Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Класа
√ Малките и средните предприятия не са наясно със стандартите
http://www.klassa.bg/news/Read/article/197365_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D
1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%
BE+%D1%81%D1%8A%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B
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Около една трета от представителите на по-малките фирми не са наясно откъде да закупят стандартите, които ги
интересуват и са необходими за тяхната работа. Това показва проучване на Българския институт за стандартизация
(БИС), проведено в цялата страна. Според него фирмите с над 50 човека в по-голяма степен смятат, че прилагането на
стандарти е изключително важно за тяхната дейност – на това мнение са 65,1%, докато сред по-малките фирми това
твърдение споделят 45,9%. По-големите фирми показват и по-добри познания, като 62% заявяват, че познават добре
стандартите, които се прилагат в тяхната област, срещу 48,6% сред фирмите с под 50 наети човека. Изискванията за
качество също са по-добре познати на по-големите фирми – 82,9%, а от по-малките фирми 73% заявяват, че ги познават
добре. По отношение на нагласите към участието в разработването на стандарти не се наблюдават съществени
различия, като и двата вида фирми имат колеблива позиция – 47,3% от големите и 36,8% от малките харесват идеята.
Изследването показва още, че предприятията и фирмите в България са на мнение, че стандартите са важни за тяхната
дейност. Това важи както за членовете на БИС (96,6%), така и за останалите (81,6%) анкетирани фирми. След като са
набавили необходимата информация за стандартите, членовете (92,8%) ги закупуват от БИС. Голяма част от
нечленуващите в БИС (39,9%) обаче заявяват, че ги купуват от други органи за стандартизация, или са посочили графата
„други”, без да уточняват откъде се снабдяват с тях. Основните предимства от членството в БИС според столичните
компании са свързани с възможността да се контактува и обменя информация с партньори и конкуренти в процеса на
работата (60,3%) и да се получава приоритетно информация, свързана с дейността по стандартизация, както и
информация за проектите на разработваните стандарти (58,8%).
Българският институт за стандартизация има ясна картина за потребностите на предприятията и бизнеса в България по
отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от организацията. Бизнесът като цяло има
положително отношение към стандартите и тяхното прилагане. Независимо дали членуват в БИС или не, фирмите
смятат, че прилагането на стандарти им дава както конкурентно предимство, така и възможност да отговорят на
изискванията за качество и безопасност, както и на очакванията на клиентите си. Членовете на БИС недвусмислено
показват, че получават добри, адекватни и качествени услуги.
Фирмите и организациите, които не членуват в БИС, не са добре запознати с конкретните му дейности и услуги, но близо
40% от тях заявяват готовност да потърсят повече информация. Около една трета от тях са склонни да станат членове на
института, което означава, че БИС има добър потенциал, който би могъл да реализира. Според експертите обаче трябва
да се преодолее информационният вакуум относно дейностите и предоставяните от БИС услуги и конкретните ползи от
тях. Резултатите от проучването ще бъдат компас за БИС накъде да насочи своите усилия, за да информира и насърчи
прилагането на европейските стандарти, за да бъдат българските предприятия конкурентоспособни на Общия
европейски пазар.
25 млн. евро дава ОП „Конкурентоспособност“
В момента по ОП "Конкурентоспособност" в процес на изпълнение е процедурата „Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", чиито бюджет е 25 млн. евро. Схематa е
насочeна към въвежданe на системи за управлениe и постигане на съответствие с европейски и международни
стандарти като основен фактор за създаване на продукти и услуги с добавена стойност и постигане на устойчиво
присъствие на пазара. Проучвания на БСК и консултантска компания „Ню Ай“ АД преди година показаха, че това е високо
приоритетна област, към която бизнесът проявява интерес и потребност за грантово финансиране. За да може да
кандидатства юридическото лице или едноличният търговец, следва да бъде регистриран съгласно Търговския закон
или Закона за кооперациите, със седалище в България. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни или големи
предприятия, но е задължително да имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) и са реализирали нетни
приходи от продажби за 2010 г. в размер равни на или надвишаващи 150 000 хиляди лева. Кандидатите могат да получат
до 391 000 лв., като безвъзмездната помощ е до 75% , а собственото участие минимум 25%. За изпълнението на проекта
кандидатите ще могат да финансират консултантски услуги за предварителен анализ, подготовка, изграждане и
внедряване на стандартизирани системи за управление, закупуване на оборудване, технологии, които допринасят за
постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/ и за управление и услуги за
сертифицирането на системи за управление.

Вестник Сега
√ България е трета в ЕС по спад на продажбите на дребно
http://www.segabg.com/article.php?id=591781
Притеснени от евентуалното отражение на кризата у нас, българите продължават да ограничават разходите си. Според
данни на Евростат страната ни е на трето място в ЕС по спад на продажбите на дребно през януари. За година у нас те са
се свили с 2.6%. На месечна база - спрямо декември 2011 г. - също е отчетено намаление, макар и по-скромно - с 0.2%.
Най-голямо е намалението на годишна база в Португалия с 8.7% и Малта с 5.7%. Най-голямо увеличение има в Литва (със
17%), Латвия (16.6%) и Румъния (10.2%). И в Германия продажбите на дребно са спаднали, но само с 1.6 на сто на
месечна база.
Данните на Евростат са пореден показател за свитото потребление у нас. Наскоро доклад на компанията CBRE
информира, че българският пазар е бил единственият в Централна и Източна Европа, който е отчел понижени продажби
на дребно по време на коледните празници в края на декември.
ИЗНЕНАДА
Като цяло търговията на дребно в еврозоната е нараснала с 0.3% през януари на месечна база според Евростат. Макар и
минимален, ръстът изненадва, тъй като се случва за първи път от август м. г. насам. Предварителните прогнози за
първия месец на 2012 г. бяха за спад от 0.1%. Основен принос имат повишените продажби във Франция - 2.1% на
месечна база и 6% на годишна. Спрямо декември те растат и в Словения, Финландия и Люксембург. В целия ЕС на
месечна база продажбите на едро отчитат ръст от 0.4%.
√ Найденов се отказа да продава дървесината на борсата
http://www.segabg.com/article.php?id=591782
Търговия на дървесина през Стоковата борса няма да има. Това съобщи вчера земеделският министър Мирослав
Найденов на среща с фирми от сектора. Дървеният материал вече ще се продава по два начина - две трети от
количествата ще минават през търгове, при еднакви условията за цялата страна, а една трета ще се разпределя от
директорите на горските предприятия, които ще решат дали да я предлагат на борсата.
Найденов предложи да се оформят три групи търгове: малки - от 100 до 1000 куб. м дървесина, средни - от 1000 до 50
000 куб. м и големи - над 50 000 куб. м. Това се налага, тъй като фирмите със сериозни мощности трябва да се явяват на
стотици търгове, за да се снабдят с необходимите количества.
До миналата седмица министърът твърдо защитаваше търговията с дървесина на Стоковата борса. Това обаче
предизвика серия протести сред представители на бранша, според които тя ги оскъпява ненужно
Вестник Монитор
√ Дават още 40 млн. евро за млади фермери
http://www.monitor.bg/article?id=329192
40 млн. евро допълнително ще бъдат пренасочени по мярка 112 за подпомагане на млади фермери по Програмата за
развитие на селските райони. Това съобщи зам.-министърът на земеделието Светлана Боянова. Още в края на 2009 г.
бяха сключени договори за пълния размер на финансирането по схемата, т. е. за 102 млн. евро. Към момента пък на
младите фермери са изплатени 51 млн. евро.
Предвижда се да бъдат пренасочени средства и по още две мерки, каза зам.-министър Боянова. 120 млн. евро
допълнително ще бъдат осигурени по мярка 121, чрез която се финансират проекти за модернизиране на земеделските
стопанства. Около
140 млн. евро пък ще бъдат пренасочени към мярка 321
по която се отпускат средства на общините за ремонт на пътища, ВиК инфраструктура и др. „По тази мярка имаме заявен
интерес почти три пъти по-голям от заложеното в бюджета”, каза Боянова. Тя припомни, че и в момента по нея се
приемат общински проекти, но само по линия на предоставянето на социални услуги за деца и младежи.
„Вече сме поискали прехвърляне на средствата по трите мерки и очакваме отговора на ЕК през пролетта”, обясни зам.министърът. Ако тогава той бъде получен, пренасочените средства ще могат да се отпускат още от средата на годината.
Междувременно от думите на Боянова стана ясно, че мярка 125, която е за подобряване и развитие на инфраструктурата
в земеделието, може да остане за следващия програмен период.
По нея са предвидени близо 90 млн. евро, предназначени за инвестиционни проекти за напоителни системи. „За мярка
125 до последно ще видим дали си струва или не да тръгне през този програмен период”, каза Боянова. Тя обясни още,
че всички детайли по схемата са уточнени и затова
не е решаващо дали ще тръгне през 2013 г. или 2014 г.
Зам.-министърът на земеделието отчете още, че около 52% от програмата за развитие на селските райони вече са
договорени, а изплатените средства са около 32 на сто от общия й бюджет. От думите на Боянова обаче стана ясно, че
интересът към някои мерки е много слаб. Според данните на земеделското министерство България усвоява най-малко
средствата, предвидени за агроекология в сравнение с другите държави от Европейския съюз. Боянова обясни още, че
единствените й опасения за загуба на средства са именно по мярката, която финансира такива проекти.
Обновяват винарни с европари
Инвестиционните предложения на 48 предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост са били
одобрени вчера от Фонд „Земеделие”, съобщиха от ведомството. Компаниите ще получат финансиране от над 55 млн.
лева по Програмата за развитие на селските райони.

Единадесет от предприятията, които произвеждат вино, ще инвестират във винификатори, бъчви, машини за
бутилиране, пакетиране и поставяне на етикети, както и в строително-монтажни дейности. 8 от проектите пък са на
фирми за преработка на плодове, зеленчуци и гъби. Ще бъде изградено и предприятие за замразяване и съхранение на
диворастящи гъби и горски плодове. Предприятие за преработка на месо и хайвер от охлюви пък със субсидията ще
промени предназначението на стопанските си постройки. Повечето фирми просто ще закупят оборудване с парите.
Гарантират земеделски заеми за 1,2 млрд. лева
Малките и средните предприятия, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони, ще могат да се
възползват от гаранции при отпускане на банкови заеми, съобщиха от земеделското министерство. Този месец ще бъде
проведен конкурс за избор на банките партньори, които ще дават кредитите.
За целта в гаранционния фонд към Българската банка за развитие са отделени 355 млн. лева. Те ще послужат за
гаранции по банкови кредити за над 1,2 млрд. лева, предназначени за бенефициентите в селските райони. Заемите ще
са за предприятия, които ще получават финансиране по мяра 121 за модернизиране на земеделските стопанства, 122 –
за подобряване на икономическата стойност на горите и др.
money.bg
√ Дянков: Може да свалим ДДС до края на мандата
http://money.bg/news/id_925760029/%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B
5_%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%94%D0%A1_%D0%B4%D0%BE_%D0
%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
33,4% от парите си средният българин плаща за данъци като цяло - това е 1/3 от дохода, която отива за данъци, каза
пред Нова телевизия финансовият министър Симеон Дянков.
"За миналата година държавата е произвела около 77 млрд. лева, а данъците са около 33 млрд. лева, това са 33,4%,
което е най-ниският процент в Европа. Твърдя, че България има най-ниското данъчно бреме. Ще има възможност до
края на мандата ни малко да падне и ДДС. В края на тази и началото на 2013 г. ДДС може да се промени", заяви Дянков.
За твърденията на бившия финансов министър Пламен Орешарски, че няма да имаме фискален резерв, Дянков каза, че
нищо вярно няма в коментарите на Орешарски. "4,3 млрд. в момента е фискалният резерв. Ако се изчистят всички
задължения на държавата, това е повече от това, което са ни оставили предното правителство.
„Парите ни за черни дни в момента са повече, отколкото те ни оставиха. 1,8 млрд. лева трябва да се дадат по падежа за
изплащането на дълга. Съвпаднаха темите с падежа и Сребърния фонд. Трябва да има различни източници на
финансиране за изплащането на този падеж", посочи Дянков и допълни, че едните пари за плащане на падежа ще са от
държавни ценни книжа, една част от външен заем - еврооблигации.
"Чакаме да се реши гръцкият проблем. Ако сега вземем външни облигации, ще ни е по-евтино с 1,5%", обясни Дянков.
Той каза, че България е единствената държава с висок кредитен рейтинг в Източна Европа.

