Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Над 6000 души са обучени да се справят със сивия сектор за две години
Обхватът на неформалната икономика у нас е намалял до 33,6% през 2013 г. от 42,2% през 2010 г., отчитат от
АИКБ
В периода 2011-2013 г. общо 6 076 лица са обучени за борба със сивия сектор - от тях 1 737 дистанционно и 4 339
присъствено, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Проектът на асоциацията
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ предлага комплекс от курсове за дистанционно обучение по
борба със сивия сектор.
Обхватът на неформалната икономика у нас е намалял до 33,6% през 2013 г. от 36,8% през 2012 г. и от 42,2% през 2010 г.,
отчитат от АИКБ.
За да се установи степента на удовлетвореност от проведените обучения, в началото на 2014 г. е проведена серия от
специализирани проучвания сред обучените лица - работодатели, работници и служители и заинтересовани страни.
Данните от проучванията показват, че обучените лица оценяват високо курсовете за дистанционно и присъствено
обучение по темата „неформална икономика“. Удовлетвореността от същността на обученията варира между 85% и 95%.
Високи са оценките и за технологичните аспекти на разработените курсове. 85% от обучените работодатели и 58,5% от
заинтересованите лица считат, че след обучението уменията им да разпознават проявленията на неформалната
икономика и активно да им противодействат са значително по-високи.
Мнението на близо 85% от всички обучени лица е, че учебният материал е систематизиран и добре структуриран,
подкрепен с богата емпирична аргументация, а съдържанието е оформено интересно.
84,5% преценяват, че обучението им е помогнало да намерят решение на собствени проблеми в областта на
неформалната икономика.
econ.bg
√ С обучения ни учат как да идентифицираме сивата икономика
От 2011 г. до сега през програмата на проекта са минали повече от 6000 души
Асоциацията на индустриалния капитал в България за пореден път организира обучение за информираност на хората по
проблемите, свързани със сивата икономика. Инициативата започна през 2011 г., като до сега през обучение са
преминали повече от 6000 души.
Проектът „Ограничение и превенция на неформалната икономика“ дава възможност за дистанционни занимания за
желаещите да се включат в него. В програмата се предвижда участниците да се научат да разпознават моделите и
различните форми на проявление на неформалната икономика. Наред с това те получават знания за начините за
ограничаване и превенция на сивата икономика.
По данни на асоциацията през 2010 г. дялът на сивата икономика у нас е надвишавал 42%, докато през 2013г. той е се е
свил до 33,6%. Според тях с продължаването на обученията тази намаляваща тенденция ще се запази.
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√ С обучения ни учат как да идентифицираме сивата икономика
От 2011 г. до сега през програмата на проекта са минали повече от 6000 души
Асоциацията на индустриалния капитал в България за пореден път организира обучение за информираност на хората по
проблемите, свързани със сивата икономика. Инициативата започна през 2011 г., като до сега през обучение са
преминали повече от 6000 души.
Проектът „Ограничение и превенция на неформалната икономика“ дава възможност за дистанционни занимания за
желаещите да се включат в него. В програмата се предвижда участниците да се научат да разпознават моделите и
различните форми на проявление на неформалната икономика. Наред с това те получават знания за начините за
ограничаване и превенция на сивата икономика.
По данни на асоциацията през 2010 г. дялът на сивата икономика у нас е надвишавал 42%, докато през 2013г. той е се е
свил до 33,6%. Според тях с продължаването на обученията тази намаляваща тенденция ще се запази.
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Списание Твоят бизнес
√ Нивото на сивата икономика намалява
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ предлага комплекс от курсове за дистанционно
обучение по борба със сивия сектор.
Показателна за практическия ефект от проведените по тях обучения (2011 - 2013 г. са обучени общо 6 076 лица - 1 737
дистанционно и 4 339 присъствено) е стабилната тенденция за постепенно намаляване на обхвата и разпространението
на сивите практики в България. Така, ако през 2010 г. обхватът на неформалната икономика у нас е бил преценяван на
42,2 %, през 2012 г. е намалял до 36,8 %, а през 2013 г. този спад е продължил до нивото 33,6 %. Тази тенденция се
илюстрира ясно и от постоянно увеличаващото се число на Композитния индекс „Икономика на светло“, стойността на
който за 2010 г. е 63,47, за 2011 г. - 66,37, а за 2012 г. е 67,41. Увеличаващата се стойност на Композитния индекс показва,
че с всяка следваща година нивото на неформалната икономика у нас намалява и нови части от бизнеса се изваждат „на
светло“.
За да се установи степента на удовлетвореност от проведените дистанционни и присъствени обучения, в началото на
2014 г. се проведе серия от специализирани проучвания сред обучените лица - работодатели, работници и служители и
заинтересовани страни.
Данните от проучванията показват, че обучените лица оценяват изключително високо разработените курсове за
дистанционно и присъствено обучение по темата „неформална икономика“. Удовлетвореността от оценяваните
същностни аспекти на обученията варира между 85,0 % и 95,0 %, което показва, че сложната, противоречива и
нееднозначно оценявана проблематика на неформалната икономика е представена разбираемо, достъпно, увлекателно
и атрактивно. Високи са оценките и за технологичните аспекти на разработените курсове. 85,0 % от обучените
работодатели и 58,5 % от заинтересованите лица считат, че след обучението уменията им да разпознават проявленията
на неформалната икономика и активно да им противодействат са значително по-високи.
gramophon.com
√ С обучения ни учат как да идентифицираме сивата икономика
От 2011 г. до сега през програмата на проекта са минали повече от 6000 души
Асоциацията на индустриалния капитал в България за пореден път организира обучение за информираност на хората по
проблемите, свързани със сивата икономика. Инициативата започна през 2011 г., като до сега през обучение са
преминали повече от 6000 души.
Проектът „Ограничение и превенция на неформалната икономика“ дава възможност за дистанционни занимания за
желаещите да се включат в него. В програмата се предвижда участниците да се научат да разпознават моделите и
различните форми на проявление на неформалната икономика. Наред с това те получават знания за начините за
ограничаване и превенция на сивата икономика.
По данни на асоциацията през 2010 г. дялът на сивата икономика у нас е надвишавал 42%, докато през 2013г. той е се е
свил до 33,6%. Според тях с продължаването на обученията тази намаляваща тенденция ще се запази.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Капитал Daily
√ Расте опасността от дефлация в еврозоната
Финансистите стават по-малко оптимистични за глобалната икономика
Финансовите експерти остават оптимисти за световната икономика, макар очакванията им да не са толкова високи
спрямо началото на годината. Това показват резултатите от редовното проучване на Bloomberg Markets Global Investor
Poll. Заниженият оптимизъм се дължи на рискове като нестабилността в Украйна и вероятността от дефлация в Европа.
Сред анкетираните от Bloomberg експерти 40% заявяват, че световната икономика се подобрява, 43% считат, че е
стабилна, и едва 12% виждат влошаване. Предишното издание на проучването през януари обаче показа 59%
положителни оценки за икономиката, което беше най-високият резултат от 2009 г. "Не бих казал, че инвеститорите са
нервни, но определено са скептични", коментира резултатите Джак Албинк, главен инвестиционен мениджър в щатската
BMO Private Bank.
Възстановяване в САЩ
Анкетата на Bloomberg се провежда на всяко тримесечие сред търговци, банкери и финансови мениджъри. Според
последното проучване финансистите виждат Съединените щати като най-бързо подобряващата се икономика в света.
Това съвпада с прогнозите на Международния валутен фонд, според които икономическият растеж на САЩ ще се засили
до 2.8% през тази и 3% през следващата година спрямо 1.9% за 2013 г. Близо половината от анкетираните сочат САЩ като
предлагащи най-добри възможности за инвестиции през идните 12 месеца. На второ място е Европейският съюз с 32%.
Това е значително подобрение в отношението към ЕС спрямо рекордно ниските 7%, отчетени в разгара на дълговата
криза през 2010 г.
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Експертите обаче да силно притеснени от риска от дефлация в еврозоната. Близо три четвърти от тях заявяват, че
дефлацията представлява риск за икономиката на региона. Някои членки на валутния съюз като Португалия вече отчитат
свиване на потребителските цени, а средното ниво на инфлацията в 18-те, страни, използващи еврото, е било едва 0.7%
през април. Заложената от Европейската централна банка цел е годишна инфлация от 2%. Инвеститорите обаче остават
добре настроени към европейските акции, най-вече защото цената им продължава да е по-изгодна в сравнение с други
активи.
Едно наум за Азия и Русия
Същевременно инвеститорите показват нарастващ скептицизъм към най-големите азиатски икономики. Едва 13% смятат,
че Япония ще успее да преодолее негативните тенденции и ще стане добро място за инвестиции през следващата
година. През януари положителна оценка са дали 23%, а през май 2013 г. – 33%. Оценките за китайската икономика пък
са най-слабите от септември 2012 г. Само според 9% от запитаните втората най-голяма световна икономика се
подобрява, докато 47% виждат влошаване. Като основни фактори за негативните оценки се посочват корупцията и
проблемите на финансови сектор. Кризата в Украйна е довела до значително влошаване на оценките за икономиката на
Русия, като над две трети очакват влошаване.
Вестник Труд
√ Светослав Младенов: Чакат се 1 млрд. евро инвестиции от 25 проекта
С изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции разговаря София Терзийска
- Г-н Младенов, защо през първите 2 месеца на годината има с около 50% по-малко чужди инвестиции спрямо същия
период на миналата? Дали причината е само фактът, че данните са предварителни, или губим атрактивността си?
- Това, че данните са предварителни, е много важен детайл. За 2013 г. предварителните данни от БНБ за януари и
февруари бяха за 40 млн. евро, а ревизираните впоследствие се оказаха 223 млн. евро. За същия период на 2014 г.
предварителните данни показват инвестиции в размер на 115 млн. евро, като очакваме ревизираните да са в пъти повисоки спрямо предходната година. През 2013 г. повишението е било 5 пъти, но сега няма да се ангажирам колко точно
ще бъдат.
При всички положения очакванията ни са инвестициите да са по-високи спрямо 2013 г.
По предварителни данни на БНБ от м. март т.г. преките чуждестранни инвестиции за 2013 г. спрямо тези от 2012 г.
бележат ръст от 22 млн. евро.
- Какви са прогнозите за цялата 2014 г.?
- Очакванията ни са преките чуждестранни инвестиции да са около 3% от БВП. Това означава ръст до над 1,5 млрд. евро
при инвестиции малко над 1 млрд. евро през 2013 г.
- Какви компании оглеждат България като възможно място за инвестиции?
- Компаниите са от различни сектори, основно производство, химическа промишленост, автомобилна индустрия, поконкретно компании, произвеждащи шоколадови изделия. Има голям интерес към страната.
- Колко сертификата за инвестиционни проекти сте издали?
- За първото тримесечие има 8 сертифицирани проекта в сравнение с цялата 2013 г., когато са били 15. Тези 8 проекта са
за около 78 млн. лв. По-интересното е, че към момента 14 инвестиционни проекта са в процес на сертифициране, а
потенциалните са 25 на брой за над 1 млрд. евро. В момента текат процедури по избор на локация, конкретна сграда.
- Как си го обяснявате? Може ли да се приеме като сигнал, че кризата отмина и България пак излиза на картата на
инвеститорите?
- Всичко се дължи на цялостната ни стратегия, както и на доброто взаимодействие и координация между различните
ведомства. България е член на НАТО и ЕС, имаме стабилен валутен борд - това са три основни фактора, в които нито един
инвеститор не се съмнява. Оттам нататък какви насърчителни мерки ще се предложат, зависи от конкретната инвестиция,
в кой регион ще се осъществи, заетостта, която се очаква да се създаде.
На 25 април бе обнародван Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Той дава страхотни
преимущества.
Един инвеститор вече ще попълва само 1 общ формуляр вместо 12, както досега.
Ще направим кампания, за да запознаем чуждите представителства.
- Освен облекчаване на административната тежест какви ще са другите акценти в работата на агенцията?
- Таргетиране на приоритетни сектори, които са ни важни - производство, хранително-вкусова промишленост,
земеделие, автомобилна индустрия, химическа промишленост, туризъм и др.
Третият важен момент е да се направи равномерно инвестиционно планиране. Да се стимулират инвестициите в
Северозападния регион например. Правителството има специална стратегия за него и тя е в действие, за да се подобри
състоянието там.
- Непрекъснато расте броят на заводите за авточасти. Твърди се, че всеки осми компонент в автомобилите, сглобени в
Европа, е произведен в България. Така ли е?
- Да, всяка осма част се произвежда в България. Това е факт. Цели глави на двигатели се произвеждат в България - за
"Ауди", "Рено", "Дачия", кабели, тапицерии, като не говорим само за среден клас, у нас се произвеждат компоненти за
луксозни модели автомобили - например "Ауди", БМВ, "Мерцедес". Дава се качество на изработка, на работната ръка, на
технологиите.
-Бъдещи проекти в сектора ще има ли?
- Непрекъснато се появяват нови. Част от заявените проекти са в тази индустрия.
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- Има ли друга страна, в която да е концентрирано толкова голямо производство на компоненти за автомобили?
- Да, има цели производства, където се изгражда завод и до него поточна линия за компоненти. Но това не трябва да ни
обезсърчава. Ако например румънците привлекат инвеститор, който направи завод за автомобили, а ние не успеем, за
нас остава големият шанс автокомпонентите да се произвеждат в България. Трябва да имаме по-широко мислене. Да
привличаме инвеститори на ниво регион. Трябва да се възползваме от отворения пазар на ЕС.
- Получихте ли вече документи за сертифициране на инвестицията на азиатските милиардери, които планират
изграждане на огромен комплекс край Мусачево?
- Към момента няма подадено заявление за сертифициране на този проект.
- Редно ли беше проектът "Карадере" да получи сертификат за инвеститор първи клас, след като не е ясно дали отговаря
на екологичните изисквания?
- Всеки инвеститор има пълно право да кандидатства за сертифициране в Агенцията за инвестиции. Инвестицията се
разделя на приоритетен клас А, Б или В. Всеки от тези класове има набор от мерки, от които инвеститорът може да се
възползва. Всеки проект трябва да докаже, че отговаря на българското законодателство, което кореспондира пряко с
европейското, за да се реализира.
- Но не беше ли по-логично първо да се изчака оценката за въздействие върху околната среда?
- Нашата работа е да разгледаме документите на всеки инвеститор, подадената информация за проекта и дали отговаря
на изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите.
След това започва да тече процедура, която инвеститорът трябва да измине. Искам да направя едно уточнение издаването на сертификат за клас инвестиция не освобождава дадения инвеститор от задължението да отговаря на
всички останали законови изисквания, в това число оценката на въздействието върху околната среда и оценката на
съответствието по Закона за биологичното разнообразие. Ако проектът не отговаря, той няма да бъде съгласуван и няма
да бъде осъществен.
- Какви права дава сертификатът?
- Той е свидетелство за намеренията на един инвеститор да влага в България. Дали ще се реализира самата инвестиция, е
въпрос на последващи процедури и административна документация, след това може да се пристъпи към реализиране на
инвестицията, като сертификатът изисква инвестицията да стане до 3 г. Ние следим дали се изпълняват заявените
намерения като работни места и др.
Ако намерим и едно нарушение, можем да отнемем сертификата
- Ще правите ли рекламни клипове за популяризиране на страната?
- Да, в момента тече процедура по Закона за обществените поръчки.
- Къде ще се рекламираме и по какъв начин?
- За следващия програмен период ще сме по-внимателни за дейностите, които ще включим в рекламата. Сега има
няколко ограничения за градове и време. Де факто все още изпълняваме част от нещата, заложени от предишното
ръководство, затова нямаме възможност за промяна на параметрите.
- Има ли вече интерес от българи, които искат да се връщат да живеят и работят в родината, след кампанията в 11
държави?
- Не това бе целта на кампанията, защото повечето българи трайно са се установили в чужбина. Целта ни е да им обясним
какви са реалните възможности в България. Не става дума само за трудов пазар, а и за почивка, за стандарта на живот,
какви компании са стъпили тук. Българите зад граница могат да са полезни и с контакти. Децата на някои от тях могат да
проявят интерес да работят в някоя от мултинационалните компании, които присъстват в България. Вече отчитаме и
интерес за реализиране на инвестиционни проекти в България.
Вестник Труд
√ Държавата буксува заради бюрокрацията
Намаляване с 20% на административните тежести за бизнеса и за гражданите и спад с 10% на регулаторните режими.
Това се очаква като ефект от прилагането на новата оперативна програма "Добро управление", която трябва да се
прилага в периода 2014 - 2020 г.
Нейният пореден вариант бе пуснат за обществено обсъждане вчера. При анализите на буксуващата административна
реформа е изчислено, че у нас загубеното от бизнеса и хората време за вадене на някакъв документ е пет пъти повече от
времето в останалите страни на ЕС. Заради некачествени услуги и неефективна администрация пък изостава
икономическото развитие на страната, не се реализират и европейските политики и сериозно стратат потребителите.
Програмата набляга на електронното управление освен в администрацията и в съдебната система и митниците. При
въвеждането на безхартиено правосъдие ще се блокира явлението "загуба на дела", се казва в програмата.
Отчита се и фактът, че родните чиновници застаряват. Едва 10% от тях са млади хора. Към 2010 г. страната ни е на
последно място и по добро управление. Не само чиновниците са неподготвени, но и контролните органи у нас не
работят, става ясно от документа.
295,5 млн. евро от ЕС са парите, с които може да се подобри работата на държавните и общинските чиновници, както и
работата на съдебната система и митниците
Основна част от евросредствата за администрацията отново ще отидат за развитие на електронното управление, както и
за подобряване на административното обслужване. Част от средствата ще са за първия етап на въвеждане на еобществени поръчки - подаване на оферти онлайн. За да стане възможно това, ще се купуват софтуер и компютри за
Агенцията за обществени поръчки.
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Вестник Стандарт
√ Износът се срина с 6,9%
Износът продължава да се свива. След като през януари и февруари експортът падна с 10,8% и 0,6%, през март намалява
с 8,8% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. В резултат за първите три месеца на годината износът
се срива с 6,9% до 9,49 млрд. лв. Този негативен резултат се дължи основно на спада с изключително бързи темпове на
износа за страните извън ЕС, където намалението за тримесечието е с 16,8% до 3,37 млрд. лв. За страните от ЕС експортът
също намалява, но само с 0,4% до 6,12 млрд. лв. Най-голям спад в износа за страните извън ЕС се наблюдава в секторите
"Минерални горива, масла и подобни продукти" (38,9%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация"
(38,4%).
Тези данни не са добри за икономика ни. Ако спадът на износа продължи, за да се постигне ръст на БВП ще трябва да се
разчита само на вътрешното потребление и инвестициите. Хората вече започнаха да харчат повече, но при инвестициите
ръст засега не се отчита.
Проблемите в Украйна са довели до срив на износа за там с 57,7% до 51,2 млн. лв. за първото тримесечие. Най-голям
ръст на износа се отчита за Сингапур - с 6334,4% до 205,9 млн. лв. Износът за Иран се увеличава с 795% до 53,7 млн. лв., а
за Мароко - с 312,2% до 87,8 млн. лв. Сред страните извън ЕС след Турция (799 млн. лв.), най-голям е износът ни за Китай
(276,3 млн. лв.). Вносът за първото тримесечие нараства с 0,3% до 11,67 млрд. лв. А дупката във външната търговия е 2,18
млрд. лв.
Вестник Сега
√ 7000 младежи ще стажуват с пари от бюджета, които ЕС ще ни върне
Над 7000 младежи ще се обучават и ще стажуват с пари от националния бюджет, които след това трябва да бъдат
възстановени от новата ОП "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г. Предварителното изпълнение на
мерките по заетост и обучение за младежите съответно до 29 г. и до 24 г. трябва да бъде одобрено от комитета за
наблюдение на оперативната програма на заседанието утре. Това съобщи зам.-министърът Росица Янкова на дискусия в
Народното събрание за младежката безработица с еврокомисаря по заетостта Ласло Андор. Еврокомисарят обясни, че
през новия програмен период България ще получи с 20% повече пари от Европейския социален фонд заради
специалните програми за младежка безработица. От парите по него ще се възползват региони с над 25% безработица
сред младите до 29 г., а у нас пет от шестте региона попадат в тази група (без Югозападния).
Социалното министерство вече съобщи, че ще иска предварително изпълнение за някои схеми, за да няма прекъсване,
тъй като повече от тях изтичат сега или най-късно до август, а новата програма ще започне най-рано от есента.
От началото на годината младежката безработица намалява, но все още остава на твърде високи нива. Към март 2014 г.
безработните до 29 г. са близо 74 хил., но година по-рано са били над 80 хил., припомни шефката на социалната комисия
Корнелия Нинова. Зам.-министърът допълни, че през май и юни още 8 хил. младежи се очаква да започнат работа.
Бившият министър на ГЕРБ Тотю Младенов обаче контрира, че през зимните месеци всъщност безработицата сред
младежите от около 28% се повишава на 30%. Зам.-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев поиска
парите за заетост да бъдат отпускани на частния бизнес, а не на общините, които по презумпция създават временни
работни места.
ПРОМЯНА
Янкова поясни, че в програмния период до 2020 г. хората, включени в мерки за обучения и квалификация, няма да
избират сами курсовете си, а ще се финансира обучение по тези професии, за които има търсене на кадри. "Ако имаме
нужда от автомонтьори, няма да обучаваме градинари, образно казано. Трябва да гарантираме, че хората, които ще
обучаваме, ще си намерят задължително работа. Затова ще се използва прогнозата за търсенето на работна сила",
обясни зам.-министърът. Според документа програмисти, инженери, медицински персонал, оператори на машини,
сервитьори, шофьори и готвачи ще са най-търсените специалисти към 2018 г.
Вестник Преса
√ Според прогнозите на БАН: Близо 3 % ръст на икономиката през 2016 г.
Това обяви на пресконференция в БТА проф. д-р Митко Димитров, директор на Института за икономически
изследвания; очаква се безработицата да падне до към 12% в края на прогнозния период
Учени от Института за икономически изследвания при БАН /ИИИ при БАН/ виждат възможности за леко увеличаване на
темповете на растеж на икономиката на България и прогнозите са през 2016 г. за растеж от близо 3 процента. Това обяви
на пресконференция в БТА проф. д-р Митко Димитров, директор на Института, при представянето на доклад на института
за икономическото развитие у нас през 2013 г.
Акцентът в доклада от тази година е бедността и социалното неравенство.
Този ръст е възможен, ако подобряването на условията в ЕС продължат оптимистично да се развиват, при положение, че
политическата и икономическа стабилност в страната се запази и при условие, че могат да се използват и други
допълнителни фактори в страната за стимулиране на растежа, каза проф.д-р Митко Димитров. Той напомни, че страната
ни е силно зависима от външните условия и сподели личното си мнение, посочвайки сред решенията, които зависят от
страната ни, подобряването на работата на институциите. Тук има големи възможности за намиране на вътрешни
резерви, които да помогнат да се ускори значително икономическият растеж, допълни той.
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По отношение на сегашната картина проф. д-р Митко Димитров посочи, че възстановяването на икономиката ни след
кризата продължава със слаби темпове. Това ние определяме като стагнация и това е основният проблем пред
икономическото развитие на страната и през следващия период, каза професорът. Иглика Василева от Института посочи,
че прогнозите за тази година са за ръст на икономиката от 1, 7 на сто, за следващата - 2,4 на сто. Очаква се безработицата
да се понижи от 12, 9 на сто през 2013 г. до към 12 на сто в края на прогнозния период, каза Василева. Прогнозите на
учените за тази година са за средногодишна инфлация от минус 0,3 процента.
darikfinance.bg
√ Слагат борд и на енергетиката
Български експерти и представители на трите електроразпределителни дружества ще разговарят в Брюксел със
сътрудници на еврокомисаря Гюнтер Йотингер за тежкото състояние на българската енергетика.
Намеренията, обявени предварително от българските представители, са да лансират идеята за стабилизиране на сектора
чрез енергиен борд, съобщава БНР.
Вчера изтече крайният срок, в който ЧЕЗ, EVN и ЕНЕРГО-ПРО трябваше да подадат становищата си по търговския им спор
с Националната електрическа компания, заради който държавният енергиен регулатор откри процедура по отнемане на
лицензите им.
Решението за лицензите обаче няма да бъде взето тази седмица.
focus-news.net
√ Анри Малос: Ключът за развитието на Родопския край е инвестицията в образоването и развитието на туризма
Смолян. По-важната инвестиция за развитието на Родопския край е инвестицията за развитието на човешки ресурси и
образованието в него. Това каза по време на кръгла маса в Смолян Анри Малос – президент на Европейския
икономически и социален комитет /ЕИСК/, предаде репортер на Радио „Фокус” – Смолян. Анри Малос подчерта, че
ключът за развитието на Родопския край е инвестицията в образоването и квалификацията и развитието на туризма,
който допълнително ще допринесе на развитието на този регион. По думите му, Родопският край е изключително красив,
има много дадености и природни ресурси, затова трябва да се знае как да се използват те за развитието на региона. Анри
Малос посочи, те трябва да се търсят и други възможности за развитието на местната икономика, като трябва да има
диалог между държавата, местната власт и гражданската инициатива. Според него, районът е труден, но това дава сила
да се търсят начини за неговото развитие. Президентът на ЕИСК подчерта, че трябва да се поддържат добрите
междусъседски отношения с Гърция. „Родопите са разположени в двете държави и те имат подобни на нас проблеми и
след като има диалог между двете страни и се споделят проблемите, по-лесно може да се стигне до тяхното решение и
изпълнение”, отбеляза Малос.
По време на кръглата маса, областният управител на Смолян запозна присъстващите с инструмента „Водено от
общността местно развитие” и посочи, че в него си предвиждат доста неща за подобряването и развитието на Родопския
регион.
Даниела БОЙКОВА
investor.bg
√ Намаляването на такси ще спести на бизнеса 7 млн. лв. до края на годината
Работи се по усъвършенстването на регистрите към Агенцията по вписванията
Намаляването на таксите на Агенцията по вписванията ще спести на гражданите и бизнеса близо 7 млн. лв. до края на
годината. Това съобщи на конференция „С лице към бизнеса и добрите европейски практики“ вицепремиерът и
министър на правосъдието Зинаида Златанова. Тя посочи, че тези средства може да бъдат инвестирани в икономиката,
вместо да отидат за административни такси.
Златанова отчете, че правителството вече е намалило административната тежест за гражданите и бизнеса. С 50% са
намалени таксите при издаване на удостоверения от Имотния регистър, а със 77% - при издаване на копие от документ.
Ефектът от намалението от февруари до април е близо 1 млн. лв.
Намаляването на таксите за регистър БУЛСТАТ е довело също за два месеца до ефект от близо 34 хил. лв., а при таксите
за Търговския регистър спестените на бизнеса средства са над 512 хил. лв.
Венцислав Спиридонов, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, посочи, че се работи по подобряването и
на регистрите, за които Агенцията отговаря: Имотен регистър, БУЛСТАТ и Търговски регистър.
Зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева отбеляза, че при очакваните промени в Закона за кадастъра и
имотния регистър акцентът е върху сигурността на сделките, а не върху облекчаването на администрацията.
На въпрос дали се работи по закон за частния фалит Златанова отговори, че се прави анализ на европейската практика.
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√ Кризата в Украйна все още не е спънка за пазара на бизнес имоти в ЦИЕ
Обемът на инвестициите в региона през последното тримесечие на 2013 г. и първото на 2014 г. достига рекордно
ниво, невиждано и преди кризата
Инвеститорите в бизнес имоти наблюдават ситуацията в Русия и Украйна, но засега геополитическото напрежение не е
повлияло особено на потока от инвестиции към Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сочат данни на онлайн изданието
propertyeu.info.
Според Йос Тромп от консултантската компания CBRE комбинацията от съществуващите инвеститори, новите локации и
новите играчи, които навлизат на пазара, подкрепя ръста на обема на инвестициите в имоти в региона. Така през
последното тримесечие на миналата година и първото на настоящата обемите са достигнали до рекордни равнища,
които не са виждани дори преди кризата.
Общият обем на инвестициите в Централна и Източна Европа през цялата 2013 г. е нараснал до 5,6 млрд. евро от малко
под 4 млрд. евро през 2012 г., сочат данните на CBRE.
Експерти от сектора на имотите обаче са единодушни, че е трудно да се предвиди какво ще се случи в Украйна, макар и
досега да няма осезаемо въздействие на събитията върху пазарите на имоти.
Дори и да има известен спад на инвестиционния интерес към Русия обаче, Полша определено компенсира и дори
„издърпва“ напред целия регион. Страната остава най-предпочитаната дестинация за инвеститорите в недвижими имоти
в региона след Русия, която е привлякла над 50 на сто от инвестициите в бизнес имоти през миналата година и се очаква
и тази година числата да са подобни.
По думите на Йос Тромп доверието в европейските страни се подобрява, което се отразява положително и на
икономическия растеж. Най-силно се представя Германия, което е изключително важно за цяла Европа, подчертава той.
Растежът на юг вече е видим, но не е достатъчно бърз, за да оправдае надеждите на хората.
Тромп очаква, че инвеститори, които са търсили възможности в Южна Европа, вероятно ще се насочат към Централна и
Източна Европа заради все още слабото възстановяване. Той се позова на данни на Оксфорд, според които темповете на
икономически растеж в Централна и Източна Европа в периода 2014-2016 г. ще изпреварят средните за целия континент,
като в някои страни ще надвишат и 4 на сто.
Тромп подчертава, че на пазарите в региона вече се подобрява чувствително достъпът до дълг, което допълнително
подкрепя инвестициите в имоти.
√ 409 проекта на млади фермери ще получат общо 10 млн. евро субсидии
Приоритет са имали предложения в сектор животновъдство и биопроизводството
409 проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските региони
ще получат субсидии в общ размер 10 млн. евро или 19,95 млн. лева, съобщиха от Министерството на земеделието и
храните (МЗХ).
Проектите, които са спечелили финансиране, са избрани от 2,8 хил. предложения. Приотет са имали проекти в сектор
животновъдство, биопроизводство или в преход към биопроизводство, както и на стопани, които имат образование или
обучение в областта на селското стопанство.
Допълнително точки са отпускани и за проекти от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник.
Разград, Силистра, Смолян и София, допълват от агроминистерството.
Голяма част от отпуснатите средства ще отидат за отглеждане на градински домати и краставици, гъби и орехи.
Одобрени са и проекти за отглеждане на птици, лешници, бадеми, овощни и костилкови насаждения, а също и за
създаване на разсадници за трайни насаждения.
Сред предложенията има такива за купуване на пчелни семейства, създаване на ферми за калифорнийски червеи, както
и за отглеждане на дребен и едър рогат добитък.
√ Средният осигурителен доход нараства до 678 лв. през март
На годишна база обаче показателят отбелязва понижение, сочат данни на НОИ
Средният осигурителен доход за март е 678,89 лв., съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).
Показателят бележи значителен ръст спрямо февруари, когато беше 659,26 лв.
На годишна база показателят също отбелязва повишение - средният осигурителен доход за страната през март 2013
година е бил 644,26 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2013 година до 31 март 2014 година е 656,39 лв.
За същия период на предходната година средномесечният осигурителен доход е бил по-нисък - 626,18 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на
размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2014 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.
√ ЕК набира проекти по схемата за изграждане на енергийна инфраструктура
Фокусът ще бъде към проекти в областта на електричеството и газовата инфраструктура
Европейската комисия (ЕК) стартира първата фаза по схемата Connecting Europe Facility (CEF), която подпомага
изграждането на трансгранична енергийна инфраструктура. По тази мярка ще бъдат отпуснати общи 750 млн. евро, като
основно фокусът е към газова инфраструктура и електричеството. Общо по CEF за този програмен период ще бъдат
отпуснати 5,58 млрд. евро.
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Целта на проекта е да премахне енергийната изолация на някои от страните в Европейския съюз (ЕС), отбелязват от
Европейската комисия при представянето на предложението. Сред финансираните проекти ще бъде и изграждането на
междусистемни газови връзки.
От ЕК вече са публикували апликационните форми за набиране на предложения. Крайният срок за подаване на
документацията е 19 август 2014 година, а проектите, които получават европейско финансиране, ще бъдат обявени през
ноември 2014 г.
Одобрените проекти могат да получат до 50% финансиране по схемата. В специфични случаи, които подкрепят
енергийната солидарност между страни от общността, европейското финансиране може да бъде до 75 на сто.
Предимство ще имат именно подобни проекти, които след своята реализация ще донесат ползи за поне две държави от
общността. Приоритетно финансиране ще получат още и проекти, които ще гарантират сигурност на доставките, ще
подобрят конкурентоспособността или ще намалят емисиите парникови газове.
Средства ще бъдат отпускани както за проучвателните дейности, така и за строителните работи по одобрените проекти.
„Кризата в Украйна показва колко важно е да бъде обновена енергийната инфраструктура и да бъдат изградени
липсващите интерконектори между страните от ЕС”, коментира комисарят по въпросите на енергетиката в общността
Гюнтер Йотингер при представянето на предложението. Според него страните от ЕС могат да си помогнат и сами при
кризисни ситуации, но само ако е налице добре изградена енергийна инфраструктура.
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