Вестник „24 часа“
√ 120 български фирми се срещат с бизнеса на Хонконг
Търговско-икономическото Представителство на Хонконг в Брюксел (HKETO) организира със съдействието на Съвета за
Търговия и Развитие на Хонконг (HKTDC) бизнес форум в София във вторник с участието на около 120 български фирми,
браншови организации и предприемачи.
В бизнес семинара ”Hong Kong: Your Partner for Success in China” представители на българския бизнес, заедно с
делегатите на Хонконгското правителство ще обменят информация и опит в сферата на двустранните икономически
отношения. Министерство на икономиката и енергетиката и Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия също ще се присъединят към дискусията.
Г-жа Линда Лий, специален представител на Хонконг по икономическите и търговски въпроси в ЕС и директор на
Търговско-икономическото представителство на Хонконг (HKETO) в Брюксел, и г-н Зигфрид Верщайпен, който е старши
инвестиционен изпълнителен директор на Invest Hong Kong под егидата на HKETO - Брюксел, ще се с участниците във
форума.
Г-жа Линда Лий изтъква необходимостта от подобряване на комуникацията с българското бизнес общество: „С
организирането на бизнес семинара ще ви представим нашето позитивно послание. Докато много региони в света все
още полагат усилия за възстановяване от глобалната финансова криза, Азия остава едно от най-добрите места, където
бизнес възможностите са в изобилие. Хонконг е най-добрият бизнес град в Азия и идеална платформа за българските
компании, желаещи да правят бизнес в континентален Китай, както и в целия бързо развиващ се регион. По време на
семинара ще представим бизнесперспективите в различни сектори и ще дадем практически съвети за правене на бизнес
в Азия. Български бизнесмени ще споделят своя опит от бизнес отношенията си с Китай и Хонгконг”, казва тя.
Хонконг има антикорупционна и отворена бизнес среда, като предлага прозрачност, свободна търговия и пазар,
свободно движение на капитали и информация, добре регулирана банкова система и стабилна данъчна система с ниски
данъци.
Обявяван от 1995 г. последователно от Heritage Foundation за най-свободната икономика на света, Хонконг е и второто
най-добро място за бизнес в света, според доклада на Световна банка - Doing Business 2014.
Макар че, двустранните търговски и икономически отношения между България и Хонгконг постоянно се разрастват,
семинарът има за цел да информира и задълбочи разбирането за бизнес възможностите, които предстои да бъдат
предоставени на българските компании в Хонгконг, а чрез него и в региона. Премахването на митото за внос на вино и
подписването на Споразумение за тясно икономическо партньорство между Хонгконг и континентален Китай, са част от
акцентите.
Търговско-икономическото Представителство на Хонконг (HKETO) в Брюксел е постоянното представителство на
специалния административен район Хонгконг към Европейския съюз (ЕС) за насърчаване икономическия и търговски
интерес на региона в ЕС. HKETO е отговорно за развитието на двустранните отношения с 14 страни-членки на ЕС,
включително България, както и с Турция.
√ Греков пред японския посланик: Земеделието е най-стабилният сектор на икономиката ни
Земеделието е най-стабилният сектор на българската икономика и има потенциал за износ на външни пазари.
Доказателство за това е и фактът, че наши продукти са добре познати на японския пазар. Това заяви министърът на
земеделието и храните проф. Димитър Греков на среща в МЗХ с посланика на Япония у нас Н. Пр. Такаши Коидзуми,
съобщиха от пресцентъра на ведомството.
Посланик Коидзуми потвърди, че България е известна с традиционни продукти като кисело мляко, розово масло, вино и
билки. Министър Димитър Греков изтъкна, че България има едни от най-добрите условия за производство на етеричномаслени култури като рози, лавандула и мента.
„Нашето селско стопанство може да предложи също и екологично чисти продукти като мед, детски храни и вина”,
отбеляза той. Министър Греков и посланик Коидзуми се обединиха около тезата, че двете страни имат голям потенциал
за съвместно сътрудничество, който трябва да бъде развит.
√ Драгомир Стойнев: Държавата може да си върне ЕРП-тата
Държавата може да си върне ЕРП-тата. Това каза на пресконференция в Пловдив министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев.
Срокът за издължаването им към НЕК е до утре. Задълженията им към държавната компания са около 320 милиона лева.
Ако трите ЕРП-та не изплатят дълговете си към НЕК и се стигне до отнемане на лицензите им, държавата може да
придобие обратно и трите лиценза, каза Стойнев.
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Според министъра, проблемът е в това, че НЕК има не само задължения, а има вземания, които никак не са малко.
Именно така се създава дисбаланс в системата, категоричен е министър Стойнев.
Правителството няма да допусне този дисбаланс, обясни той. По повод твърденията на някои ЕРП -та, че вече са платили
задълженията си, Стойнев каза, че сметките и фактите доказват друго. Който не спазва законите в тази държава няма да
има подкрепата на правителството, добави Драгомир Стойнев.
Драгомир Стойнев се срещна с ръководството на френската компания Шнайдер Електрик. Стана ясно, че компанията
може да бъде включена в реализацията на проектите „Южен поток” и седми блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Вестник „Труд“
√ Безработицата расте, заетостта – също
Истински парадокс се е случил на пазара на труда през 2013 г. Статистиката отчита едновременно нарастване на
безработицата и на заетостта. Подобно явление се случва сравнително рядко. За сравнение - през 2012 г. заетостта
падаше, а безработицата растеше.
Огласените от НСИ данни показват, че през м.г. безработицата е нараснала до 12,9% от икономически активното
население - с 0,6 процентни пункта повече спрямо 2012 г. Същевременно расте и заетостта сред хората от 20 до 64 г. - от
63 на 63,5%.
В на пръв поглед парадоксалните данни няма нищо изненадващо, коментираха икономисти пред “Труд”. Причината е, че
населението в трудоспособна възраст намалява по-бързо от броя на работещите. Така дори при леко намаление на
заетите статистиката отчита ръст в заетостта, обясни Георги Ангелов, икономист в “Отворено общество”. Той добави, че
тенденцията се е появила преди няколко тримесечия, но за първи път се случва на годишна база. На същото мнение е и
Петър Ганев от Института за пазарна икономика.
Друга причина за на пръв поглед противоречивите данни на пазара на труда е, че безработните не се увеличават само за
сметка на хората, които са останали без работа. Статистиката показва, че у нас има около 209 700 “обезкуражени”. Те не
влизат в категорията “безработни”, защото не си търсят работа. През 2013 г. броят им е намалял с около 20 хиляди.
Обяснението на икономистите е, че част от тях вече са започнали да си търсят работа, но все още не са намерили такава,
което автоматично увеличава безработните.
Статистиката показва, че през 2013 г. без препитание са били 436 300 души или с 26 000 повече спрямо 2012 г. През 2013
г. увеличение на работещите има единствено в групата на по-възрастните служители - между 55 и 64 години. Те са се
увеличили с 12 300. Въпреки всички програми и десетките милиони левове изразходвани за борба с младежката
безработица, работещите под 25 години стават все по-малко. През м.г. броят им е намалял с 13 800 души.
Вестник „Капитал“
√ Кризата научи фирмите на трезва преценка на инвестиционните им намерения
Мария Русева, изпълнителен директор на Сосиете Женерал Експресбанк пред Капитал Daily
Мария Русева е изпълнителен директор на Сосиете Женерал Експресбанк (собственост на френската Societe
Generale). Отговаря за корпоративните клиенти и финансовите пазари. Работи в сферата на корпоративното
банкиране от 1998 г. В Сосиете Женерал Експресбанк започва през 2005 г.
С нея разговаряме за състоянието и нагласите на компаниите в България, за притесненията им и за оцеляването в трудна
среда.
Ценовата конкуренция би могла да бъде краткосрочно решение за спечелване на клиенти.
И банките, и компаниите се опитваме да адаптираме дейността си, така че да успяваме да работим нормално и без
сътресения в среда без ръст.
Докато компаниите усещат средата като несигурна, решенията им ще са като тези в момента – отлагане и
изчакване.Какво се случва в момента с корпоративното кредитиране в България? Данните на БНБ не са обнадеждаващи ръстът е около нулата.
Да, в момента няма ръст на корпоративното кредитиране, така както беше и през 2013 г. Това се дължи на
продължаващия вече няколко години колеблив ръст на българската икономика, комбиниран с несигурност на
компаниите за развитието и на останалите им ключови пазари. При условията на несигурна среда е съвсем нормално
фирмите да са предпазливи в инвестиционните си намерения и допълнителното задлъжняване. Ако не се наблюдава
осезаема промяна в средата, трудно е да се очаква и рязка промяна в корпоративното кредитиране.
И все пак, фирмите, които предимно изнасят, вече са в по-благоприятна позиция, което личи от данните за доброто
представяне на българския експорт през изминалата година - това е свързано с възстановяването на някои от
европейските пазари.
Какво търсят клиентите сега като услуга, като финансиране от банките?
Българският банков пазар предлага на фирмите богат избор от подходящи финансирания и услуги. Наред с
традиционните инвестиционни и оборотни кредити, все повече се използват факторинг-услугите, като алтернатива на
оборотното финансиране.
Често фирмите избират и лизингови схеми вместо традиционните инвестиционни кредити. За някои специфични проекти
е подходящо проектното и структурираното финансиране.
Нашата банка предлага сложни, специално структурирани кредити и проектно финансиране, когато тези форми са поподходящи за бизнеса на клиента или неговата инвестиция. Имаме много индивидуален подход и подбор на най2

адекватните инструменти за всеки клиент.
В настоящата ситуация от значение за фирмите е да се защитят от различни рискове, съпътстващи бизнеса им. Най-често
ги притеснява наличието на валутен риск, в зависимост от това на кои пазари работят, както и лихвен риск, защото в
момента лихвените нива са ниски, но при ползване на дългосрочно финансиране би могло да се очаква на по-късен етап
повишаване на лихвените нива на пазарите.
Внимателни са и по отношение на ежедневните банкови услуги, като държат да получават добро качество при
управление на паричните си потоци.
Тези услуги, комбинирани с различните форми на финансиране, са в основата на отношенията ни с корпоративните
клиенти.
Банките сега какво кредитират като сектори, като проекти?
При избора на сектори за кредитиране подходът за всяка банка е индивидуален. Ние се опитваме да вървим заедно с
клиентите си – фокусираме се върху конкретния бизнес, който те осъществяват. Разбира се, има сектори, които
пострадаха повече от други в кризата, но в крайна сметка за нас клиентът е в центъра на вниманието и неговото развитие
е най-важният ориентир. Банките не са спрели да финансират който и да било сектор. Просто внимаваме, следим
състоянието на средата и се съобразяваме с нея.
Нови клиенти появяват ли се и откъде идват, основно от другите банки?
Ако преди години привличането на нови клиенти се случваше предимно чрез финансиране на техни нови проекти
например, днес често това става с рефинансиране на друга банка и подобряване на структурата на съществуващи
експозиции или допълнителна подкрепа, базирана на нови договори. Предвид липсата на много нови проекти, всъщност
привличането на нови клиенти е свързано със съответната загуба на клиент в друга банка. Конкуренцията в сектора е
голяма.
Как оценявате средата, качеството на тази конкуренция?
През последните няколко години банковият сектор генерира сериозни обеми ликвидност и е естествено желанието на
банките да се състезават за финансирането на добрите проекти. Конкурентният натиск е много голям. Затова прилагаме
изключително индивидуализиран подход към клиентите и внимателно третиране на проблемите им. Това е едно от
конкурентните ни предимства.
√ Росен Пленелиев: ЕБВР може да удвои ресурса си за България
Българският президент обсъди новата стратегия на банката за страната с ръководството й
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще увеличи значително ресурса си за България, като дори може
да го удвои започвайки от следващата година. Това заяви президентът Росен Плевнелиев след срещата си президента на
ЕБВР Сума Чакрабарти и българските служители в банката. Срещата е част от тридневното официално посещение на
Плевнелиев в Великобритания, започнало днес,17 март.
По думите на Плевнелиев в момента ЕБВР подготвя новата си стратегия за България и тя предвижда сериозно
увеличаване на ресурса за страната. В момента инвестициите на банката в България са между 200 и 250 млн. евро
годишно.
Освен повече ресурс президентът и представителите на ЕБВР са обсъждали и разширяването на икономическите сфери, в
които да ще се инвестира той. По думите на Плевнелиев институцията ще продължи да подкрепя сектори в няколко
ключови сфери като енергетика в частта й с енергийна ефективност и енергийна диверсификация; повече ресурс за
фонда за органите за местно самоуправление (ФЛАГ), подпомагащ българските общини; публично-частни партньорства,
както и финансиране за малки и средни предприятия, включително такива развиващи иновативен бизнес.
Сред темите на разговорите е била й бъдещата подкрепа на банката за стимулирането на таланта и предприемчивостта
на българите т.е. развитието на информационни екосистеми, независимо дали те са в информационните и
комуникационни технологии, производство на храни, добивна промишленост или енергетика. "ЕБВР ще увеличи обемът
на средствата, които се предоставят на фонда за ранно финансиране, на фондове за рисково финансиране и на фондове
за финансиране на новосъздадени компании", каза Плевнелиев.
Банката ще подкрепя и инфраструтуркни проекти включително за българските магистрали и водни проекти. "Водата е
бъдещият петрол", посочи Плевнелиев.
ЕБВР ще насочи усилията си да продължи работата по споразумението с България за типизиране, стандартизиране и
електронизиране на обществените поръчки. "Това беше договор, с който служебното правителство много се гордее",
подчерта още Плевнелиев. "Вече имаме договор, сега очакваме резултат. Той ще даде много тласък както на България,
така и на региона и ще е позитивен пример как се помага действително на малките и средни предприятия (бел. ред. - да
печелят обществени поръчки)", допълни президентът.
Плевнелиев подчерта още и важността на ЕБВР като партньор на България в развитието на Българската банка за развите
(ББР). Той посочи, че в момента се обсъждат различни форми за работа между ЕБВР и ББР, включително и създаването на
инвестиционен фонд за експортно финансиране. "Надяваме се много ББР да разшири своето портфолио", подчерта
Плевнелиев.
В тази връзка директорът на ЕБВР за Полша, България и Албания Стефка Славова, подчерта че в момента се дискутират
различни идеи за работа с ББР, включително и за подобен фонд с фокус върху експортното финансиране. Дискутирани са
обаче и други по-иновативни схеми за финансиране чрез споделяне на риска и портфейлни гаранции. "Мисли се в тази
посока, но в момента още нямаме конкретика", заяви Славова.
На въпрос от българските служители в ЕБВР за ефектът от кризата в Украйна, Плевнелиев повтори позицията си,
споделена в обръщение пред депутатите в Народното събрание на 14 март. "Гордея се, че моята позиция от петък, днес
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се припокрива на 100% от европейските лидери", каза Пленелиев. "Русия вече окупира Крим. След което си организира
незаконен референдум, който противоречи на украинската институция и на международното право. Това е
изключително опасно. Категорично неприемливо и аз го осъждам", каза Плевнелиев.
Утре Плевнелиев ще бъде приет на аудиенция от Нейно Величество Елизабет II, кралица на Обединеното кралство на
Великобритания и Северна Ирландия. Плевнелиев ще е вторият български президент приет на аудиенция с кралицата.
Предстои той да се срещне и с държавния секретар по външните работи Уилям Хейг.
Вестник „Дневник“
√ Безработицата е продължила да расте и през 2013 г., но с по-малко
И през изтеклата 2013 г. безработицата е продължила да расте, макари с по-малко темпо в сравнение с 2012 г., показват
данните на Националния статистически институт.
Така броят на безработните в България през 2013 г. е нараснал с 0.6 процентни пункта спрямо предходната година и
достига 12.9 на сто от активното население. Така без работа са били 436.3 хил.
Година по-рано безработните надхвърлиха 400 хил. души и така хората без работа нараснаха до 410.3 хил. Това беше
ръст от 1 пр. пункт за година.
През изтеклата година се отчита, че безработицата сред мъжете расте повече (с 0.4 пр. пункта) от тази при жените – с 1
пр. Пункт спрямо 2012 г. така безработните жени през изтеклата година са били 11.8 на сто от икономически активното
население, а мъжете – 13.9 на сто.
Същата тенденция продължава и при продължително безработните (за една или повече години). Те са общо 250.3 хил.
души или 57.4 на сто от всички без работа. Делът на мъжете дългосрочно безработни е бил през 2013 г. 8.1 на сто, а на
жените – 6.6 процента.
И през миналата година е продължила да расте безработицата сред младите като във възрастовата група 15-24 г. тя е
била 28.4 на сто и е нараснала за година с 0.3 процентни пункта. По-голям ръст има безработицата в групата 15-29 г. - 1
пр. Пункт спрямо година по- рано или 21.8 на сто.
Коефициентът на заетост през 2013 г. също се повишава през миналата година, отчита още статистиката. Увеличението е
с 0.5 на сто във възрастта 20-64 г. и е 63.5 на сто. Почти еднакво увеличение има при жените и мъжете.
Забелязва се увеличение спрямо година по-рано и на заетостта в групата на възраст 55-64 г., която достига 47.4 на сто. За
година тя се е увеличила с 1.7 процентни пункта като нарастването е по-голямо при мъжете – с 2.1 пр. пункта, а при
мъжете – с 1.1 пр. пункта.
Данните показват още, че хората 47.4% от хората на възраст между 55 и 64 година са заети като броят на тези с работа за
година е нараснал с 1.7 пр. пункта в сравнение с 2012 г. При жените заетостта на тази възраст се е увеличила повече – с
2.1 пр. пункта, а при мъжете - с 1.1 пр. пункта.
√ Драгомир Стойнев: 138 режима за бизнеса са опростени или отпаднали
Малките и средните предприятия са гръбнакът на нашата икономика и ние им обръщаме специално внимание чрез нови
възможности за финансиране. Необходимо е да имаме дългосрочни мерки за постигане на ръст в икономиката. Това
заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес в
Пловдив.
За първи път постигаме конкретно взаимодействие между национално финансиране и европейски средства. От бюджета
са отпуснати 20 млн. лв. бюджетни средства за Националния иновационен фонд. Тече седма конкурсна сесия на фонда,
компаниите могат да подават проекти в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП), поясни министърът.
Основен ресурс за подпомагане на малките и средните предприятия е ОП "Иновации и конкурентоспособност". През
новия програмен период финансирането по нея ще бъде от 1,413 млрд. евро - с 300 млн. повече от предишния, каза още
Стойнев. 72% от средствата са предназначени за иновации и технологично развитие, 25% ще отидат за зелена икономика
и 3% за техническа помощ. Средствата ще бъдат разпределяни с грантове за безвъзмездна финансова помощ, както и
чрез ваучери. Значително ще бъде облекчен и механизмът за кандидатстване, обещава министърът.
Българската банка за развитие (ББР) предвижда специфични продукти за МСП - за предекспортно финансиране и за
предприятия в затруднено положение.
Основно постижение на нашето правителство е, че се нормализираха отношенията между бизнеса и държавата, каза още
министърът. Той напомни, че е върнат в срок рекорден ДДС на компаниите, а обратното начисляване на този данък в
някои сектори ще се разшири. Българският бизнес получи 2.5 млн. лв. ресурс до декември. Бизнесът е освободен от все
повече тежести и административен натиск, подчерта Стойнев и съобщи, че 138 режима за бизнеса са опростени или
изцяло отпаднали. Целта е да се намали бюрокрацията и да се повиши свободата на предприемачите. Според Стойнев
усилия се насочват и да се заличи липсата на ликвидност.
Държавата оказва подкрепа и в борбата със сивия сектор. Засилен бе контролът върху монополите, гарантираме
прилагането на антитръстовото законодателство, отчете министърът. По думите му промените в Закона за обществените
поръчки ще гарантират равнопоставеност на фирмите при кандидатстване. Тези мерки се отразиха в подобрени
икономически показатели – ускори се темпът на растеж – 1.6 на сто през четвъртото тримесечие на 2013 г., 7 на сто е
ръстът в износа, икономиката ни е вече експортно ориентирана, откриваме нови търговски представителства в
перспективните азиатски пазари, повиши се общият показател на бизнес климата. Правителството ще продължи да
насърчава фирмите, които поддържат дългосрочно растежа.
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Данъчно-осигурителната тежест няма да се повишава, нито ще се увеличат данъците и ще се създават все поблагоприятни условя за правене на бизнес в нашата страна, увери Стойнев. Предстои да се приеме промяна в улеснение
на инвеститорите, които да не попълват 8 декларации и 7 формуляра, а сега с един документ от 4 странички да получат
отговор до 10 дни за старта на своя бизнес в България, заключи министър Стойнев.
Вестник „Класа“
√ Правим външнотърговско дружество за износ на храни
То ще подпомага дребните и средните производители, които нямат достъп до външни пазари
Държавата ще създаде външнотърговско дружество за износ на храни към Министерството на земеделието. Това обяви в
неделя след края на семинара в Боровец зам.-шефът на БСП Янаки Стоилов, който бе модератор на панела, посветен на
икономическото възстановяване на страната, индустриализацията и управлението на държавната собственост. След края
на дискусията стана ясно, че управляващите ще са готови с програма за индустриализация на страната до 20 април.
По думите на соцдепутата такива външнотърговски дружества ще бъдат създавани и към другите министерства. Стоилов
допълни, че те няма да се занимават само с търговия, а и с други дейности.
Основната цел на тези дружества, които ще са предимно в земеделския сектор, е да подпомогнат дребните и средните
земеделски производители, които нямат достъп до външни пазари, разясни министър-председателят.
"Предстои да се коментира най-добрата форма, най-вероятно ще са сдружения с активното участие на земеделските
кооперации. При срещите ни с тях самите те искат да бъдат подпомогнати в експорта", допълни премиерът Пламен
Орешарски.
От месеци пък лидерът на "България без цензура" Николай Бареков предлага държавата да поеме изкупуването на
продукцията и да осигури износ на едро в чужбина.
"Ще има и подкрепа чрез кадри във високотехнологични сектори. Много ми се иска и с приоритет ще подкрепяме
високотехнологичните производства, но не бихме се отказали и от традиционните, които ще доведат до икономически
растеж", добави Орешарски.
Развитие на индустриални зони, използване на инструментариума на Банката за развитие, партньорство на държавата и
общините с частни инвеститори, стимулиране на инвестиците в частния сектор, както и държавно съдействие чрез
изграждане на индустриална инфраструктура са част от мерките, които влизат в индустриалния план на държавата за
съживяването на индустрията ни, изреди ги Янаки Стоилов.
Вестник „Стандарт“
√ Рестарт на заводите с 5 стъпки
Пет стъпки за реиндустриализация ще обсъжда на изнесено заседание във Видин кабинетът утре. Премиерът Пламен
Орешарски ще събере министрите си в града, където след оперативката местният бизнес ще подложи правителството на
своеобразен блиц контрол.
С кабинета в дебата за бизнес климата у нас ще участват и представители на Българската банка за развитие. "Ще се
презентират новите механизми за инвестиции", съобщи за "Стандарт" икономическият вицепремиер Даниела Бобева.
Държавната банка е изготвила изцяло нови продукти в подкрепа на малките и средните предприятия. Дружеството ще
разполага с капитал между 10 и 25 млн. лв., за стартирането на добри иновативни идеи. Бобева ще има срещи и с
банкерите във Видин, за да може заедно с Агенцията по инвестиции да се коментират възможностите за разширяването
на портфейла им. А всички останали министри - с ресорните си подчинени.
Изнесеното заседание на кабинета е предизборно обещание към местните от БСП и лично от шефа на депутатите Михаил
Миков и народния представител Филип Попов.
Бизнесът на Видин ще иска от премиера нови пътища. А от кабинета имат готовност да отпушат тапата на
международния път Е79 с Димово - Арчар. Обходният маршрут ще облекчи трафика в района на Дунав мост 2.
Преди месец бизнесмени от Южна Корея изявиха желание да инвестират в биологично земеделие и животновъдство във
Видинския регион. Корейските фирми имали конкретен инвестиционен интерес към развиване на органичното
птицевъдство, тъй като в сферата на селското стопанство България се ползва с голям авторитет в Република Корея.
Местните фирми ще искат от кабинета и стратегия за развитието на СПА туризма и винарството. В района се намира
уникален минерален извор, който навремето бил циментиран.
√ Сменят облагането на захарта с ДДС
След като от началото на годината бе въведено обратното начисляване на ДДС за зърнените култури, сега се предвижда
това да се разшири и в някои други сектори, съобщи министърът на икономиката Драгомир Стойнев, без да уточни в кои.
Междувременно Българската стопанска камара (БСК) обяви, че е изпратила писма до министрите на финансите Петър
Чобанов, на икономиката Драгомир Стойнев и на земеделието Димитър Греков с искане обратното начисляване на ДДС
да се въведе и за захарта като мярка срещу данъчните измами. При този механизъм ДДС се начислява не от продавача, а
от купувача на стоката. От БСК припомнят, че още преди две години са изпратили предложения към Министерството на
финансите и Националната агенция за приходите в подкрепа на исканията за въвеждане на обратно начисляване и при
сделките със захар. Обратно начисляване на ДДС вече е въведено за зърното, техническите култури от отпадъците. За
въвеждането на обратно начисляване е необходимо разрешение от Брюксел. То обикновено се дава за срок от 2 или 3
години, докато се изчистят проблемите със сивия сектор в съответната страна. Измамите с ДДС при търговията със захар
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носят вреда не само на държавния бюджет, но и на българските производители на захар и на търговците с нея, заявяват
от БСК. Стопанската камара смята, че е в интерес на родните дружества и на държавния бюджет предприемането на
мерки за въвеждане на обратното начисляване на ДДС за захарта.
√ Приемат документите за субсидиите от ЕС
Приемът на документи за подпомагане на земеделските стопани на единица площ ще започне най-късно до края на
седмицата.
Утре трябва да бъдат обнародвани двата стандарта за ползване на пасищата и мерите, заради които се забави
кампанията през тази година, съобщиха от земеделското министерство. Традиционно кампанията започва в началото на
март. Тази година, ако всички документи бяха подготвени навреме, фермерите трябваше да могат да подават исканията
за подпомагане от 4 март. До вчера обаче кампанията не беше започнала и това създаде притеснения сред земеделците.
Основните им опасения бяха, че срокът за подаване на документите ще се скъси - досега забавянето е с две седмици.
Това би могло да предизвика трудности при обработката на документите и опашки пред регионалните звена на фонд
"Земеделие". Проблемът за фермерите е, че ако не подадат документи за подпомагане до определена дата, всеки ден
закъснение води до санкции. Кампанията без глоби обикновено завършва на 15 май, а до 9 юни все още се приемат
заявки, но всеки ден закъснение носи орязване на субсидията с по 1%. Все още не е обсъждано удължаване на срока за
прием на документи, но това се налага като нужно решение от само себе си, коментираха от земеделското министерство.
Вестник „Монитор“
√ 58 млн. евро преки чужди инвестиции през януари
58,3 млн. евро са преките чужди инвестиции през януари, показват предварителните данни на Българска народна банка
(БНБ) за състоянието на платежния баланс за първия месец на 2014 г. През същия месец на миналата година сумата бе
70,8 млн. евро или с близо 18% повече.
По държави най-големите преки инвеститори в страната за януари 2014 г. са от Британските Вирджински острови – 19,8
млн. евро, и от Холандия - 18,4 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция - 9,5 млн.
евро, показва статистиката на БНБ. Британските Вирджински острови са офшорна зона и едва ли сумите, влезли в
страната, са под формата на дълготрайни инвестиции, смятат експерти.
През 2013 г. ПЧИ в страната се свиха със 17% спрямо 2012 г. Чуждите инвеститори са внесли в страната ни 1,229 млрд.
евро спрямо 1,481 млрд. евро през 2012 г. и 6,549 млрд. евро през 2008 г.
Проучване на консултантската компания CBRE показа, че България е 46-ата най-желана дестинация за експанзия на
глобалните търговски вериги. Интерес към страната ни проявяват 3% от анкетираните от компанията световни търговски
вериги.
Вестник „Сега“
√ Кампанията за директните плащания тръгва от днес
Заявления за директни плащания могат да се подават от днес в общинските служби "Земеделие", съобщиха за "Сега" от
Държавен фонд "Земеделие". Кампанията се забави заради обнародване на наредби за новите правила, по които
земеделските производители кандидатстват за директните субсидии.
В днешния брой на "Държавен вестник" обаче излизат и последните 2 наредби, които бавеха приема - за планинските
райони и районите с природни ограничения и за агроекологичните плащания. Традиционно кампанията по прием на
документи започва в началото на март, но тази година по-късното изготвяне на наредбите забави старта на приема.
Кампанията приключва на 15 май. За фермерите, които са се забавили, има удължаване до 9 юни, но им се налагат
санкции - намалява се размерът на субсидията заради закъснението.
Голямата новост в тазгодишната кампания са т. нар. "преразпределително плащане". От тази година се предвижда за
първите 300 дка да се получават повече пари. Това важи за всички първи 300 дка. Разчетите на земеделското
министерство са плащането за първите декари да е с около 15 лв. на декар по-високо, или 45.10 лв. За следващите
декари ще се плаща по 30.10 лв. на декар.
Investor.bg
√ Р. Янкова: До 2020 г. младежката безработица трябва да намалее до 7%
В следващите години над 800 хил. младежи ще преминат през различни програми на „Гаранция за младежта“, каза
зам.-министърът на труда и социалната политика
ЕС осигурява 6 млрд. евро, които ще бъдат използвани за стимулиране на младежката заетост в новия програмен период
(2014-2020 г.). България ще може да се възползва от тези средства чрез финансиране със 100 милиона евро по
европейската инициатива „Гаранция за младежта”.
Средствата ще бъдат инвестирани в обучение и заетост на безработни младежи през следващите две години. С
последния вариант на Националния план за изпълнение на европейската инициатива „Гаранция за младежта“, изпратен
до ЕК, България предлага ясна визия как да бъдат усвоени отпуснатите средства за младежка заетост и обучение през
2014 година.
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На този етап „Гаранция за младежта“ е най-сериозният източник на средства, на който се разчита да намали
безработицата сред младежите у нас.
Как ще бъдат усвоени тези пари, така че и младежите, и работодателите да усетят стимулиращия ефект, как двете страни
могат да кандидатстват по програмите и мерките и каква е крайната цел, която страната ни трябва да постигне до 2020
година? Разговаряме с Росица Янкова, зам.-министър на труда и социалната политика.
- Заместник-министър Янкова, какво включва пакетът от услуги, който предлага „младежката гаранция“?
Пакетът от услуги се прилага в рамките на бюрата по труда - на всеки младеж до 24-годишна възраст, регистриран в
бюрото по труда, ще бъде изготвен индивидуален план за действие с оценка на неговите знания и умения. На тази база
ще се предоставят и съответните услуги. Тоест, ако младежът е изключително пригоден за заетост - има специалност,
комуникативен е, с много добри ключови компетенции, веднага може да бъде насочен към свободно работно място на
първичния пазар на труда и директно да бъде препоръчан на работодател, който да го наеме.
Ако лицето има добра квалификация, но пък не може да си напише автобиографията и не знае как да се държи на
интервю за работа, тогава посредникът ще го включи в група за мотивационно обучение или в индивидуална работа, за
да усвои съответните умения. Ако пък кандидатът е със средно общо образование и няма друга квалификация, но пък
има професия, която не се търси в момента на пазара на труда, той може да бъде пренасочен към курсове за
допълнителна квалификация.
Ако бъде преценено, че кандидатът има потенциал, може да бъде насърчен да кандидатства за висше образование. В
друг случай - хора, които имат придобита квалификация, но като цяло изпитват несигурност за прилагането й, може да
бъдат включени в субсидирана заетост, така че да затвърдят уменията, които вече са придобили. Други пък могат да
бъдат насочени към стажантски програми, обявени от работодатели.
Успоредно с този пакет услуги, насочени към младежите, се подготвя и големия пакет, към който ще бъде разпределен
по-голямата част от ресурса по новата оперативна програма за човешките ресурси. Предвиждаме да сключим договори и
да работим с частни фирми, които са лицензирани като предоставящи услуги по професионално ориентиране.
Важен момент в младежката гаранция е, че за първи път ще работим усилено за групата на обезкуражените младежи –
тези, които не са заети нито в образование, нито в заетост. За тях ще се работи съвместно с Министерството на
образованието и Министерството на младежта и спорта. Те ще предоставят данни за броя на преждевременно
напусналите системата на образованието и след като бъдат идентифицирани, ще бъдат предоставени на Министерството
на младежта и спорта, което чрез младежките информационно консултативни центрове ще издирват младежите и ще ги
мотивират да се върнат в училище или да се запишат в бюрата по труда, за да получат някакъв вид услуга.
- Как се финансира „гаранцията за младежта“?
Националният план за „гаранцията“ се финансира от три различни източника. Първият е националният бюджет на всяка
държава членка, като парите за България се определят по Националния план за действие по заетостта всяка година - там
има предвидени средства за стартиране на гаранцията за около 4000 младежи, които да бъдат включени по различни
мерки и програми. Това е приблизително една трета от бюджета за всички безработни.
Вторият източник на финансиране е ОП „Развитие на човешките ресурси“ чрез Европейския социален фонд, който
предоставя средства в размер на 55 милиона евро за целия период на гаранцията. Третият са различни други източници
на ЕК, които също предоставят бюджет от 55 милиона евро. Тоест общо за цялата „младежка гаранция“ от страна на
европейското финансиране имаме около 110 милиона евро. А от националното финансиране за тази година – около 20
милиона евро, останалите средства се определят ежегодно.
За тази година Националният план предвижда общото финансиране да е в размер на 90 милиона лева, от които 24
милиона лева са национално финансиране, като тук влиза и приносът на България към европейските фондове. С този
бюджет трябва да обслужим близо 129 хиляди младежи само през 2014 година.
За целия период на „младежката гаранция“ до 2020 година общият брой на младежите, които ще преминат през
различни мерки, е 804 хиляди младежи, като бюджетът за това е 329 милиона лева национално и европейско
финансиране.
Econ.bg
√ 20 млн. лева отиват за иновации в малкия бизнес
Правителството планира да подпомогне малките и средни компании, като отпусне парите от бюджета
Правителството планира да подпомогне малкият и среден бизнес, като отпусне бюджетни средства за иновативни
разработки в размер на 20 млн. лева. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на среща
в с представители на местния бизнес в Пловдив.
„Малките и средните предприятия са гръбнакът на нашата икономика и ние им обръщаме специално внимание чрез
нови възможности за финансиране. Необходимо е да имаме дългосрочни мерки за постигане на ръст в икономиката.
Сред тях са инвестициите в иновации и в човешки ресурс, където трябва да наваксваме“, каза Стойнев.
Той акцентира, че е изключително важна ролята на държавата в привличането на коректни инвеститори, които спазват
законите, както и по отношение контрола за реална конкуренция между фирмите.
„За първи път постигаме конкретно взаимодействие между национално финансиране и европейски средства. От
бюджета са отпуснати 20 млн. лв. бюджетни средства за Националния иновационен фонд. Тече седма конкурсна сесия на
фонда, компаниите могат да подават проекти в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП).
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Министър Стойнев допълни, че основен ресурс за подпомагане на малките и средните предприятия е ОП „Иновации и
конкурентоспособност“. През новия програмен период финансирането по нея ще бъде от 1,413 млрд. евро - с 300 млн.
повече от предишния.
Фокусът сега е върху иновации, разработване и внедряване на нови услуги и продукти. 72% от средствата са
предназначени за иновации и технологично развитие, 25% ще отидат за зелена икономика и 3% за техническа помощ.
Средствата ще бъдат разпределяни с грантове за безвъзмездна финансова помощ, както и чрез ваучери. Значително ще
бъде облекчен и механизмът за кандидатстване. Разплатихме всички забавени средства към бенефициентите.
Българската банка за развитие (ББР) предвижда специфични продукти за МСП – за предекспортно финансиране и за
предприятия в затруднено положение.
Основно постижение на нашето правителство е, че се нормализираха отношенията между бизнеса и държавата, каза още
министърът. Те вече се базират на почтеност и отговорност от страна на правителството.
Върнахме в срок рекорден ДДС на компаниите, а обратното начисляване на този данък в някои сектори ще се разшири.
Българският бизнес получи 2.5 млн. лв. ресурс до декември. Бизнесът е освободен от все повече тежести и
административен натиск, подчерта Стойнев и съобщи, че 138 режима за бизнеса са опростени или изцяло отпаднали.
Целта е да се намали бюрокрацията и да се повиши свободата на предприемачите. Според Стойнев усилия се насочват и
да се заличи липсата на ликвидност.
Държавата оказва подкрепа и в борбата със сивия сектор. Засилен бе контролът върху монополите, гарантираме
прилагането на антитръстовото законодателство, отчете министърът.
По думите му промените в Закона за обществените поръчки ще гарантират равнопоставеност на фирмите при
кандидатстване. Тези мерки се отразиха в подобрени икономически показатели – ускори се темпът на растеж – 1.6 на сто
през четвъртото тримесечие на 2013 г., 7 на сто е ръстът в износа, икономиката ни е вече експортно ориентирана,
откриваме нови търговски представителства в перспективните азиатски пазари, повиши се общият показател на бизнес
климата. Правителството ще продължи да насърчава фирмите, които поддържат дългосрочно растежа.
Министър Стойнев подчерта също, че данъчно-осигурителната тежест няма да се повишава, нито ще се увеличат
данъците и ще се създават все по-благоприятни условя за правене на бизнес в нашата страна.
„Предстои да се приеме промяна в улеснение на инвеститорите, които да не попълват 8 декларации и 7 формуляра, а
сега с един документ от 4 странички да получат отговор до 10 дни за старта на своя бизнес в България“, заключи
министър Стойнев.
Правителството пое отговорност и да възстановява прекъснатата връзка между образованието и бизнеса. Чрез дуалната
система може да се осъществи плавен преход от обучение към трудова реализация, така ще се ускори преодоляването
на младежката безработица, каза също Стойнев.
Той анонсира и първия пилотен проект по тази инициатива у нас, който ще се реализира от Средногорие Мед
Индустриален Клъстер в минния сектор. Бивше земеделско училище ще започне да подготвя кадри за мините.
В дискусията в Пловдив участваха представители на 65 фирми. Те поставиха въпроси относно мерките, позволяващи полесен достъп до финансов ресурс, за облекчаване на процедурите за кредитиране от Българската банка за развитие,
подготовката на кадри, развитието на eнeргийния сектор и туризма.
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