Асоциация на индустриалния капитал в медиите

Вестник Труд
√ Дянков с нов курс към реформи
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1709920
Половин година преди края на мандата финансовият министър Симеон Дянков обяви нов курс към реформи. Те ще са
изцяло в сферата на подобряване на бизнес средата и ще се правят до последния ден преди изборите.
“Обикновено правителствата в последната си година или шест месеца спират да правят всякакви реформи и се готвят за
избори. А аз искам да покажа, че ние сме правителство, което до последния ден ще прави реформи в бизнес средата”,
зарече се вчера вицепремиерът в интервю за “Нова телевизия”. Дянков вече имал подкрепата на премиера Бойко
Борисов за инициативата си.
“Новият курс” на Дянков ще стартира с поредица от срещи с бизнес асоциациите до края на януари. Така частният сектор
ще изложи най-важните си проблеми, които биха могли да се разрешат до края на мандата на правителството. Всички
проучвания на бизнес климата у нас сочат, че тревога №1 на частния сектор е проблемното правосъдие. Първата мярка,
с която ще се захване Симеон Дянков обаче не е в тази посока, е въвеждането на златен регистър по ДДС в
Националната агенция за приходите. Идеята е данъкът да се възстановява възможно най-бързо на коректните фирми, а
на проверки да бъдат подлагани само неизрядните. Оценките на министъра са, че златният регистър може да бъде готов
до края на март.
Безработицата е проблем №1 пред страната през 2013 г., подчерта още вицепремиерът. Той е готов да отпусне
финансиране за повече програми за борба с трайната безработица. Една от идеите му е да се наемат хора, които да
помагат при разработването на археологическите разкопки заедно със специалистите. Според него на трайно
безработните може да се намери препитание и в селското стопанство.
По предварителни данни 2012 г. е приключила с дефицит в размер на 360 - 370 млн. лв., което е значително под
заложените 1,1 млрд. лв. и е в рамките на около 0,5% от БВП, заяви още Дянков. В резултат са спестени разходи на
фискалния резерв в размер на около 750 млн. лв. Те няма да се превърнат в нов държавен дълг и затова лихвите по тях,
които са в размер на няколко десетки милиона лева, ще бъдат спестени в бюджет 2013 г. Дянков допълни, че с тези
пари, чиято точна сума не посочи, могат евентуално да се увеличат доходите в определени сектори. Разговори по този
въпрос в кабинета обаче още не са водени. Това щяло да стане през февруари - март.
ЗЛАТНИЯТ РЕГИСТЪР ПО ДДС - ЗА ВСИЧКИ
В златния регистър по ДДС, който готви финансовото министерство, първоначално трябва да фигурират всички
компании, докато за някои от тях не се докаже, че са некоректни. Това би предложил на вицепремиера Симеон Дянков,
коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Регистрираните по ДДС дружества у нас са между 200 000 и 250 000. От АИКБ настояват още кабинетът да направи отчет
на “Програмата за по-добро регулиране”, която предвижда ограничаване на административната тежест, изготвяне на
оценки за въздействието на нормативните актове и т. н.
БИЗНЕСЪТ ИСКА Е-УСЛУГИ
Въвеждането на повече електронни услуги за фирмите би улеснило значително бизнес средата в България, коментира
пред “Труд” зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев. Кандидатстването по европроекти
и обществени поръчки, както и за различни разрешителни трябва да е по електронен път, каза той. Бизнесът настоява
още за намаляване на държавните и общински такси. “От 2013 г. те трябваше да се определят спрямо разходите на
институциите за съответната услуга, но това не се случва. Вместо да намаляват, таксите се увеличават”, каза Колев.
За да се съживи пазарът на труда, трябват инвестиции и гъвкавост за наемане и освобождаване на кадри. За съжаление,
прогнозата ни е, че през т. г. работните места няма да се увеличат, т.е. бедността ще продължи да расте, каза Колев.
darikfinance.bg
√ Златен стандарт само за големите
http://www.darikfinance.bg/novini/87731/%C7%EB%E0%F2%E5%ED+%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2+%F1%E0%EC%EE+%E7
%E0+%E3%EE%EB%E5%EC%E8%F2%E5
Създаването на т.нар. „златен стандарт” или „златен регистър” е стара идея, която така и не беше осъществена досега.
Идеята е на изрядните фирми да се възстановява по-бързо ДДС, коментира пред DarikFinance.bg Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
По думите му обаче този стандарт най-вероятно ще важи само за големите и средни данъкоплатци.

Бизнес средата у нас няма как да се подобри с мярка, която ще обхване няколкостотин фирми от общо около 250 000,
регистрирани по ДДС, допълни Велев.
Според него трябва да се възстановява по-бързо ДДС на всички фирми, които са изрядни към държавата, като по
презумпция всички са такива до доказване на противното.
За бизнеса ще е много по-лесно да си върши работата, ако на всички коректни фирми се възстановява по-бързо ДДС.
Освен това трябва да се завишат санкциите и да се направи регистър на неизрядните фирми, каза още Велев.
От Националната агенция за приходите обясниха, че все още се обсъжда дали "златният стандарт" да не важи
действително само големите и средните данъкоплатци.
По-рано днес финансовият министър Симеон Дянков заяви, че правителството иска да се въведе златен стандарт в НАП
за коректните фирми и за тях ще има улеснени процедури.
b2bnews.bg
√ Златен стандарт само за големите
http://b2bnews.bg/index.php/zlaten-standart-samo-za-golemite-736384.html
Създаването на т.нар. „златен стандарт” или „златен регистър” е стара идея, която така и не беше осъществена досега.
Идеята е на изрядните фирми да се възстановява по-бързо ДДС, коментира пред DarikFinance.bg Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му обаче този стандарт най-вероятно ще
важи само за големите и средни данъкоплатци. Бизнес средата у нас няма как да се подобри с мярка, която ще обхване
няколкостотин фирми от общо около 250 000, регистрирани по ДДС, допълни Велев.
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Вестник Капитал daily
√ Износът извън ЕС сви търговския дефицит през ноември с 59%
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/09/1981478_iznosut_izvun_es_svi_turgovskiia_deficit_prez_noe
mvri/
С натрупване от началото на годината дупката във външната търговия расте с 80% и достигна най-високи нива
от 2009 г.
Износът за държави извън Европейския съюз (ЕС) е свил с 59% търговския дефицит на България за ноември до 270 млн.
лв. съобщи Националният статистически институт. Данните дори показват излишък от 103 млн. лв. по салдото с трети
страни, което означава, че местните фирми са намерили пазари за продукцията си в Азия и Африка и така реагират на
спадащото търсене от традиционни партньори в еврозоната.
Тази тенденция се наблюдава почти през цялата 2012 г., но през ноември е едно от най-сериозните й потвърждения,
защото експортът за ЕС е спаднал с 3%, а за сметка на това към трети страни се увеличава с 37%.
С натрупване за единадесетте месеца на годината обаче търговският дефицит се увеличава с 80% и размерът му вече е
6.35 млрд. лв., които са най-високите нива от 2009 г. насам. Причината е, че през тази година експортът расте по-бавно,
отколкото през миналата година, докато основни импортни стоки (най-вече петролът) поскъпват, а търсенето на
потребителски и инвестиционни стоки също започва да се пробужда.
Справката на НСИ показва, че за единадесетте месеца износът на българската икономика се увеличава с 3.1% (при спад
от 3.4% за ЕС и увеличение с 13.4% за останалите пазари), докато вносът расте с 9.7 но сто на годишна база (с 8.7% от ЕС и
с 11.1% от трети страни).
Интересно е, че през ноември за втори месец от началото на годината вносът е по-нисък – с 0.1% на годишна база. На
теория това може да означава свиване на потреблението, но фактът, че се случва откъслечно, кара анализаторите да
смятат, че е следствие от презапасяване на търговските компании и производителите в предходни месеци. Финансовият
министър Симеон Дянков също заяви, че през декември вносът е отчел сериозен ръст (макар и официални данни още да
не са посочени) и това по-скоро потвърждава тезата, че става въпрос за изчистване запаси.
В анкета на "Капитал Daily" икономисти прогнозираха, че дори и да няма сериозно подобряване на бизнес средата, тази
година инвестиционното търсене трябва да се съживи, тъй като в предходните три години на кризата материалните
дълготрайни активи на компаниите са претърпели сериозна амортизация и се налага да бъдат подменени. Това търсене
обаче ще окаже положително влияние върху икономиката и ще е пример за проявата на вътрешни възстановителни
сили, които не зависят от развитието на дълговата криза в еврозоната.
Подробните данни на НСИ показват, че горивата продължават да заемат най-голям дял както от вноса, така и от износа
към трети страни. Всъщност салдото при тях се запазва с малка промяна, тъй като паралелно с поскъпналия внос расте и
цената на експортните продукти (преработени горива и моторни масла). Другите продукти с водещ дял в експорта на
българските компании са суровините и междинните продукти. Освен от горивата пък вносът се доминира от други
суровини и оборудване.

Увеличеният внос на машини – с 23% за единадесетте месеца, също потвърждава, че инвестиционното търсене се
пробужда, но докато размерът му е в пъти по-нисък от този преди кризата, икономическият растеж ще остане под
потенциалния.
Разбивката по страни пък показва, че за единадестте месеца основната част от ръста на износа идва от търговията с
Китай (123% покачване до 1.08 млрд. лв.), където голяма част се дължи на металите и по-специално на медта, и с
Обединените арабски емирства (176% до 249 млн. лв.) заради тютюневите изделия. Стабилен ръст има и към Турция
(13.6% до 3.558 млрд. лв). Същевременно известен спад има при някои от другите съседни икономики - Сърбия (-5.9% до
820 млн. лв.) и Македония (-14.5% до 714 млн. лв.).
√ Промишленото производство намалява
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/01/09/1981416_promishlenoto_proizvodstvo_namaliava/
Статистиката отчита по-малки обеми продукция във всички сектори през ноември в сравнение с година по-рано
Забавянето на икономиката в Европа през миналата година се е отразило на промишленото производство в България,
което до голяма степен разчита на продажбите в ЕС. Това показват предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ) за ноември. Въпреки че спрямо предходния месец производството се е увеличило с 0.9%,
на годишна база обемът на промишлената продукция е намалял с 2.1%.
Понижение при добива
В сравнение с ноември 2011 г. най-значително е понижението в добивната промишленост (11.6%). Това се дължи на
производството на въглища, което се понижава с 35.7%. В същото време в страната са произведени с 25.8% повече
метални руди, увеличение от близо 40% има и при неметалните материали и суровини.
На месечна база обаче и трите подсектора отчитат спад, който води до общо понижение от 19.2%. Според данните на
НСИ производството на руди е намаляло с 27.7% в сравнение с октомври, а при въглищата понижението е 22.5%. От
сектора обаче коментираха, че няма логично обяснение за тези данни и вероятно ще бъдат ревизирани в окончателната
статистика. "Рудодобивните предприятия работят на базата на годишни инженерни планове и производството е
сравнително равномерно разпределено през годината", каза изпълнителният директор на Българската минно-геоложка
камара Иван Андреев. Според него понижение може да има през декември, когато работата на откритите мини е
затруднена заради ниските температури, или пък през февруари заради по-късия месец.
От най-големия производител на въглища в страната - "Мини Марица-изток", наскоро коментираха за "Капитал Daily", че
имат спад на производството заради намалените поръчки от ТЕЦ. "Вярно е, че мините още не могат да компенсират
намаления добив заради стачките в началото на миналата година, но то не е от този порядък", добави Андреев.
Плановете на компанията за цялата 2012 г. бяха да произведе 32.6 млн. тона въглища, което е с 1.2% по-малко,
отколкото през 2011 г.
С 4.8% по-ниско е производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ спрямо ноември 2011 г. В
сравнение с октомври обаче очаквано се наблюдава увеличение от 7.4%.
Преработваща промишленост
В сравнение с година по-рано преработващата промишленост е свила производството с 0.2%. По-значителен спад има
при тютюневите изделия (38.9%) и при превозните средства без автомобили (22.3%). По-малки са обемите и в
металургията - както при производството на основни метали, така и на метални изделия (без машини и оборудване).
Това се дължи основно на черната металургия, където още от средата на миналата година се усети спадът на търсенето в
Европа. За разлика от производителите на цветни метали при стоманодобивните предприятия износът на по-далечни
разстояния е неизгоден. Увеличение на годишна база пък отчита статистиката при изделията от каучук и пластмаси
(19.8%) и хартия и картон (16.8%).
Дистанционни продажби
В търговията на дребно потребителите продължават да се преориентират към дистанционните продажби, които са
единствените с ръст през ноември. Стоките, пласирани след поръчка по пощата, телефона или интернет, са скочили с
22.5% на годишна база. При абсолютно всички други групи обаче се наблюдава спад, което води и до понижение от 5.2%
общо в търговията на дребно. Така низходящата тенденция не само продължава трети пореден месец, но и се
задълбочава. Спрямо предходния месец освен при дистанционната търговия ръст се забелязва и при продажбите на
текстил, облекло, обувки и кожени изделия (1%). Общо обаче оборотите намаляват с 0.5% в сравнение с октомври.
√ Големи научни надежди
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/09/1981412_golemi_nauchni_nadejdi/
Кабинетът одобри включването на оперативна програма за образование и наука за следващия програмен период
Научната общност в България победи. През следващия програмен период 2014-2020 г. все пак ще има нова Оперативна
програма, която ще е посветена изцяло на науката и образованието. Програмата, с условно наименование "Наука и
образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) беше одобрена на първото заседание на Министерския съвет за тази
година. Така България избира да концентрира средствата за наука и образование от ЕС през следващия период в една
програма, вместо както досега, да ги раздели в останалите. Идеята е да се финансират пет приоритета - научни
изследвания и технологично развитие, връзка между образованието, бизнеса и трудовата заетост, социално
приобщаване, учене през целия живот и подобряване на образователната инфраструктура.
Висшите училища и научната общност имаха силни аргументи "за" такава програма, но гласове в правителството, както и
в Европейската комисия, изразяваха скептицизъм относно нова структура за европейски пари във втория програмен
период. Основно предизвикателство ще бъде изискването да бъде създаден нов Управляващ орган, както и цялата

съпътстваща структура на една ОП, а после тя да бъде сертифицирана в рамките на тази година, за да може да започне
да работи от догодина. Предвид досегашния опит на България, в който много от програмите се спъваха първите 2-3
години, подобна задача не е лесна. Не бива да се забравя, че водещо министерство ще бъде това на образованието,
младежта и науката, а там точно в момента има проблеми с друга структура, която раздава пари за наука - Фонд "Научни
изследвания".
"Програмата има нужда от интелигентно управление", коментира за "Капитал" ректорът на Техническия университет
проф. Марин Христов. За него това означава добре мотивиран екип с познания и "пълно съблюдаване на конкурсния
принцип без никакви компромиси". Дали е възможно такъв да бъде съставен бързо и ефективно, е основният въпрос.
Самата административна структура няма да се появи на голо поле. В момента в МОМН действа междинно звено по
програмата Развитие на човешките ресурси, което наброява няколко десетки души и което вероятно ще стане основата
за новия управляващ орган. Предстои да бъдат уточнени параметрите на програмата, но отсега е ясно, че тя ще вземе
части от ОП РЧР и от ОП Конкуретоспособност - например планираните иновационни ваучери за малки и средни
предприятия, които трябваше да бъдат под контрола на Министерство на икономиката.
На фокус
Позитивното е, че ще бъдат фокусирани политиките в сферата на науката, каза пред "Капитал" министърът по
управление на еврофондовете Томислав Дончев. Според него в предишния период тази област е била слабо застъпена.
Той похвали също така мобилизацията на научните среди, които буквално извоюваха тази програма преди тази година
да започне планирането по пера за следващия период.
"Ако тази оперативна програма не беше одобрена, системата иначе трудно щеше да продължи да се развива",
категоричен е Добромир Добрев от Софийския университет, който е член на работната група в Министерския съвет за
договора за партньорство и е участвал в изработването на концепцията за ОП НОИР. Според него образователната
система "има нужда от дългосрочна интервенция" и програмата ще помогне в тази посока. Ефектът от финансирането ще
бъде по-голям и ще обхване по-голяма група, смята още Добромир Добрев. Според него е ключово предефинираните
проекти по осите да стартират още в началото на 2014 г. Те включват студентските и докторантските стипендии,
общинските програми за личностно развитие, практическото обучение с работодатели, дигитализацията на културноисторическо наследство и научни документи.
За учените оперативната програма всъщност е шанс за добро финансиране по ясни и прозрачни правила. Те се надяват,
че строгите регламенти на ЕС ще предпазят разпределянето на средствата от порочните практики, на които са били
свидетели при финансиране на научни проекти от български източници. "За академичната общност е важно да има
предвидимост и регламент, валиден за всички", смята Добромир Добрев.
√ Прагът за инвестиции срещу гражданство ще падне
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/09/1981489_pragut_za_investicii_sreshtu_grajdanstvo_shte_pa
dne/
След президентското вето, управляващите ще мислят нови поправки в Закона за насърчаване на инвестициите
Управляващите ще подготвят нови поправки в Закона за насърчаване на инвестициите. Това стана ясно по време на
заседанието на икономическата комисия към парламента в сряда, на която депутатите единодушно приеха ветото на
президента Росен Плевнелиев върху нормативния акт.
Какъв да е минимумът
В обръщение към народните представители икономическият министър Делян Добрев заяви, че сегашните прагове за
обем инвестиции, при които чуждестранни лица могат да получат право на постоянно пребиваване и впоследствие да
кандидатстват за гражданство, трябва да се занижат. В момента се изискват 4 млн. лв. Добрев не посочи какъв трябва да
е новият праг, но заяви, че "понижението трябва да е голямо".
Сутринта преди заседанието на икономическата комисия министърът на финансите Симеон Дянков обяви пред "Нова
телевизия", че при инвестиции в размер на 500 хил. лв. държавата трябва да предоставя постоянно пребиваване на
физически лица за срок от пет години и след това те да могат да кандидатстват и за гражданство. В отхвърления
законопроект се даваше право чужденците да могат да кандидатстват за гражданство още на първата година, след като
са получили статут на постоянно пребиваващи.
Върху новите изменения ще работят съвместно представители на парламентарната група на ГЕРБ и на икономическото
ведомство. От справка на министерството става ясно, че 13 от държавите в ЕС дават право на физически лица да се
установят за постоянно, като няма праг за размера на направените инвестиции. Условието е да се регистрира фирма, за
която също не се уточнява колко работни места трябва да разкрие.
Още искания
По време на дебата думата взе и Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България. Той поиска да се снижат и критериите за придобиване на недвижими имоти, при които
хората да получават право на постоянно пребиваване в страната. Банките имат обезценени имоти в портфейлите си, за
които правят провизии и разходи за поддръжка. Допускайки нови инвеститори, ще се раздвижат чуждестранните
инвестиции и ще се стимулира вторичният пазар, обясни той.
Силно присъствие в залата имаше и от представители на българската киноиндустрия. Те поискаха да не се дават
преференции за големи кинопродукции, които най-често се осъществяват от чуждестранни компании. А ако държавата
все пак прави жестове, както стана в отхвърления от президента закон, това да се впише в специален Закон за
насърчаване на кинопроизводството.

√ Нова схема отпуска до 4 млн. лв. за оборудване, свързано с приложни изследвания
http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2013/01/09/1981401_nova_shema_otpuska_do_4_mln_lv_za_oborudvane_svur
zano/
За пръв път по оперативна програма "Конкурентоспособност" ще може да се кандидатства и онлайн
Оперативна програма "Конкурентноспособност" (ОПК) отвори типичната "технологична модернизация", но този път
помощта е насочена не към фирми, а към научни и изследователски организации, които желаят да инвестират в
приложна наука. Схемата е открита за държавни и частни висши училища (проектите могат да бъдат в полза на отделни
факултети), институти на БАН, други експериментални лаборатории и изследователски институти, както и юридически
лица с нестопанска цел развиващи наука и технологии. Тези потенциални кандидати е добре да имат предвид следните
моменти от условията на схемата, преди да вземат решение за кандидатстват:
Субсидии само за оборудване
Безвъзмездната помощ е фокусирана единствено и само в оборудване за развитие на приложна наука. Тя търси чисто
инвестиционни проекти и не финансира разходи типични за развойните проекти – заплати, семинари, обучения, външни
консултантски услуги. Дори финансирането на нематериални активи е изключено от обсега на схемата, като
единственият допустим разход е оборудване – материални активи и лимитирани консумативи в периода на въвеждане в
експлоатация на оборудването.
Дефиницията за допустимо оборудване е изключително либерална. Тя позволява да се закупи всяко оборудване,
покриващо нуждите и разширяващо възможностите на кандидата за извършване на изследователска и развойна
дейност за приложни изследвания. Стойността на исканата безвъзмездна помощ може да варира между 100 хил. и 4
млн. лв.
И някои ограничения
Схемата залага обаче четири ограничения за целите на оборудването, които на пръв поглед лимитират кръга на
кандидатите:
- въпреки че кандидати могат да бъдат и организации занимаващи се с фундаментална наука, проектът трябва да
декларира и аргументира, че оборудването – предмет на инвестицията цели единствено приложни изследвания;
- въпреки че допустими кандидати са университети, факултети и организации от всяка област на познанието, самият
проект трябва задължително да допринася за развитие на една от три области: информационни технологии, еко и
енергоспестяващи технологии или технологии свързани със здравето. Преди да се вземе решение за кандидатура трябва
да се прецени дали проектът може да бъде формулиран като допринасящ към някоя от тези области;
- оборудването, закупено с безвъзмездна помощ по схемата не трябва да се използва за предоставяне на услуги на
бизнеса срещу заплащане или да бъде отдавано под наем, което кандидатът също декларира при подаване на проекта;
- не се допуска партньорска кандидатура на две или няколко висши училища, факултета и други научни организации,
които да се обединят в предфинансиране на голям проект и съответно в съвместно използване на оборудването
закупено по него.
Субсидии и собствено финансиране
Грантът е висок спрямо обичайното по ОПК – 85% от стойността на оборудването, без възстановим ДДС. Останалите 15%
трябва да бъдат собствени или други непублични средства. Такова собственото участие може да не представлява
проблем за някои кандидати, но схемата за предфинансиране на спечелен проект трябва да бъде основен фактор при
решение за кандидатстване. Тя предвижда 20% авансово плащане, междинно плащане до 80% от стойността на гранта и
окончателно плащане след като цялата инвестиция бъде платена от университета/организацията изпълняваща проекта.
В същото време предфинансирането на спечелен проект се облекчава от относително дългия период, в който
инвестицията може да бъде изпълнена - до 18 месеца след сключване на договор за грант с МИЕТ, както и от
възможността за 18-месечен финансов лизинг на оборудването.
Към момента е трудно да се прецени дали бюджетът на схемата от 19.6 млн. лв. ще се окаже абсолютно недостатъчен
при подадени 5 големи проекта, кандидатстващи за максимален грант от 4 млн. лв. Напълно възможно е същият
бюджет да остане неусвоен поради изискването за значимо предфинансиране от изследователски организации.
Аргументите са важни
За решилите да кандидатстват би било важно да обърнат внимание на типа съдържание, което предполага проектът и
някои нововъведения в процеса на кандидатстване. Така например схемата изисква не голямо количество факти в
проекта, но много строго специфични за ОПК аргументации и формулировки. Ще спечелят проекти, които аргументират
добре съответствието си с множество политики на ЕС, добри проектни практики на ОПК и стратегии за развитие на ЕС,
страната и самия кандидат. В същото време схемата не субсидира разходи за консултант, подготвящ проектното
предложение. Ако кандидатите не могат да си позволят консултант, то кандидатурата трябва да се изготви от вътрешен
експерт, който има опит в проекти, финансирани с фондове на Европейския съюз.
Вече и електронно
За първи път в рамките на ОПК се въвежда електронно подаване на проекти, както и прилагане на каталози и
проучвания от интернет вместо оферти за доказване реалната цена на заложеното в бюджета на проекта оборудване.
Кандидатите, които изберат електронното подаване трябва да са сигурни, че ще бъдат напълно готови с проекта и
всички други изискуеми документи минимум 10 дни преди крайния срок за прием – 15 март 2013г., тъй като са
възможни непредвидени спънки и забавяния, характерни за всеки нов механизъм.
Изискваните за първи път от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) каталози и извлечения от
интернет вместо досегашните оферти от доставчици трябва да съдържат цена. Цена на оборудване в каталози и
проучвания от интернет не винаги има на практика, поради което тези документи трябва да са готови минимум един

месец преди крайния срок за прием – така, при трудности, кандидатите ще имат все още възможност да се допитат до
МИЕТ относно точните им изисквания към документите, доказващи цената на заложеното в проекта оборудване.
Материалът е изготвен от Ангелина Добрева, управител на "Адекум проекти за развитие" ЕООД и Стоян Недев, главен
експерт "Европейски програми" в "Елана Инвестмънт" АД
Вестник Монитор
√ 15 бона глоба за стажант без договор
http://www.monitor.bg/article?id=368568
Трупането на опит - до 9 месеца и задължително платено
Глоба от 1500 лв. до 15 000 лв. да отнася всеки работодател, наел стажант без договор. Такава поправка в трудовото
законодателство ще бъде разписана по предложение на депутати от ГЕРБ. Санкцията за шефовете на фирми при липса
на такъв документ ще бъде същата, каквато е предвидена в момента за всеки нает служител без трудов договор, поясни
пред „Монитор” зам.-шефката на социалната комисия в НС Светлана Ангелова.
В момента стажът често се превръщал в работа на черно, тъй като фирми наемали студенти уж да трупат опит, а само се
възползвали от труда им, без да им плащат и без да е ясен срокът. Затова с поправките в Кодекса на труда се предвижда
в договора за стажуване задължително да се уточнява възнаграждението, което ще получават новите кадри, докато
трупат опит. Парите не може да бъдат по-малко от
минималната работна заплата за страната
Глоба от 1500 лв. до 15 000 лв. да отнася всеки работодател, наел стажант без договор. Такава поправка в трудовото
законодателство ще бъде разписана по предложение на депутати от ГЕРБ. Санкцията за шефовете на фирми при липса
на такъв документ ще бъде същата, каквато е предвидена в момента за всеки нает служител без трудов договор, поясни
пред „Монитор” зам.-шефката на социалната комисия в НС Светлана Ангелова.
В момента стажът често се превръщал в работа на черно, тъй като фирми наемали студенти уж да трупат опит, а само се
възползвали от труда им, без да им плащат и без да е ясен срокът. Затова с поправките в Кодекса на труда се предвижда
в договора за стажуване задължително да се уточнява възнаграждението, което ще получават новите кадри, докато
трупат опит. Парите не може да бъдат по-малко от
минималната работна заплата за страната
която от началото на годината скочи на 310 лв. Ще бъде заложен и срок за стажа  поне 1 и не повече от 9 месеца.
Договорът за същите задължения няма да може да се преподписва. Така младите няма да бъдат „вечни стажанти”, а
шефовете ще трябва да им предложат редовна позиция във фирмата, ако не искат да се разделят с тях след края на
стажа. Освен това работодателите ще бъдат длъжни да осигурят наставник за всеки млад кадър. По-старият служител ще
въвежда стажанта в работата и ще му предава знания през целия период.
Целта на подготвяните промени е да подпомогнат младите при старт в кариерата им. С въвеждането на задължителен
договор те
ще могат след това да доказват
че наистина са придобили определен професионален опит, когато си търсят постоянна работа, обясни Ангелова.
Преди да бъдат внесени в НС обаче поправките трябва да бъдат обсъдени в тристранния съвет заедно със синдикати и
работодатели. Според депутатката предложенията за подробно разписване на отношенията между шеф и стажант няма
да срещнат отпор в тристранката, тъй като били в интерес на всички.
която от началото на годината скочи на 310 лв. Ще бъде заложен и срок за стажа  поне 1 и не повече от 9 месеца.
Договорът за същите задължения няма да може да се преподписва. Така младите няма да бъдат „вечни стажанти”, а
шефовете ще трябва да им предложат редовна позиция във фирмата, ако не искат да се разделят с тях след края на
стажа. Освен това работодателите ще бъдат длъжни да осигурят наставник за всеки млад кадър. По-старият служител ще
въвежда стажанта в работата и ще му предава знания през целия период.
Целта на подготвяните промени е да подпомогнат младите при старт в кариерата им. С въвеждането на задължителен
договор те
ще могат след това да доказват
че наистина са придобили определен професионален опит, когато си търсят постоянна работа, обясни Ангелова.
Преди да бъдат внесени в НС обаче поправките трябва да бъдат обсъдени в тристранния съвет заедно със синдикати и
работодатели. Според депутатката предложенията за подробно разписване на отношенията между шеф и стажант няма
да срещнат отпор в тристранката, тъй като били в интерес на всички.
√ Износът ни извън ЕС продължава да расте
http://www.monitor.bg/article?id=368598
С над 13% увеличение за година
САЩ влиза сред основните търговски партньори на България
Износът на България извън Европейския съюз продължава да расте. Към края на ноември миналата година експортът за
трети страни е скочил с 13,4% на годишна база, сочат данните на националната статистика. Така месец преди края на
2012 г. износът ни извън ЕС достига 15,6 млрд. лв. Спрямо октомври увеличението е с над 1,7 млрд. лева. Експортът към
Общността обаче регистрира лек спад, показват данните на НСИ. Въпреки това общият износ на България през ноември
се нараства с 3,8 млрд. лв., или 11 на сто спрямо същия месец на 2011 г.
Най-значително подобрение на експорта извън ЕС през първите 11 месеца на миналата година се наблюдава в

търговията с тютюн, алкохолни
и безалкохолни напитки. Износът на тези продукти е скочил с 25 на сто на годишна база. Традиционно силен е и
експортът на минерални горива и масла, който расте с близо 24% и достига 4,77 млрд. лв.
Според данните на националната статистика Съединените щати вече попадат в графата на основните търговски
партньори на България. Така над половината от родния износ извън ЕС отива към пазарите на Турция, Китай, Русия,
Сърбия, Македония и САЩ.
Вносът, който се повишава с 11% на годишна база, идва основно от Русия, Турция, Китай и Украйна. Външнотърговското
салдо за периода януари-ноември 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3,4 млрд. лева.
Положителна обаче е тенденцията за
промяна на профила на родния експорт
Българските компании търгуват все по-големи обеми със страни извън ЕС за сметка на намиращите се в рецесия
държави от еврозоната.
През 2010 и 2011 година например България е пласирала продукция в Китай за около 500 млн. лв. През 2012 г. обаче
експортът към втората най-голяма икономика в света е скочил повече от два пъти и вече минава 1 милиард лева.
Подобна е и тенденцията при търговията с Обединените арабски емирства, където отчитаме тройно увеличение спрямо
предходните две години. Значителен ръст на експорта от близо 15% се наблюдава и при основния ни търговски
партньор Турция. Изнесената продукция за южната ни съседка вече надхвърля 3,5 млрд. лв., което е с над 400 милиона
повече от отчетеното през ноември 2011 г.
√ Сивият сектор в търговията с горива надолу с 33%
http://www.monitor.bg/article?id=368599
С близо 33% е намалял сивият сектор в търговията с горива през 2012 г. Това съобщи говорителят на Националната
агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров пред БТА. Данните показват още, че щетата за бюджета от неплащане на
данъци в сектора на горивата за миналата година се оценява на 127 млн. лв. Сред причините за подобряване на
резултатите са свързването на фискалните устройства с НАП, поставяне на нивомери и други предприети от агенцията
контролни мерки.
Бъчваров припомни също, че още през януари 2011 г. е бил въведен модел на отчетност - да се подава към НАП
информация за продадените горива. Тогава станало ясно, че има диспропорция в ръста на оборотите - при малките
бензиностанции увеличението било с 935 млн. лв., или приблизително с 20 на сто, докато при големите вериги този ръст
е от порядъка на 8%. Това потвърдило тезата, че изсветляването на оборотите ще се случи основно при малките
бензиностанции.
Според данъчните ефектът за фиска от осъществяването на дистанционна връзка на касовите апарати на всички
търговски обекти с НАП за 2012 г. е около 140 млн. лв.
Вестник Сега
√ Фирмите за скрап поискаха по-нисък данък печалба
http://www.segabg.com/article.php?id=631521
Да бъдат намалени данък печалба и санкциите за фирмите за търговия със скрап, както и обвързването на банковата
гаранция с обема на продажбите на компаниите. Тези предложения отправиха вчера към екоминистерството и
Народното събрание двете основни асоциации в бранша.
В момента гаранцията за малките и големите играчи е една и съща - 25 000 лева плюс 5000 за площадка, казаха от
Българската асоциация по рециклиране (БАР). Според асоциацията това е един от най-рестриктивно управляваните
бизнеси у нас и строгите санкции и изисквания не помагат за намаляването на кражбите, а дори увеличават незаконните
действия в бранша. След 14 януари, когато влизат в сила нови регламенти за площадките за метал, досегашните 2300
фирми за скрап ще се свият на 1600, прогнозират от БАР. Председателят на асоциацията Борислав Малинов е на мнение,
че половината от тях няма да спазват новите изисквания и ще преминат в сивата икономика. "При нас се работи
изключително трудно - имаме банкова гаранция, за най-дребното нарушение глобата е между 30 000 и 100 000 лв., и за
най-малкото нещо могат да ти вземат разрешителното", заяви Малинов.
Банковите гаранции, които компаниите трябва да депозират, са на обща стойност от около 32 милиона лева. За тяхното
обслужване са изразходвани над 70 000 лева. "Това са излишни разходи за фирмите, които могат да бъдат използвани за
инвестиции и развитие", коментира Иво Георгиев, председател на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ). От
бранша настояват да могат да участват в единствената европрограма за фирмите - "Конкурентоспособност", тъй като в
момента за тях това е невъзможно.
Вестник Класа
√ Дянков: НАП и Митниците преизпълниха плана си за 2012 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/221051_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9D%D0%90
%D0%9F+%D0%B8+%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+
%D1%81%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+2012+%D0%B3.

За изминалата 2012 година Националната агенция за приходите (НАП) са събрали 101% от заложеното, а Агенция
„Митници” – 103%, съобщи министърът на финансите Симеон Дянков по „Нова телевизия“. „Това по-добро изпълнение
е, защото месец декември е доста силен, предвид това, че има доста празници и хората пазаруват много”, обясни
Дянков. И двете институции си преизпълнили бюджета си с около 200 млн. лв.
През тази година доходите в определени сектори се предвижда да се увеличат, но най-рано през март ще стане ясно кои
ще са тези сектори. Финансовият министър посочи, че двете най-важни теми за него сега са финансовото здраве на
страната и безработицата. По думите му, един от начините да се справим с нарастващата безработица е с помощта на
програми за трайно безработните. От няколко седмици се работи по специална програма, която ще създаде
алтернативна работна среда за освободени работници, допълни министърът.
На въпрос ще се увеличат ли доходите на полицаите, каквото предложение имаше, за да се намали корупцията, Симеон
Дянков отговори, че те са „достатъчно високи“ и не смята, че трябва да има увеличение. От думите на министъра обаче
стана ясно, че ще има увеличение на заплатите на лекарите, в армията и в културата. „До края на месеца всички
увеличавания на доходите трябва да са ясни”, съобщи той.
Финансовият министър коментира още, че спасението за ВЗМ–Сопот е в по-добрата финансова дисциплина. Той посочи,
че липсата на такава дисциплина е причина за тежките проблеми в завода към днешна дата, както и в други големи
държавни предприятия, като БДЖ, например. Дянков смята, че не е редно държавата да има дял в предприятия като
ВМЗ-Сопот, чиято продукция се конкурира от други частни фирми в страната, които работят с много по-малко работници
и реализират по-високи печалби.

