пред Агенция „Фокус” Диана Найденова – директор на дирекция „Външноикономическа политика” в
Министерство на икономиката енергетиката и туризма (МИЕТ).
„Министър Добрев посочи, че може би е удачно такива срещи да бъдат провеждани два пъти годишно. Стараем се да
провеждаме тези срещи максимално ефективно с по-нисък бюджет. Всички колеги са тук в рамките на техните годишни
отпуски, за да не разходваме допълнителни средства”, каза Найденова.
„Стремим се да провеждаме срещите два дни (23 и 24 юли) с две основни цели. Едната цел е вътрешна координация
между министерството и важните институции към министерството като Агенцията за български инвестиции,
Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия; колегите от дирекциите отговорни в областта на маркетинга и
рекламата на туризма. Това са основните направления, по които нашите търговско-икономически представители работят
– насърчаване на експорт, привличане на инвестиции и привличане на туристопотока”, каза Найденова.
„Предстоят много срещи с бизнеса. Предвидени са срещи с основните представителни организации на бизнеса Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния
капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), за да чуем техните препоръки. Имаме
участие от 32 асоциации и браншови съюзи в туризма и конкретни компании”, каза още Диана Найденова.
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√ Симеон Дянков: Оставаме извън еврозоната, ако се въведат общи данъци
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209059_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D1%8F%D0
%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%
D0%B2%D1%8A%D0%BD+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0,+%D0%B0%
D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%
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Въвеждането на обща данъчна политика в еврозоната и на общи данъчни закони среща голям отпор в България. Това
заяви финансовият министър Симеон Дянков в интервю за „Шпигел“.„Ако действително политиката следва такава
насока, най-вероятно ще останем още повече време извън еврозоната“, категоричен е той.
По думите му нашата страна се нуждае от ниски данъци, за да повиши благосъстоянието на народа си. Когато то се
изравни с това на Европейския съюз, ще бъдем готови и за хармонизиране на данъчните ставки, смята финансист № 1.
„Ние можем и още сега да ги хармонизираме, но с нашата десетпроцентова ставка“, допълва вицепремиерът.
Според Дянков няма противоречие между икономиите, които кабинетът прави, и растежа, който се отчита у нас.
„Твърдението, че икономиите, които правителството прави, са за сметка на българските граждани, е едно
недействително и опасно противоречие, на което южноевропейците се позовават в последно време“, категоричен е
вицепремиерът.
Дянков дава за пример страни като Германия и Финландия, които също като нас отбелязват растеж и в същото време
спазват правилото за дефицита. „Значи понятията икономии и растеж не си противоречат“, констатира финансовият
министър. Според него обаче трябва да се правят нужните реформи. И дава пример: „Както ние повишихме пенсионната
възраст“. Вицепремиерът смята, че в Източна Европа се правят реформи, но Южна Европа не прави почти нищо и само
се оплаква.
Финансовата криза направи еврозоната непривлекателна за България, заяви и пред немското издание на „Файненшъл
таймс“ Дянков. Според финансист № 1 именно затова страната ни няма да се включи към нея, въпреки че всички нужни
критерии са изпълнени от българска страна. „Въвеждането на еврооблигациите би срещнало отпор, тоест страната ни не
би го приела“, допълва Дянков. „Не само че се колебаем. Нещо повече, ние замразихме процедурата. Първо искаме да
видим как ще изглеждат правилата в еврозоната в бъдеще. Ние одобряваме банковия съюз, който беше сключен по
време на последната среща на лидерите на страните от еврозоната. Ще изчакаме обаче, за да видим как се развиват
нещата“, обясни позицията на България по въпроса финансовият министър.
Дянков изразява и притесненията си относно случващото се в Румъния, чиито успехи в момента са поставени на карта.

„На юг е Гърция с нейните проблеми, а на север - Румъния. Все по-трудно става да представяме навън региона ни като
стабилен“, допълва финансовият министър.
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√ 255 българи се обучиха за бизнесмени с европари
http://novinar.bg/news/255-balgari-se-obuchiha-za-biznesmeni-s-evropari_Mzk4ODszNw==.html
Едва 255 безработни българи от общо 12 000 са преминали обучение за мениджъри и са пожелали да станат
бизнесмени с помощта на Европейския социален фонд, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика,
цитирани от "Медиапул". Толкова са подадени заявления по схемата “Насърчаване стартирането на проекти за
развиване на самостоятелна стопанска дейност”, която се финансира с 20 млн. лв.
Според последните данни на Националния статистически институт близо 13% или над 420 000 души са без работа. Към
европейските пари най-усилено са се насочили безработните от столицата, следвани от Пловдив, Варна, Ловеч, Русе,
Благоевград, Монтана, Бургас и Хасково. Едва 10 кандидати са подали предложенията си по електронен път чрез
Информационната система за управление и наблюдение. От ведомството на Тотю Младенов посочват, че почти всичките
кандидати са избрали максимално възможната сума за финансиране, която е 20 000 лв.
Наблюденията на центровете за професионална подготовка показват, че тежките условия по схемата плашат
безработните да кандидатстват. Едно от основните притеснения е, че одобрените няма да успеят да усвоят 20 000 лв.
безвъзмездна помощ за една година заради бавната обработка на документите. Това поне показвал опитът с
плащанията по първата част на проекта, твърдят от центровете за обучение на безработните.
Освен това, за да бъде един бизнес проект успешен, задължително условие е собственикът да продължи да плаща на
наетите работници във фирмата си още година след края на проекта. Съгласно насоките за кандидатстване
продължителността на един проект трябва да бъде от 3 до 12 месеца, като през този срок с европейски пари могат да се
плащат само до три месеца на наетите безработни. Именно тези условия плащат безработните, защото те трябва да се
осигуряват на минималния осигурителен праг за съответната позиция, а разходите не са никак малко според тях.

